
Opel FlexCare Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. 
В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от 

производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължeна гаранция 
(ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. 
Обхватът на удължената удължената гаранция гаранция е еквивалентен на 
стандартната стандартната 2-годишна годишна гаранция гаранция за нови 

автомобили автомобили Opel.

OPEL Movano Trabus
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Двигатели Тегло

Opel Movano Trabus
д
из
ел

Trabus

FWD L3H2 3890 kg

2.3 дизел Turbo Start/Stop
(120 кВт/163 к.с.)

67 280 68 425

2.3 дизел Turbo Start/Stop
(107 кВт/145 к.с.)
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Пакет "Безопасност"
Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него, Странична въздушна възглавница само за водача, 
Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър)

Пакет за подпомагане на безопасността
Светлинен асистент – вкл. автоматични фарове и чистачки, Предна камера с известяване при напускане на 
платното

Разширен пакет за помощ за безопасност
Светлинен асистент – вкл. автоматични фарове и чистачки, Сензор за сляпата зона, Предна камера с известяване 
при напускане на платното

Пакет "Navi & Cool"
Климатик, Navi 50 Intellilink Pro

Основни цветове BAS

Цвят брилянт 9BR

Боя металик 9M2

Отопляеми и електрорегулируеми странични огледала DJ8

80-литров резервоар за гориво NH1

105-литров резервоар за гориво NH7

Ляв панел с подвижен прозорец BTG

Плъзгаща се дясна странична врата с подвижен прозорец BSC

Неподвижен заден страничен прозорец 
(2 неподвижни прозореца на задния панел) A10

Двукрила задна врата, остъклена, 180º J1X

Задна броня с вградено стъпало VF6

Калобрани, отпред и отзад Q8H

Отопление на задните прозорци C49

Задни прозорци с горна отваряща се част между колони C и D AD5

Предпазна кора за двигателя NY2

Текстилна тапицерия, Pulse TACR

Стандартна седалка за водача с регулиране в 4 посоки и подлакътник A51

Подлакътник на предната седалка за водача DAR

Многофункционална двойна седалка с чекмедже ASY

Стандартна седалка за втори водач с регулиране в 4 посоки AE1

Комфортна седалка за втори водач, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и 
лумбална опора
(регулируема по височина, с подлакътник и лумбална опора)

Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран 
подлакътник A5Z

Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална 
опора B21

Място за документи А4 на таблото - изцяло покрито и отварящо се B9J

Подгряване на шофьорската седалка C37

Отопляеми седалки за предните места
(единичната седалка до водача също е отопляема)

Електрически предни прозорци A32

Отоплителна система HVAC C41

Климатик C60

Климатична инсталация, отпред и отзад CJ5

Преден и заден климатик + допълнително отопление CAW

Допълнително задно отопление C46

Пакет за пушачи (запалка и пепелник) DT4

Отделение за вещи в таблото с извод 12 V KC8

Пердета на задните прозорци DED

Мултимедиен държач за таблет SVM

Плъзгаща се ръкавица BA3

Сгъваем таблет, 1 държач за чаша, страна на пътника VB0
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Стандартни пакети
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Премахване на радиото UL5

Подготовка за радио (Инсталационен кит) XX5

Радио R15 USB + DAB (само с C46 / CJ5 / CAW / C46)
(Tuner, Integrated Display, Bluetooth и USB, 2 х 15 W високоговорители) 2L1

Navi 50 Intellilink Pro
(Bluetooth, USB, aux-in, 7˝ capacitive colour touch screen and steering column controls. 2 x 20 W. Dynamic navigation. 
Android Auto, Apple Car Play, smartphone voice control.) 2OS

Navi 50 Intellilink Pro + DAB (Не е наличен C46 / CJ5 / CAW / C46)
(Bluetooth, USB, aux-in, 7˝ capacitive colour touch screen and steering column controls. 2 x 20 W. Dynamic navigation. 
Android Auto, Apple Car Play, smartphone voice control.) 1OR

Радио NAVI80 Intellilink (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картов четец, 
TomTom Live услуги) 2L8

Радио NAVI80 Intellilink + DAB (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картов 
четец, TomTom Live услуги) 2L9

Радио NAVI80 Intellilink + DAB с XIFK 2L9

Безжично зарядно K4C

ASR (управление на сцеплението) и ESP (електронна стабилизираща програма) NW9

Въздушна възглавница за шофьора AJ3

Странична въздушна възглавница само за водача AP0

Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него AK5

Електронна система за защита от кражба и неразрешено проникване UTJ

Едновременно заключване на вратите (два ключа с 2 бутона) CLA

Избирателно заключване на вратите, ключове с дистанционно управление с 3 бутона CLB

Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър) K34

Цифров тахограф TGF

Предни фарове за мъгла T3U

Допълнителен ключ K69

Сензор за сляпата зона UDQ

Помощ при паркиране (отзад) UD7

Помощ при паркиране (отпред и отзад) UD5

Помощ при паркиране (отпред и отзад) с камера за обратно виждане UE5

Окабеляване за аларма (пре-подготовка) UTM

Гума 16" NRV

Тасове за цяла джанта QP9

Комплект за напомпване Tire & wheel WTC

Резервно колело (монтирано под пода) P34

Небрандирана капачка за джанти XN1

2-ри акумулатор 0BC

Допълнително отопление с таймер XBCB

Допълнително отопление с дистанционно управление XBCC

LED осветление в багажното отделение XBHN

Стелки мокет XBHP

Държач за смартфон XBHQ

1 080

Опции за преустройство и укрепване на товара

25

55
-85

S

Trabus

Trabus

Гуми и джанти

45

S

S

510

Стандартни пакети

345
35

S

510

S
0
S

-160
0

(S)

(S)

425

Информационно-развлекателни системи

Безопасност

345

1 885

Trabus

S

1 950

505

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 февруари 2021. Данните са само информативни и не се гарантира 
абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото да прави промени без 
предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при 
оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не 
представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании 
и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на  
www.opel.bg . 
Opel Southeast Europe Kft., февруари 2021.
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