Opel Movano

Opel Movano. Nem ismer lehetetlent.
Minden szám ezt mutatja.
Az üzleti életben nincs helye olyan számoknak, amelyek nem
a megfelelő eredményt adják. Ez különösen igaz a szállítási
és logisztikai feladatok esetén. Olyan speciálisan kialakított
járművekre van szükség, amelyek elég erősek és elég nagyok
a legnagyobb projektekhez is.
Ismerje meg az Opel Movanót! A nagy haszongépjármű tervezésekor és építésekor Önt és vállalkozását tartottuk szem előtt.
Több változat, nagyobb fokú vezetői kényelem és nagyobb erő,
mint korábban bármikor, és hátsókerék-meghajtással is kapható.
Mindez ugyanazzal a bevált hatékonysággal és megbízhatósággal együtt, ami minden Opel gépjárműre jellemző. Az Opel
Movanóval biztos lehet benne, hogy egyetlen feladat sem
bizonyul túl nagy falatnak.

Három tetőmagasság. Négy hosszváltozat. 3 500 és 4 500 kg közötti
megengedett össztömeg.

Egy mindenre alkalmas felállás.
Az Opel Movano választéka a kisteherautókkal és a személyszállítókkal kezdődik,
melyek mindegyike négyféle hosszváltozatban és háromféle magassággal,
valamint különböző hajtásláncokkal és megengedett össztömeg-besorolással
kapható, közülük a saját igényeinek megfelelően választhat.

Két változat: első- és hátsókerék-meghajtás. Akár 3 tonna utánfutó-teherbírás.

Egy válasz bármilyen kihívásra.
Nincs két egyforma munka, és nincs két egyforma út sem. Ezért ha a vállalkozá
sában kiemelt szerepet kap a nehéz utánfutók vontatása vagy az egyenetlen
útfelület, akkor a hátsókerék-hajtás lehet Önnek a megfelelő választás. Az
Opel Movano hátsókerék-hajtással kétféle hosszváltozatban és 3 500, illetve
4 500 kg megengedett össztömeg-besorolással kapható. 3 500 kg-ig az ügyes
elsőkerék-hajtású Opel Movano minden szükséglet lefedésére alkalmas.

270 fokban nyitható hátsó ajtók. 1 270 mm-es1 oldalajtó.

Egy forma, amely a funkciót követi.
A formatervezés jóval több a jó megjelenésnél (amelyel persze vitán felül jellemzi
az Opel Movanót). Lényegi eleme a jól használható raktér, könnyű hozzáféréssel.
Az Opel Movano hátsó ajtói 270 fokos szögben nyithatók (opcióként rendelhető),
az 1 270 mm1 széles oldalajtóval pedig nem probléma többé a teljes méretű euroraklapok be- és kirakodása.

1

1 050 mm az L1 változatok esetében.

Nulla probléma.
Az ülés módja legalább olyan fontos, mint az, hogy hol ülünk. Akár Ön vezet, akár mások Ön
helyett, létfontosságú, hogy a kormánykeréknél töltött egyetlen nap ne járjon egy hét hátfájással.
Az Opel Movano vezetőhelye az ülésválasztéktól kezdve az ergonomikusan elhelyezett
sebességváltókaron keresztül a dönthető kormányoszlopig olyan kialakítású, hogy a vezető,
éppúgy, mint a jármű, nap mint nap úton lehessen.

Műszerfal. Az áttekinthető, könnyen
leolvasható, ideális pozícióban és
ergonomikusan elhelyezett műszerek
csökkentik a vezető fáradtságát és
növelik a biztonságot.

Rugózott vezetőülés. Nagyobb
kényelem rossz terepviszonyok között
vagy hosszabb úton. Állítható elöl,
hátul, dőlésszögben és magasságban,
különböző érzékenységgel.

Légkondicionáló berendezés. A csapat
kényelmét és hatékonyságát jelentősen
fokozó manuális légkondicionáló berendezés és az elektronikus klímaszabályozó
(ECC) opcióként rendelhető.

Vezetőfülke

Egy profi vezető. 8,5 óra az úton.

Tíz felhasználóbarát tárolóhely. Két darab 12 V-os csatlakozóaljzat.

Egy hatékony munkaállomás.
Az Opel Movano vezetője mindig magával viszi irodáját, ahol most mindennek van helye,
még egy kétliteres vizespalacknak is. Az opcióként rendelhető Kényelem csomag tartalma
CD rádió, továbbfejlesztett vezetőülés kartámasszal és gerinctámasszal, kettős utasülés
tárolóhellyel, illetve egy lehajtható középső ülés, amelyen forgatható tálca található a vezető
laptopjának, továbbá a műszerfalra szerelt visszahúzható csíptetőtábla és további
hangszigetelő anyag a válaszfalon.

Többféle tárolási lehetőség. Praktikus, kényelmes és gazdaságos. Minden üzleti vagy személyes holminak megfelelő helye van.
A tárolásról részletesebben lásd még a Választható csomagok című fejezetet is.

Vezetőfülke

Nagyobb teljesítmény. Nagyobb nyomaték.

Kevesebb kibocsátás.
Új Euro 6-os motorok kaphatók az összes teljesítményosztályban. A BiTurbo motorok az ecoFLEX
változat üzemanyag-takarékossági technikáit kínálják szekvenciális turbófeltöltéssel, hogy a lehető
legtöbb nyomatékot kihozzák minden csepp gázolajból a maximális takarékosság érdekében.
Az új szuperhatékony 2,3 CDTI BiTurbo változatok teljesítménytartománya 100 kW-tól (136 LE)
125 kW-ig (170 LE) terjed, és akár 18%-os CO2-kibocsátás csökkenés is elérhető velük. A nyomaték
már 1 500-as fordulatszámnál eléri a 380 Nm-t, ezzel új értelmet nyer a nagy sebességű szállítás.
A Movano BiTurbo motorok Eco üzemmóddal is rendelkeznek, amellyel akár további 10% üzemanyag-megtakarítás is elérhető. A gombnyomásra működésbe lépő funkció módosítja a gázpedálra
adott reakciót, a motor teljesítményét, és optimalizálja a légkondicionáló energiaigényét. Az
Eco üzemmód padlógázzal bármikor kiiktatható, vagy egyszerűen kikapcsolható.

