OPEL MOVANO

MOVANO FURGON Z PODWÓJNĄ KABINĄ

ZABUDOWA PASAŻERSKA FIRMY SNOEKS
Opel Movano Furgon jest wydajny, niezawodny, wytrzymały i przestronny.
Specjalnością modelu z podwójną kabiną jest przewóz osób i ładunku,
a wersja konwertowana w Polsce z wykorzystaniem elementów firmy
Snoeks oferuje zwiększoną funkcjonalność polegająca m.in. na udostępnieniu dodatkowej przestrzeni ładunkowej. Specjalistyczne zabudowy
wykonywane przez zaufanych partnerów, spełniających najwyższe
wymagania jakościowe Opla, można zamawiać do większości modeli
Movano Furgon, fabrycznie nowych jak i używanych.

■■ Pełna przegroda kabiny z oknem oddzielająca przedział pasażerski
od ładunkowego
■■ Dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod tylną kanapą od strony
przedziału ładunkowego
■■ Wewnętrzne wykończenie lewego panelu bocznego z tworzywa
sztucznego ABS, z wbudowaną kieszenią i gniazdem 12V1
■■ Wewnętrzne wykończenie prawych drzwi z tworzywa ABS
■■ Schowki w drzwiach przesuwanych i po bokach przegrody

FUNCJONALNOŚĆ
Zabudowa firmy Snoeks została zaprojektowana dla Movano Furgon
wyposażonego w boczne okna, w odmianie z fabrycznie montowanymi
prawymi drzwiami przesuwanymi lub dla modeli z drzwiami przesuwanymi po obu stronach nadwozia

■■ Rozwiązania atestowane i zaaprobowane przez Opla
■■ Najwyższe europejskie standardy bezpieczeństwa
■■ 2-letnia gwarancja producenta
■■ Ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek konwersji pojazdu
■■ Dostępność do części zamiennych przez 12 lat
1

Opcjonalna 4-osobowa kanapa

Podsufitka z oświetleniem

Podłoga przestrzeni ładunkowej

Wykończenie przestrzeni ładunkowej

Więcej informacji na www.opel.pl w sekcji Samochody Dostawcze
Na zdjęciach są widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy firmy Snoeks Automotive B.V. General Motors Poland Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji i wymiany elementów.

tel. +48 / 71 351 22 44
tel. 501 506 431
fax +48 / 71 354 27 31
vvan@vvan-grabowski.pl

Zabudowa dostępna dla:
■■ Furgonu z napędem na przednią oś
■■ Furgonu z napędem na tylną oś o DMC do 3,5 t, z pojedynczymi
lub podwójnymi tylnymi kołami
■■ Wersji z wydłużonym nadwoziem i podwyższonym dachem:
L2H2/L2H3/L3H2/L4H2/L4H3

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPLA

Wybrane elementy zabudowy to:
■■ 3-osobowa kanapa pokryta oryginalną tapicerką Opla
■■ Opcjonalna 4-osobowa kanapa tylna
■■ Regulowane zagłówki na wszystkich siedzeniach

V Van Grabowski
ul. Krzemieniecka 54
54-613 Wrocław
www.vvan-grabowski.pl

■■ Podsufitka z 3 lampkami punktowymi LED
■■ Półki montowane nad głowami pasażerów
■■ W wersji z dachem H3 opcjonalne dodatkowe półki
■■ Szeroka gama wyposażenia opcjonalnego zwiększającego komfort

Snoeks Automotive B.V. specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu
profesjonalnych rozwiązań zwiększających funkcjonalność lekkich pojazdów dostawczych. Firma V Van Garbowski jest certyfikowanym partnerem
Opla wykonującym zabudowy firmy Snoeks.

Niedostępne w modelach z obustronnymi drzwiami przesuwanymi.
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