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NOVÉ MOVANO
EFEKTIVITA {sla}
ELEKTROMOBIL S BATERIEMI:  
NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ 
Movano-e nabízí svému majiteli nižší 
náklady na provoz, elektromobily 
také vyžadují daleko menší údržbu, 
než vozy se spalovacími motory. 
Pravidelnou kontrolu absolvují jednou 
za 2 roky nebo po ujetých 40 000 
kilometrech – nepotřebují totiž 
výměny oleje a mají výrazně méně 
pohyblivých součástek. Baterie  
nepotřebují žádnou zásadní údržbu. 

Plně elektrický pohon dokáže rekupero-
vat kinetickou energii z brzdění a díky 
tomu prodloužit dojezd vozu. Navíc je 
možné parkovat na stáních určených 
jen pro elektromobily nebo využít  
výjimky z placeného stání ve vybraných 
městech.

NAFTOVÉ MOTORY: PRVOTŘÍDNÍ 
JEDNOTKY S NÍZKÝMI EMISEMI 
Prvotřídní spalovací motory pro 
Movano se pyšní velmi nízkými emi-
semi škodlivin. Splňují normu Euro 6d 
a jsou standardně vybavené funkcí 
Start/Stop. Motor 2.2 Turbo vyniká 
vysokým výkonem i při plném nalo-
žení vozidla. využívá také technologii 

BlueInjection pro další snížení emisí. 
Nová generace motorů s nízkou spo-
třebou a nízkými emisemi CO2 dělá 
z Movana jedno z nejefektivnějších 
užitkových vozidel na trhu. Síť auto-
rizovaných servisů Opel zajišťuje ově-
řenou spolehlivost v oblasti údržby 
a oprav.



NOVÉ MOVANO
VŠESTRANNOST {sla}

Až 17m3 prostoru pro náklad. 

Nové Movano se pyšní nejlepším ná-
kladovým prostorem ve své třídě díky 

šířce 1 422 mm mezi oblouky zadních 
kol, šířce 1 870 mm mezi stěnami a výšce 

2 030 mm (H3). Výška hrany pro nakládání 
je 460 mm.

Verze Van přináší až 17 m3 objemu nákladového prostoru. 
Hranatý tvar prostoru pak umožňuje jej lépe využít a při-
náší i možnost různých vestaveb. Užitečné zatížení je až 
1,48 tuny. Maximální povolená hmotnost vozidla pak je 

až 3,5 tuny. Nové Movano může také táhnout přívěs až 
o hmotnosti 3 tuny. Mezi další hlavní výhody patří nízká 
hrana pro nakládání a skvělý přístup do nákladového 
prostoru.



1Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

NOVÉ MOVANO
VARIABILITA {sla}

SKLOPNÉ PROSTŘEDNÍ SEDADLO 
vytváří praktický stolek se 2 držáky nápojů a místem 
pro počítač, tablet nebo krabičku na oběd.

ÚLOŽNÝ PROSTOR POD SEDADLEM 
pod předními sedadly: fixní prostor pod sedadlem 
řidiče a výsuvný pod seadlem spolujezdce.

VÝSUVNÉ DESKY S DRŽÁKEM 
TELEFONU NEBO TABLETU 
Nový držák na palubní desce 
umožnuje připevnit chytrý  
telefon o velikosti 4˝ až 8 .̋ 
Nebo tablet o velikosti až 10 .̋

VÝSUVNÉ DESKY  
NA DOKUMENTY 
integrované v palubní  
desce slouží jako  
praktická mini  
kancelář.

DODATEČNÁ ZÁSUVKA  
A USB PORT 
Kromě standardního připo-
jení Bluetooth®1 a jednoho 
portu USB je dostupná 
sada s další zásuvkou 12-V 
místo zapalovače a dalším 
USB portem.

ODKLÁDACÍ SCHRÁNKY



RÁFKY {sla} BARVY {sla}

15“ ocelové ráfky, plné kryty

16“ Ocelové ráfky s kryty

16“ ráfky z lehkých slitin,
Stříbrné

15“ ocelové ráfky s kryty

15“ ráfky z lehkých slitin,
Stříbrné

16“ ráfky z lehkých slitin,
dvoubarevné

Šedá Thunder – základní

Šedá Iron – metalíza

Šedá Graphite – metalíza

Bílá Icy – základní

Šedá Aluminium – metalíza

Šedá Steel – metalíza
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Kombinovaná spotřeba 8,5–10,8 l/100 km; emise CO2 222–282 g/km (WLTP). Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. 
Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána 
do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře nemusí přesně odpovídat 
skutečným barvám. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Recyklace: informace o recyklaci, zpětném odběru a recyklaci vozidel po ukončení životnosti (ELV) naleznete na www.opel.cz. 

Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.