Hajtásláncok

EKH
Motorok

2,3 CDTI 110

Lökettérfogat (cm3)
Max. teljesítmény (kW/LE)
(fordulatszám)
Max. nyomaték (Nm)
(fordulatszám)
Sebességváltó
Károsanyag-kib. norma

2 298
81/110
3 500
290
1 500
6 fokozatú kézi
Euro 6

A táblázatban látható fogyasztási és kibocsátási adatok a változattól és a gumiabroncsoktól függenek. Konkrét információért
Üzemanyag
Üzemanyag-fogyasztás
(l/100 km)1
Városi
Városon kívüli
Vegyes
CO2-kibocsátás vegyes (g/km)1

Dízel
9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

HKH
Motorok

2,3 CDTI BiTurbo 130

Lökettérfogat (cm )
Max. teljesítmény (kW/LE)
(fordulatszám)
Max. nyomaték (Nm)
(fordulatszám)
Sebességváltó
3

Károsanyag-kib. norma

2 298
96/131
3 500
330
1 500
6 fokozatú kézi
Euro VIb

A táblázatban látható fogyasztási és kibocsátási adatok a változattól és a gumiabroncsoktól függenek. Konkrét információért
Üzemanyag
Üzemanyag-fogyasztás
(l/100 km)1
Városi
Városon kívüli
Vegyes
CO2-kibocsátás vegyes (g/km)1
1

Dízel
9,6–9,3
9,2–8,7
9,3–9,0
242–232

A 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeletek szerint (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változata alapján).

A nyomdába küldés pillanatában minden adat pontos és aktuális volt. A vállalat fenntartja a jogot a motorspecifikációk bármely időpontban
történő megváltoztatására, ami befolyásolhatja a megjelenített adatok tartalmát. A legfrissebb adatokért forduljon Opel márkakereskedőjéhez. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeleteknek
megfelelően (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változata alapján) történt. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok
nem egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét. Csupán a különböző járműváltozatok összehasonlítása céljából vannak

2,3 CDTI 130

2,3 BiTurbo 145
start/stop rendszerrel

2,3 BiTurbo 170
start/stop rendszerrel

2 298
81/110
3 500
290
1 500
6 fokozatú kézi

2 298
96/131
3 500
320
1 500
6 fokozatú kézi

2 298
107/146
3 500
360
1 500
6 fokozatú kézi

2 298
125/170
3 500
380
1 500
6 fokozatú Easytronic®

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

9,0–8,1
7,2–6,9
7,9–7,4
197–191

9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

7,8–7,4
6,8–6,6
7,2–6,9
186–179

7,9–7,7
7,0–6,8
7,3–7,1
189–184

Hajtásláncok

2,3 CDTI 110
start/stop rendszerrel

forduljon Opel márkakereskedőjéhez, vagy tekintse meg az árlistát.

2,3 BiTurbo 145
start/stop rendszerrel

2,3 CDTI BiTurbo 163
start/stop rendszerrel

2 298
107/146
3 500
360
1 500
6 fokozatú kézi

2 298
120/163
3 500
380
1 500
6 fokozatú kézi

Euro VIb

Euro VIb

forduljon Opel márkakereskedőjéhez, vagy tekintse meg az árlistát.
Dízel
8,5–8,2
8,6–8,1
8,6–8,2
222–212

Dízel
8,5–8,2
8,6–8,1
8,6–8,2
222–212

megadva, azonban különbözhetnek a vezetési stílustól és a működési feltételektől jelentősen függő, valós vezetési körülmények között elért,
tényleges üzemanyag-fogyasztástól. További felszerelések és gyárilag beszerelt opciók használata növelheti a jármű menetkész tömegét,
és befolyásolhatja a hasznos terhelhetőséget. Ez a maximális sebesség csökkenéséhez és a gyorsulási idő megnövekedéséhez vezethet.
A teljesítményadatok 75 kg tömegű járművezetővel, továbbá 125 kg rakománnyal értendők.

Abroncscímkézés
Méret

195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

Abroncs üzemanyaghatékonysági osztálya

B

B

E–B

Abroncs nedvestapadási osztálya

B

B

C–B

B

Abroncs zajszintje (dB)

72

71

73–70

73–70

Zajszint besorolása

E–C

Biztonság

Tizenkét alagút. Négy hirtelen jött heves vihar.

Egy kisteherautó bármilyen
körülmények között.
Légzsák, ABS, ESP®, erős, teljes magasságú válaszfalak – mindezek már nem ismeretlen fogalmak
a nagy haszongépjármű-üzemeltetőnek. Az Opel Movano kiváló oldalszél-stabilitású, alapfelszereltségként rögzítőpontokat tartalmaz a rakomány rögzítésére, és kiváló kilátást biztosít az
útra. Az automatikusan működő fényszórónak és ablaktörlőnek köszönhetően az Opel Movano
vezetője megnövekedett biztonsággal utazhat bármilyen időjárási körülmények között.

Sávelhagyásjelző és távolságifényszóróasszisztens. Az egyik intelligens rendszer figyelmezteti, ha a jármű véletlenül
elhagyja a saját sávját, a másik tompítottról távolsági fényszóróra kapcsol, ha
a forgalmi helyzet lehetővé teszi.

Statikus kanyarvilágítás. Kis sebességnél
egyszerűen az irányjelző-kapcsoló hozza működésbe: pontosan oda irányítja
a fénycsóvát, ahol szükség van rá.

Elektronikus menetstabilizátor (ESP®).
Az ESP® jelentősen megnöveli a stabilitást és a biztonságot. Minden Movano
modell alapfelszereltsége, magában
foglalja a visszagurulás-gátlót, az utánfutó-stabilizálót és a továbbfejlesztett
kipörgésgátlót.

Egy hatékony üzleti terv.
A rendelkezésre álló, akár 17 m3 térfogatú raktér, a több mint
4,3 m hosszú raktérpadló, valamint a 2,2 tonnát elérő teherbírás
hatalmas mennyiségű áru játszi könnyedségű befogadására
tesziképessé az Opel Movanót.

