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Certyfikowane konwersje to jakość stosowanych rozwiązań zaaprobowanych 
przez Opla, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy 
zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy.

• Pojazd może być przystowany do przewozu 
od jednej do czterech osób niepełnospraw-
nych na wózkach

• Atestowane mocowania zagłębione 
w podłodze

• Dostępnych kilka rozwiązań umożliwiają-
cych wjazd osoby na wózku inwalidzkim 
do pojazdu 

• Dostępna opcja demontażu foteli pojedynczo

• Oznakowanie informujące o przewozie 
osób niepełnosprawnych

• Możliwość montażu siedzeń z regulacją 
pochylenia oparć

• Europejska Homologacja na zabudowę 

ADAPTACJA POJAZDÓW



ZABUDOWA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ WERSJĘ OPLA VIVARO POD ZABUDOWĘ

BiTurbo 2 lata/ 
40 tys. km

Bluetooth®

USB
ESP® Start/StopL1-L2FWD

Napęd na
przednią oś

Dwie długości
nadwozia

System oszczę- 
dzania paliwa

Silniki podwój-
nie doładowane

Przeglądy ŁącznośćBezpieczeństwo
jazdy

WERSJE

Długość i wysokość pojazdu

L1 ( 4 998 mm) H1 (1 971 mm)

L2 (5 398 mm) H1 (1 971 mm)

Na zdjęciach są widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy firmy Carpol Sp. z o.o. 
Opel Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji 
i wymiany elementów. Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu zmienia się w wyniku dobierania opcji dodatkowych do 
zabudowy i pojazdu.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
Vivaro to nie tylko atrakcyjne wzornictwo, ale przede wszystkim 
funkcjonalność i inteligentne rozwiązania ułatwiające realizację 
codziennych zadań. Dzięki prostej aranżacji przestrzeni bagaż- 
owej dostosujesz pojazd to swoich potrzeb, a wydajne, ekono-
miczne silniki oraz dłuższe okresy międzyprzeglądowe czynią  
z Vivaro prawdziwego mistrza oszczędności.

Wszechstronność
• Duża funkcjonalność
• Różnorodne konfiguracje
• Przestronne wnętrze

Jakość
• Precyzja wykonania
• Dbałość o szczegóły
• Trwałe elementy mechaniczne

Szczegóły
• Oświetlenie LED
• Podłoga antypoślizgowa
• Pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Rozkładana platforma najazdowa
• Winda elektro-hydrauliczna
• Wysuwany stopień ułatwiający wsiadanie
• Pojedyncze regulowane fotele
• Ogrzewanie niezależne od pracy silnika

• Pełne tapicerowanie wnętrza
• Dodatkowe uchwyty w płycie podłogi
• Dodatkowe oświetlenie
• Listwy do mocowania ładunku
• Podłoga z blachy aluminiowej

Możliwość dofinansowania 
zakupu z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub  
z funduszy Unii Europejskiej 
dla pojazdu specjalnego.