Raktérbiztonság. Az Opel Movano formájához tökéletesen igazodó opcionális
félmagas vagy teljes magasságú fa oldalpanelek és műgyanta bevonatos fa
padlózat védik a rakteret a sérüléstől. A panelek, speciális kialakításuknak
köszönhetően nem gátolják a létfontosságú rögzítőszemek használatát.

Kisteherautó

Akár 17 m3 raktér. Akár 2,2 t teherbírás.

Opel Movano kisteherautók.
A hasznos tér és a könnyű hozzáférhetőség jól jellemez minden Opel Movano kisteherautót. Széles, 1 270 mm méretű oldalsó tolóajtói a legrövidebb kivételével minden
változat esetében lehetővé teszik egy euro-raklap berakását oldalirányból.
A H1 és H2 változatok esetében a hátsó ajtók teljes magasságúak, ezáltal a H2
modellek könnyen megbirkóznak akár 1 820 mm magasságú rakománnyal is.
A raktér hossza akár 4 383 mm is lehet, praktikusan elhelyezett rögzítőszemekkel
és rögzítési pontokkal, ezáltal bőséges hely áll rendelkezésre a rakomány biztonságos és kiegyensúlyozott elhelyezésére. Mindemellett alapfelszereltség az utasok
védelmét szolgáló erős acél válaszfal.
A választási lehetőségek között szerepel négyféle járműössztömeg, négyféle
hosszváltozat, szimpla vagy dupla hátsó kerék, első- vagy hátsókerék-hajtás, háromféle tetőmagasság, három teljesítményszint, hatfokozatú manuális vagy Easytronic®
sebességváltó és sok praktikus kényelmi vag üzleti célú kiegészítő, melyekkel az
Opel Movano kisteherautó tökéletesen az üzleti tervéhez alakítható.

L1H1/H2 FWD

2488

1780

SRW 704/DRW 717

1798/2048

1270

842

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

1024

4332
6198

L3H2/H3 FWD

1684

SRW 696/DRW 724

1684

1798/2048

1674

3682
6198

SRW 2527/DRW 2549

L2H2/H3 FWD

1270

842

842

1024

3682
5548

4332
6848

SRW 2794/DRW 2808

842

SRW 2535/DRW 2557

1024

3182
5048

557

562

SRW 2786/DRW 2815

842

2749

2500

563

1894/2144

1270

1894/2144

2307

2500

1780

1270

1700/1894

1581/1780

1050

1674

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)
1577

1724

1820

2488

1577

1080

1380

1765

3733

2744

1577

MOVANO

MOVANO

MOVANO

L3 (SRW/DRW)

1750
2070

1730
2470

1612
2470

H2/H3

H2/H3 (SRW)

H2/H3 (DRW)

2744

Kisteherautó: méretek

Kisteherautó: változatok

L: hosszúság
H: tetőmagasság

1 = rövid
1 = normál

FWD = elsőkerékhajtás
SRW = szimpla hátsó kerekekkel

2 = közepes
2 = közepes

3 = hosszú
3 = magas

RWD = hátsókerékhajtás
DRW = dupla hátsó kerekekkel

A méretek mm-ben vannak megadva.

L1H1 FWD

L1H2 FWD

L2H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 FWD

L3H3 FWD

L3H2 RWD (SRW)

L3H3 RWD (SRW)

L3H2 RWD (DRW)

L3H3 RWD (DRW)

L4H2 RWD (SRW)

L4H3 RWD (SRW)

L4H2 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)

4 = extra hosszú

Opel Movano kisteherautó,
karosszéria-változatok

Súlybesorolás

Max.
terhelhetőség

Tető max.
terhelhetősége

Raktérpadló
max. hossza

Raktérpadló
szélessége

Raktér max.
magassága

(m3)

(mm)

max./kerékjáratívek
között
(mm)

(mm)

(járdaszegélytől
járdaszegélyig/
faltól falig)
(m)

Raktér
térfogata

Fordulókör

(kg)

(kg)

(kg)

L1H1

3 500

1 563

200

7,8

2 583

1 765/1 380

1 700

12,0/12,5

L1H2

3 500

1 535

200

8,6

2 583

1 765/1 380

1 894

12,0/12,5

L2H2

3 500

1 491

200

10,3

3 083

1 765/1 380

1 894

13,6/14,1

L2H3

3 500

1 450

200

11,7

3 083

1 765/1 380

2 144

13,6/14,1

L3H2

3 500

1 410

200

12,5

3 733

1 765/1 380

1 894

15,7/16,2

L3H3

3 500

1 370

200

14,1

3 733

1 765/1 380

2 144

15,7/16,2

L3H2 szimpla hátsó kerékkel

3 500

1 144

200

11,9

3 733

1 765/1 380

1 798

13,6/14,1

L3H3 szimpla hátsó kerékkel

3 500

1 106

200

13,5

3 733

1 765/1 380

2 048

13,6/14,1

L3H2 dupla hátsó kerékkel

3 500

1 125

200

11,9

3 733

1 765/1 080

1 798

13,6/14,1

L3H3 dupla hátsó kerékkel

3 500

1 092

200

13,5

3 733

1 765/1 080

2 048

13,6/14,1

L3H2 dupla hátsó kerékkel

4 500

2 125

200

11,9

3 733

1 765/1 080

1 798

13,6/14,1

L3H3 dupla hátsó kerékkel

4 500

2 092

200

13,5

3 733

1 765/1 080

2 048

13,6/14,1

FWD

RWD

L4H2 szimpla hátsó kerékkel

3 500

1 102

200

14,9

4 383

1 765/1 380

1798

15,7/16,2

L4H3 szimpla hátsó kerékkel

3 500

1 071

–

17,0

4 383

1 765/1 380

2 048

15,7/16,2

L4H2 dupla hátsó kerékkel

3 500

1 047

200

14,9

4 383

1 765/1 080

1 798

15,7/16,2

L4H3 dupla hátsó kerékkel

3 500

1 005

200

17,0

4 383

1 765/1 080

2 048

15,7/16,2

L4H2 dupla hátsó kerékkel

4 500

2 047

200

14,9

4 383

1 765/1 080

1 798

15,7/16,2

L4H3 dupla hátsó kerékkel

4 500

2 005

200

17,0

4 383

1 765/1 080

2 048

15,7/16,2

1

,

A jármű menetkész tömegének kiszámítása a 97/27/EK irányelv alapján történt. Az alapfelszereltség és a további felszerelések, kiegészítők befolyásolhatják a menetkész tömeget, és ezáltal a hasznos terhelhetőséget.

Kisteherautó adatai

Kisteherautó: súly-1 és térfogatadatok

Egy rugalmas munkaerő.
A dolgozó csapat és felszerelésük szállítása kifejezetten testhez
álló feladat az Opel Movano személyszállítónak. Ketten ülhetnek
a vezető mellett (egy személy, amennyiben a jármű opcióként
egyszemélyes utasüléssel van felszerelve), míg a hátsó üléssorban
négy csapattag foglalhat helyet egymás mellett. A biztonsági
öv és a fejtámla természetesen alapfelszereltség. A beszállás
nagyméretű tolóajtón keresztül történik, az utasokat nagy
szilárdságú, üvegezett műanyag válaszfalvédi a rakománytól.

Négyüléses hátsó üléssor. A teljes
egészében kárpitozott, biztonsági
övvel felszerelt ülésekkel biztonságos
és egyszerű a csapat szállítása.

Személyszállító

Hét fős csapat. 180 közlekedési bója.

Opel Movano személyszállítók.
A megfelelő emberek, a megfelelő helyen, a munka elvégzéséhez megfelelő
eszközökkel. Mindez egyszerűen megvalósítható az Opel Movano személyszállítóval.
Háromféle raktérhossz, kétféle megengedett össztömeg, négyféle teljesítményszint
és kétféle járműmagasság, melyekkel szinte bármilyen feladat ellátható. Opciós
felszerelések széles köre, többek között légrugózás, segédhajtás (PTO) és nagy
teherbírású vonóhorog teszi lehetővé a nagyobb kihívások leküzdését.
A teljes egészében kárpitozott utastérben elöl három ülés (melyek közül a középső
síkba dönthető), hátul négy, a válaszfallal egybeépített ülés található, melyek
hét csapattag kényelmes utazását biztosítják. A hátra vezetett fűtés és szellőzés,
valamint a tolóajtóba és a vele szemközti oldalpanelbe épített ablakok kulturált
utazási körülményeket teremtenek.

1990

2500

1894

2307

1531

2500

1700

Személyszállító: méretek

2175

1716
564
1024

3182
5048

842

2488

2640

2640
2825

2825

SRW 2527/DRW 2549

1798

L2H2 FWD

1894

L1H1/H2 FWD

1024

3682
5548

SRW 696/DRW 724

842

562

557
842

842

1024

4332
6198

L3H2 FWD

1674

3682
6198

L3H2 RWD (SRW/DRW)

2825

L3 (SRW/DRW)

1577

1724

2488

1577

1080

1380

1765

2640

1820

1577

MOVANO

MOVANO

MOVANO

1750
2070

1730
2470

1612
2470

H2

H2 (SRW)

H2 (DRW)

Személyszállító: változatok

L: hosszúság
H: tetőmagasság

1 = rövid
1 = normál

FWD = elsőkerékhajtás
SRW = szimpla hátsó kerekekkel
L1H1 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW)

L3H2 RWD (DRW)

3 = hosszú

RWD = hátsókerékhajtás
DRW = dupla hátsó kerekekkel

A méretek mm-ben vannak megadva.

L2H2 FWD

L3H2 FWD

2 = közepes
2 = közepes

Opel Movano személyszállító,
karosszéria-változatok

Súlybesorolás

Max.
terhelhetőség

Tető max.
terhelhetősége

Raktér
térfogata

Raktérpadló
max. hossza

Raktérpadló
szélessége

Raktér max.
magassága

(mm)

(járdaszegélytől
járdaszegélyig/
faltól falig)
(m)

Fordulókör

(kg)

(kg)

(kg)

(m3)

(mm)

max./kerékjáratívek
között
(mm)

L1H1

3 500

1 368

200

n.a.

1 716

1 765/1 380

1 700

12,0/12,5

L1H2

3 500

1 368

200

n.a.

1 716

1 765/1 380

1 894

12,0/12,5

L2H2

3 500

1 295

200

6,9

2 175

1 765/1 380

1 894

13,6/14,1

L3H2

3 500

1 214

200

9,0

2 825

1 765/1 380

1 894

15,7/16,2

L3H2 szimpla hátsókerékkel

3 500

947

200

8,3

2 825

1 765/1 380

1 798

13,6/14,1

L3H2 dupla hátsókerékkel

3 500

928

200

8,3

2 825

1 765/1 080

1 798

13,6/14,1

FWD

RWD

1

A jármű menetkész tömegének kiszámítása a 97/27/EK irányelv alapján történt. Az alapfelszereltség és a további felszerelések, kiegészítők befolyásolhatják a menetkész tömeget, és ezáltal a hasznos terhelhetőséget.

A személyszállító adatai

Személyszállító: súly-1 és térfogatadatok

Alapfelszereltség és opciós felszerelések.
Információs és szórakoztató rendszer.
A folyamatos kapcsolattartás, az úticél és az útvonal, valamint a közlekedési helyzet ismerete valós előny
a vállalkozásnak. Mindemellett nyugodt körülmények között nyújtja a legjobb teljesítményt az ember. A fentiek
miatt az Opel Movano információs- és szórakoztatórendszer-csomagjai kifejezetten a kiemelkedő teljesítmény
érdekében készülnek. Három csomag érhető el, mindhárom kifejezetten az Opel Movanóhoz készült.

Navi 80 IntelliLink. Rádió plusz információs és szórakoztató rendszer, amely a funkciók
lenyűgözően széles választékát kínálja: könnyű, ösztönös kezelést kormánykerékgombokkal vagy hangvezérléssel, aux-bemenetet és USB csatlakozót, Bluetooth®os telefonkihangosítást és hangátvitelt, CD-lejátszót MP3- és WMA-lejátszással,
SMS-felolvasást, Európa térképét, 7 colos színes érintőképernyőt, amely a tolatókamera
kijelzője is egyben, valamint TomTom LIVE szolgáltatásokat 2020-ig díjmentesen.
TomTom LIVE. Számos előnye teszi tökéletes útvonaltervezővé és útitárssá. TomTom HD
Traffic a leggyorsabb útvonalért pontos valós idejű közlekedési információkkal.
Search & Go és TomTom Places üzletek, cégek stb. megkereséséhez. LIVE Quick GPS
fix az optimalizált GPS-pozicionálásért. Továbbá friss időjárás-előrejelzés ott, ahol
éppen jár és ahová indul.

Egyéb szolgáltatások többek között: hangvezérlés a csatlakoztatott okostelefonok
számára, kormányoszlopra telepített kezelőszervek, USB, aux-bemenet, valamint Bluetooth® telefonkihangosításhoz és hangátvitelhez. A csatlakoztatott
okostelefonokon lévő ingyenes „aha” applikáció lehetővé teszi az internetes
rádiókhoz és közösségi médiumokhoz való kapcsolódást az érintőképernyőn
keresztül. DAB+ digitális rádió külön rendelhető.1

CD 16 BT USB. A kormányoszlopon lévő
kezelőszervekkel irányítható CD-s rádió
univerzális csatlakozási lehetőséget
kínál aux-bemeneten, Bluetooth®-on
és 2 USB-porton keresztül. 2 x 15 W -os
kimenet, beépített kijelző.

R 15 BT USB. Beépített kijelzővel ellátott rádió, amely az időt is mutatja. RDS EON
szolgáltatással, Bluetooth®-kapcsolattal, USB-vel és aux-bemenettel. 2 x 15 W.

Kormánykerékre telepített rádió-
kezelőszervek. Segítségükkel
elkerülhető a vezető figyelmének
megosztása.

Bluetooth®-csatlakozás. A könnyen használható és univerzális Bluetooth®
segítségével egyszerű és biztonságos a mobiltelefonos kommunikáció.

Aux-bemenet (aux-in) és USB-csatlakozás. Minden Opel Movano információs és
szórakoztató rendszeréhez tartozik jack-csatlakozású aux-bemenet és USB-csatlakozás.
Digitális rádió. Az összes európai digitális rádióformátum vételére alkalmas a DAB/
DAB+/DMB audio technológia. A CD 16 BT USB-vel és a Navi 50 IntelliLinkkel kombinálva külön rendelhető.

A kompatibilitás és bizonyos funkciók az eszköz típusától és az operációs rendszer verziójától
függően eltérőek lehetnek.

1

Információs és szórakoztató rendszer

Navi 50 IntelliLink. Ez a rádió, információs és szórakoztató, valamint navigációs
rendszer kiváló ár-érték arányt kínál. A középkonzol felső részén elhelyezett 7 colos
színes érintőképernyő optimális rálátást biztosít. A kétdimenziós vagy háromdimenziós
madártávlati nézetben megtekinthető dinamikus navigáció TMC közlekedési üzeneteket is tartalmaz. A térképek USB-n keresztül frissíthetők.

Vezetőfülke

Kényelem
Fedélzeti számítógép. Információkat
mutat, pl. üzemanyag-fogyasztás,
meglévő üzemanyaggal megtehető
távolság, utazási idő, megtett út.

Komfortos vezetőülés. Opcióként
rendelhető mélyített kialakítású ülés,
állítható deréktámasz és kartámasz,
állítható magassággal.

Digitális tachográf. A vezető egyszerűen
kezelheti. Megbízhatóan rögzíti a menetidőt és a pihenőidőt, a flottakezelési
adatok összeállításához és elemzéséhez.

Tempomat sebességkorlátozó
berendezéssel. A kormánykerékről
vezérelhető tempomat lehetővé teszi,
hogy a vezető ideiglenes maximális
sebességet állítson be. Tempomat
rendelése esetén a fedélzeti számítógépet is megkapja, így azt nem kell
külön megrendelni.
Rögzített sebességkorlátozó berendezés. Négy előre meghatározott sebességre
programozható be. A vezető nem tudja kikapcsolni.
Automatikus fényszóró és ablaktörlő. Opcióként rendelhető, használatával
kevesebb a vezetőt érő zavaró tényező és növeli a biztonságot.
Harmadik kulcs. Különösen flottakezelők és több sofőr esetében hasznos. A harmadik
kulcs pontos mása az eredeti két kulcsnak.

Rugózott vezetőülés. Opcióként rendelhető, rossz terepviszonyokra vagy hosszú
távra ideális. Négy irányban állítható,
rögzített kartámasszal. A légrugózás
érzékenysége állítható.

Állófűtés. Azonnali klímakomfort és
jégmentes ablakok már az indulástól
kezdve. Programozható időzítővel
kapható, amely folyamatosan figyeli
az utastér hőmérsékletét és a fűtési
ciklust is.

Légkondicionáló berendezés. Jobb
munkakörnyezet bármilyen időjárási
körülmények között. A Klíma csomag
része, pollenszűrőt is tartalmaz.

Állófűtés távirányítóval. Szükség esetén
lehetővé teszi a rendszer elindítását
és irányítását anélkül, hogy be kellene
szállni a járműbe. A kijelzőn az összes
fontos beállítás látható.

Külső
Az N1, N2 vagy M2 típusbizonyítványú járművek légkondicionálása fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
(R 134a) működik. Az első rendszer összesen 580 g R 134a gázt tartalmaz, ami 0,83 tonna CO2-ekvivalensnek
felel meg. A maximum 9 üléses változatokban az első és a hátsó rendszer összesen 1 100 g R 134a gázt
tartalmaz, ami 1,57 tonna CO2-ekvivalensnek felel meg. A több mint 16 üléses változatokban az első és a hátsó
rendszer összesen 1 700 g R 134a gázt tartalmaz, ami 2,43 tonna CO2-ekvivalensnek felel meg. A globális
felmelegedési potenciál értéke 1 430. Az információk az 517/2014/EU rendeletnek megfelelőek.

Dohányzó csomag. Kivehető hamutartó,
amely a pohártartókba illik, és szivargyújtó, amely bármelyik 12 V-os aljzatban
használható.

Hátsó fellépő. A hátsókerék-hajtású
modelleken az alapfelszereltséghez
tartozó csúszásmentes hátsó fellépő
megkönnyíti a bejutást a raktérbe.
Fronthajtású modellekre opcióként
rendelhető.

Leszerelhető vonóhorog. Az Euro kialakítású gömbcsuklós vonóhorog tovább
bővíti az Opel Movano praktikumát.

Felszereltség

Elektronikus klímaszabályozó (ECC).
Választható termosztatikus vezérléssel
ellátott hőmérsékletszabályozás.
A Komfort csomaggal is rendelhető.

Rakományvédelem
Mozgatható válaszháló. A tető- és
padlósínekhez 25 mm-es közönként
kifeszíthető háló különösen hasznos
a csomagok és egyéb rakományok
rögzítésére. Átjáráshoz kinyitható.

Rakományrögzítő háló. A háromdimenziós, rendkívül rugalmas és
variálható háló ideális a különböző
méretű és formájú rakományokhoz.

Teleszkópos zárórudak. A rögzítősínekre
vízszintesen vagy függőlegesen felszerelt
rudak biztonságosan rögzítik a nehéz
rakományokat.

Felszereltség

Rögzítés az oldalpanelen. Rugalmas
hevederek az oldalsó rögzítősíneken
a rakomány helytakarékos befogására.

Oldalsó rögzítősínek. Univerzális
rakományrögzítők 25 mm-enként
elhelyezkedő rögzítőpontokkal és
hat mozgatható rögzítőszemmel.

Mozgatható rögzítőszemek. Speciálisan
az Opel Movano sínrendszeréhez tervezve. Acél, nyomógombos reteszeléssel.

Rakomány-rögzítőszemek. Az ideálisan
elhelyezett rakomány-rögzítőszemek
(6, 8, 10 vagy 12, a jármű hosszától függően) biztonságosan a helyükön tartják
a rakományt. Opcióként rendelhető
oldalt elhelyezett négy rögzítőszem is.

Válaszfal ablakának védelme. Az ISO
szabványoknak megfelelő tömöracél
rács a kilátás akadályozása nélkül védi
az ablakot.

Fa védőburkolatok. Az oldalfalakat
teljes vagy félmagasságú fa oldalpanel,
míg a raktér padlóját műgyanta
bevonatos fa padlózat védi a sérüléstől.

Üveg tetőablakok. Javítják a raktér
fényviszonyait, így könnyebb benne
eligazodni.

Fogantyúk a hátsó ajtónál és
a tolóajtónál. Segítik a be- és
kiszállást a raktérbe.

Járműbiztonsági rendszer. A távirányítású riasztó mozgásérzékelőkkel védi
a teljes járművet (motortér, utastér és
raktér) behatolás ellen.

Parkolóradar. Tolatáskor hangjelzéssel figyelmeztet a véletlen sérülések
elkerülésére.

Reteszzárak. Extra védelem, amely
minden modellhez rendelhető.

Első ködlámpák. A véletlen sérülések
elleni védelem érdekében süllyesztve
és optimálisan elhelyezve.

Nagylátószögű tükrök. A kétlencsés külső visszapillantó tükrök minimalizálják
a holttér veszélyeit vezetés közben. Az első utas napellenzőjére szerelt nagy
domború tükör lefedi a holtteret, ha szűk helyeken kell tolatni.
Alváz
Hátsó önzáró differenciál. Nehéz terepen vagy csúszós útviszonyok között
segítheti a vezetést az opcióként rendelhető önzáró differenciálmű, bármely
hátsókerék-hajtású modellen.
Légrugózás. A nagyobb menetkényelem és a rakományvédelem érdekében az
állítható magasságú hátsó légrugózás opcióként rendelhető elsőkerék-hajtású
modellekhez.

Kiegészítő rendszerek
Segédhajtás (PTO). A motorból kivezetett segédhajtás (PTO) kapható. Nagyobb
erőt igénylő alkalmazásokhoz sebességváltóról leágaztatott segédhajtás rendelhető
bármelyik hátsókerék-hajtású (RWD) modellhez.
Második akkumulátor. Kiegészítő fűtéssel és légkondicionálóval, valamint elektromos
fogyasztókkal ellátott járművekhez ajánlott.

Felszereltség

Biztonság és védelem

Opcióként választható csomagok

Kényelem csomag
• CD 16 BT USB. CD/MP3-lejátszó, rádió RDS EON szolgáltatással, Bluetooth®kapcsolattal, két USB-vel, aux-bemenettel, beépített kijelzővel és kormányoszlopra
telepített kezelőszervekkel. 2 x 15 W.
• Visszahúzható csíptetős dokumentumtábla a műszerfalon
• Komfort vezetőülés
• Dupla üléspad, közepén forgatható tálcával és ülés alatti tárolóval
• Hangszigetelő panel a válaszfalon
• Egy érintéssel lehúzható elektromos ablak a vezető oldalán

Edition csomag
• Manuális légkondicionáló
• CD 16 BT USB. CD/MP3-lejátszó, rádió
RDS EON szolgáltatás, Bluetooth®,
2 USB, aux-bemenet, beépített kijelző
és kezelőszervek a kormányon. 2 x 15 W.
• Komfortos vezetőülés
• Tempomat és sebességkorlátozó
berendezés
• Fedélzeti számítógép
• Nagyméretű, 105 literes
üzemanyagtartály

Tároló csomag
• Fedett és nyitott A4 méretű tároló a műszerfalon
• További tároló az ajtó alsó részén
• 12V csatlakozóaljzat a raktérben

Biztonság csomag
• Vezető- és utasoldali légzsák elöl
• Vezetőoldali légzsák
• Tempomat sebességkorlátozóval

Klíma Plus csomag
• Manuális légkondicionáló
• CD 16 BT USB. CD/MP3-lejátszó, rádió RDS EON szolgáltatás, Bluetooth®, két USB,
aux-bemenet, beépített kijelző és kezelőszervek a kormányon. 2 x 15 W.
• Sebességtartó automatika
• Fedélzeti számítógép
• Parkolóradar

Továbbfejlesztett biztonsági
asszisztens csomag2
• Távolságifényszóró-asszisztens
• Sávelhagyásjelző
• Első ködlámpák
• Automatikus ablaktörlők
• Fedélzeti számítógép

Popular csomag
• Elektronikus klímaszabályozás (ECC) pollenszűrővel
• Automatikus fényszóró és ablaktörlő
• Első ködlámpa
• Iroda csomag

Építkezési csomag
• Vonóhorog
• Hátsó önzáró differenciál
• Rugózott vezetőülés

Az alábbi opciós felszereltségcsomagokat úgy állítottuk össze, hogy a legtöbbet
hozhassa ki az Opel Movanojából, és megkönnyítik a rendelést is.

Professzionális csomag1
• Vonóhorog
• Hátsó parkolóradar
• 270 fokban nyitható üveg nélküli hátsó ajtók
A legrövidebb tengelytáv esetében nem érhető el.
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4,5 tonnás (N2) változatokon alapfelszereltség.

Világítás csomag
• Automatikus fényszóró és ablaktörlő
• Első ködlámpák
• Statikus kanyarvilágítás

Klíma csomag
• Manuális légkondicionáló
• CD 16 BT USB. CD/MP3-lejátszó, rádió
RDS EON szolgáltatással, Bluetooth®kapcsolattal, 2 USB-vel, aux-bemenettel,
beépített kijelzővel és kormányoszlopra
telepített kezelőszervekkel. 2 x 15 W.
Komfort csomag
• Automatikus fényszóró és ablaktörlő
• Első ködlámpa
• Elektronikus klímaszabályozás (ECC)
pollenszűrővel
• Navi 80 IntelliLink. Kormánykerékről
vagy hangvezérléssel használható információs és szórakoztató rendszer és
navigáció, TomTom LIVE szolgáltatások,
aux-bemenet és USB, Bluetooth®-os
telefonkihangosítás és hangátvitel, AM/
FM rádió, CD-lejátszó MP3- és WMAlejátszással, SMS-felolvasás, opcionális
DAB+, Európa térképe, 7 colos színes
érintőképernyő, amely a tolatókamera
kijelzője is egyben.
Hasznos csomag
• Sebességtartó sebességkorlátozóval
• Fedélzeti számítógép
• 105 literes üzemanyagtartály
• CD 16 BT USB. CD/MP3-lejátszó, rádió
RDS EON szolgáltatással, Bluetooth®kapcsolattal, 2 USB-vel, aux-bemenettel,
beépített kijelzővel és kormányoszlopra
telepített kezelőszervekkel. 2 x 15 W.
• Automatikus fényszóró- és ablaktörlő
• Első ködlámpák

Hátsó létra. Erős acél szerkezet, melyről
a tető bármely járműmagasság esetén
könnyen hozzáférhető.

Tetősín. A könnyű, ugyanakkor erős alumínium kereszttartó rudak hosszabb
rakomány, például csövek, állványzat stb. szállítására alkalmasak, a tető legfeljebb
200 kg-os terhelhetőségéig.

Alumínium tetőcsomagtartó. Az erős,
praktikus és akár 200 kg teher szállítására is alkalmas rakodási lehetőség az
Opel Movano minden hosszváltozatához
elérhető.

Nagy teherbírású vonóhorog. Az erős,
minőségi vonóhoroggal az Opel Movano
még használhatóbb és sokoldalúbb.
Gömbfejes vagy golyóscsapos kivitel,
7 vagy 13 érintkezős elektromos csatlakozással. A vontatáshoz szükséges
elektromos berendezések külön rendelhetők meg.

Fellépő a tetőcsomagtartóhoz. Az erős,
perforált alumíniumból készült fellépő
könnyen elérhetővé teszi a tetőt.
Tetőcsomagtartóval együtt használható,
amely az Opel Movano minden hosszváltozatához elérhető.

Sárfogók. A masszív műanyag sárfogó
kifejezetten azzal a céllal készült, hogy
megvédje a karosszériát a kőfelverődés,
fröccsenés, por stb. okozta sérülésektől.

Kiegészítők

Kiegészítők: külső

Kiegészítők: belső
Normál üléshuzatok. Védelmet biztosítanak és tetszetősek – a sötétszürke
üléshuzatok kopásálló poliészterből
készülnek, kifejezetten az Opel Movano
járműre szabva.

Padlószőnyegek. Praktikus, kopásálló
és elegáns – a sötétszürke „Movano”
emblémával ellátott szőnyeg tökéletesen
illik az utastér padlójához. A szőnyeg
a vezető- és az utasoldalt is fedi.

Minden időjárásnak megfelelő szőnyegek. Az Opel Movanóra szabott
világosszürke gumiszőnyegek védenek
a szennyeződéstől, és tisztításhoz
könnyen eltávolíthatók.

Prémium üléshuzatok. A sötétszürke,
műbőr üléshuzatok stílust és luxust
sugároznak, miközben megvédik
az eredeti üléskárpitot.

Tolatókamera. Megjeleníti az autó
mögötti területet a navigációs rendszer 7 colos képernyőjén vagy a visszapillantó tükörbe szerelt, 3,5 colos LCD
képernyőn. Automatikusan aktiválódik
a hátrameneti fokozat kapcsolásakor.

Multimédia-csatlakozás. A kesztyűtartóba épített aux-bemenet és USB-portok
lehetővé teszik a hordozható digitális
audioforrások csatlakoztatását a jármű
hangszóróihoz. A csatlakoztatott
eszközök távirányítással kezelhetők.

Kiegészítők

Oldalsó ablakrácsok. Az ablakot
belül rögzített, epoxi bevonatú,
perforált fémrács védi a rakomány
okozta sérülésektől.

Hátsó ablakrácsok. Erős, fehér
bevonatú, belülre szerelt fémrács,
amely védi a hátsó ablakot,
miközben a vezetőnek is kilátást
biztosít hátrafelé.

Pulse, szénfekete.

Műbőr, szénfekete.

Színek és kárpitok
Arctic fehér

North Sea kék

Signal kék

Poppy vörös

Mandarin sárga

Saffron sárga

Ink kék

Halo ezüst1

Ambient kék1

Pearl fekete1
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Metálfényezés.

40 000 km-es szervizintervallumok.1 3 200 szervizpont.

Nyugodt, biztonságos autózás.
Az Opel Movano készítésekor azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy a haszongépjárműveknek folyamatosan úton
kell lenniük, dolgozniuk kell a vállalkozás és az ügyfelek érdekében, és nem a szervizben kell állniuk. Ennek érdekében
az Opel Movano úgy lett megtervezve, hogy éveken keresztül megbízható szolgáltatást nyújtson minimális szervizigény
mellett. Az értékesítés megkezdése előtt az Opel Movano tesztjárművek több mint 3,2 millió valós tesztkilométert tettek meg,
és mindenre kiterjedő tesztpadi vizsgálatokon mentek keresztül. A járműre hatéves garancia érvényes átrozsdásodás ellen.
Amennyiben nem tervezett karbantartás válik szükségessé, az Európában megtalálható 3 200 szervizpontból álló hálózathoz fordulhat, ahol gondoskodnak róla, hogy az Opel Movano minimális állásidővel újra úton legyen, vagy átmenetileg
cserejárművet biztosítanak.
Lízing, karbantartási vagy flottavásárlói szolgáltatásokkal kapcsolatban további információért forduljon Opel haszongépjármű-kereskedőjéhez.
1

Vagy 2 év.

MEGKÜLÖNBÖZTETETT
FIGYELEM, AMIT MINDEN
OPEL MEGÉRDEMEL.
Az Opel Márkaszervizekben gyári technológiával és eredeti alkatrészekkel garantáljuk
a legmagasabb minőségű szolgáltatásokat
autója számára. A myOpel.hu oldal, illetve az
iOS/Android alkalmazás segítségével még
kényelmesebbé teheti autója karbantartását.
// Online szerviz bejelentkezés
// Szervizemlékeztető
// Márkaszerviz-kereső
// Személyre szabott ajánlatok
// És még sok minden más …
Látogasson el a www.myOpel.hu oldalra,
vagy töltse le az applikációt, és regisztráljon
díjtalanul!

Opel szerviz.
Vevőszolgálat egész Európában.
Európa-szerte több mint 6 000 Opel szerviz (melyből
több mint 2 000 haszongépjármű-javításra szakosodott) várja személyre szabott, szakszerű és pontos
szolgáltatásaival. A kiváló szolgáltatás része,
hogy pontosan elmondják, mit és miért csináltak,
valamint azt is, hogy ez hol található a számlán.
OPEL RoadPlus.1
Maximális rendelkezésre állás.
Gépjárművét szükség esetén azonnal, előzetes
bejelentkezés nélkül átvizsgáljuk bármely Opel
haszongépjármű-javítóműhelyben. A kisebb
javításokat akár meg is várhatja, a szokásos
kopó alkatrészeket egy napon belül cseréljük.
Ügyfélszolgálati központ.
Opel márkakereskedése minden kérdés és
különleges kérés esetén a rendelkezésére áll.
Amennyiben további információra lenne
szüksége haszongépjárművével kapcsolatban,
hívja az Opel ügyfélszolgálati központját.

Opel Assistance.
Ingyenes szolgáltatás, amely egy évig vonatkozik
minden új Opel haszongépjárműre, a forgalomba
helyezés vagy az értékesítőtől történő átvétel
napjától számítva – attól függően, hogy melyik
dátum a korábbi. Bárhol is járjon, az Opel Roadside
Assistance segít Önnek. Több mint 40 európai
országban, a nap 24 órájában. A helyszíni segítségnyújtáson túl el is szállítjuk járművét, csereautót biztosítunk, gondoskodunk szállodai elhelyezéséről, illetve megszervezzük továbbutazását
vonattal vagy repülőgéppel (mindig az adott
garanciaprogram feltételeinek megfelelően).
Értékesítője vagy hivatalos szervizpartnere örömmel áll rendelkezésére a szolgáltatás meghos�szabbításával kapcsolatban az éves szerviz során.
Pénzügyi ajánlatok.2
Az Ön Opel márkakereskedője személyre szabott
fizetési lehetőségeket kínál Önnek. Önállóan,
egyedi igényeinek megfelelően dönthet arról,
milyen módon szeretné kifizetni gépjárművét.

OPEL autóbérlés.2
Az Opel autóbérlési szolgáltatás Önt akkor is az
„úton tartja”, ha gépjárműve éppen nem működik.
Kétéves garancia új gépjárművekre.
Ez a garancia minden új Opel gépjárműre vonat
kozik 24 hónapig kilométer-korlátozás nélkül,
attól a naptól számítva, amikor az értékesítő
Opel márkakereskedő a járművet az ügyfélnek
leszállította.
Opel FlexCare csomagok.2
Az Opel FlexCare csomagokkal meghosszabíthatja
az autója garanciáját, kiszámíthatóvá teheti
a karbantartási költségeit. A lehetőségekkel és
részletekkel kapcsolatos tájékoztatásért keresse
fel Opel márkakereskedőjét.
Akár 12 éves garancia átrozsdásodás ellen.
Az Opel megbízható, hosszú távúgaranciát biztosít
Önnek átrozsdásodás ellen, a szervizkönyvben meghatározott garanciafeltételek szerint.

Alkatrészek és kiegészítők.
Gépjárműve tökéletes karbantartásához, valamint
a magán- és üzleti szükségletek személyre szabásához szükséges valamennyi kiegészítőt megtalálhatja Opel márkakereskedésénél.
Újrahasznosítás.
A környezetvédelmi tervezésről, visszaváltási hálózatunkról és az élettartamuk végére ért járművek
újrahasznosításáról a www.opel.hu oldalon tájékozódhat.
Ha kérdése van, kérjük, keresse fel Opel
márkakereskedését. További információkat
a www.opel.hu oldalon találhat.
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Csak a kijelölt haszongépjármű műhelyekben érhető el.
A helyi piac feltételeinek megfelelően rendelhető.

A képeken az alapcsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatók. A katalógus adatai a nyomdába kerülés időpontjában érvényesek. Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét.
A katalógusban található színek eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országonként eltérhetnek.
Az újrahasznosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu oldalunkat. A gépjárművek elérhetősége, a felszereltségek és érvényes ajánlatok
vonatkozásában pontos tájékoztatásért kérjük keresse fel az Önhöz legközelebbi Opel Márkakereskedést.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)
71102171 Környezetkímélő, klórmentes papírra nyomtatva.
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