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Noc pod niebem 
pełnym gwiazd

Szczupaki, okonie, 
płotki i sumy:)

Nad morzem
tylko chwilka

Na wakacjach wszystko powinno do siebie pasować. Atrakcyjny wygląd, wyjątkowo użyteczne  
i łatwo dostępne wnętrze, wysoki komfort jazdy, ergonomiczna kabina kierowcy oraz mocne  
i ekologiczne silniki BiTurbo. Oto kwintesencja charakteru każdego Opla Movano Furgon.  
W wersji Camper staje się dodatkowo fantastycznym domem na kołach, który może być wypo-
sażony we wszelkie luksusy. No to w drogę!

OPEL MOVANO

NIEZAWODNA PODSTAWA

PERSONALIZACJA  
W TWOIM STYLU

JAKOŚĆ OPLA

SPEŁNIENIE MARZEŃ

KORZYSTNA INWESTYCJA

Potwierdzona jakość i bezawaryjność  
Opla pozwala na wieloletnie użytko-
wanie w najtrudniejszych warunkach 
drogowych.

Zbudujemy camper Twoich marzeń. 
Dysponujemy najnowszymi rozwiąza-
niami ze świata caravaningu. Dora-
dzamy i projektujemy zgodnie  
z preferencjami klienta.

Zarówno od naszych samochodów jak  
i firm partnerskich wymagamy najwyż-
szej jakości. Dlatego stworzyliśmy sieć 
konwerterów, którzy gwarantują wysokie 
standardy jakich oczekują nasi klienci.

• Wolność
• Nietypowe kierunki
• Nowe przygody
• Zawsze u siebie
• Z rodziną lub przyjaciółmi
• Na rowery lub popływać
• Z psem i kotem

Warto wiedzieć za co płacisz. W Oplu 
każda złotówka jest dobrze wydana. 
Sprawdź nas!



OPEL MOVANO

 WYPOSAŻENIE
Przewóz pasażerów 
• Fotele kierowcy i pasażera z podłokietnikami  

i obrotnicami
• Wersja L3H2: tylna kanapa 2-osobowa z pasami 

bezpieczeństwa
• Izolacja akustyczna nadwozia w części mieszkalnej

Jadalnia i salon
• Składany stół dla 2 osób (wersja L2H2) / 4 osób 

(wersja L3H2)
• Wersja L3H2: kanapa boczna po rozłożeniu służą-

ca jako miejsce do spania dla 2 osób (175x110 cm)
• Okno boczne z żaluzją i moskitierą (2 sztuki 

obustronnie w wersji L3H2)
• Meble z lekkiej sklejki, blaty ze sklejki o zwiększo-

nej przyczepności, system szuflad BLUM
• Wytrzymała wykładzina podłogowa

Aneks kuchenny i łazienka 
• Lodówka 80 l (49 l w wersji L3H2), kuchenka  

gazowa, zlew, okno boczne z żaluzją i moskitierą
• Toaleta, prysznic, umywalka, w wersji L3H2 okno 

dachowe 40x40 cm z żaluzją i moskitierą

Sypialnia tylna
• Łóżko 190x145 cm (w wersji L2H2 opcjonalnie 

dwa niezależne)
• Duży schowek pod łóżkiem (możliwy przewóz 

rowerów)
• Okno otwierane z żaluzją i moskitierą

System ogrzewania 
• Webasto AT 2000 DIESEL z systemem rozpro-

wadzenia ciepłego powietrza i regulatorem 
elektronicznym temperatury

• Izolacja termiczna nadwozia w części mieszkalnej

System wodny 
• Bojler 5 l TRUMA, ciśnieniowa pompa wody, za-

bezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów 
(Johny Quest), konewkowy system tankowania, 
zbiornik wody czystej 80 l, zbiornik wody brudnej 
50 l

Movano Holiday & Sun to bardzo kompaktowy, zaledwie 5,5-metrowy 
camper, doskonały dla pary uwielbiającej wygodne podróżowanie. 
Bardzo bogate wyposażenie samochodu oraz oryginalny sposób 
zabudowy części mieszkalnej zapewnią wysoki komfort i dużą 
otwartą przestrzeń wewnątrz, po której można się poruszać w pozycji 
wyprostowanej. Ogromne tylne łóżko może być zamontowane jako 
dwa niezależne miejsca do spania.

Movano Dream & Pasion posiada dodatkową kanapę dla dwóch 
pasażerów, która po rozłożeniu służy jako podwójne miejsce do spania. 
Podobnie jak wersja krótsza, ma pełne wyposażenie caravaningowe, 
stwarzając komfortowe warunki życia, podobne do domowych. Maksy-
malną niezależność gwarantują toaleta z prysznicem, zbiorniki czystej  
i brudnej wody oraz izolacja akustyczno-termiczna z systemem niezależ-
nego ogrzewania postojowego.

System elektryczny 
• Panel sterowania Elektroblock 
• Oświetlenie LED 
• Gniazdka 12 V i 230 V 
• Zewnętrzne podłączenie prądu 
• Panel solarny 160 W wraz ze sterowaniem 

Wyposażenie dodatkowe  
• Przetwornica napięcia 
• Dodatkowe baterie solarne 
• Zewnętrzna markiza z oświetleniem LED 
• Bagażnik rowerowy na 2 rowery 
• Obszycie tapicerką foteli przednich 
• Dodatkowy akumulator 
• Osłony szyb przednich składane harmonijkowo

MOVANO FURGON L2H2, WERSJA ZIMOWA HOLIDAY & SUN

KUCHNIA NIEZALEŻNE 
OGRZEWANIE

OBROTOWE 
FOTELE

PRYSZNIC 4 MIEJSCA 
SYPIALNE

MOVANO FURGON L3H2, WERSJA ZIMOWA DREAM & PASSION

Movano L3H2, wersja zimowa DREAM & PASSION Movano L2H2, wersja zimowa HOLIDAY & SUN

DANE TECHNICZNE

Maksymalna liczba pasażerów 
i miejsc do spania

2 (HOLIDAY& SUN)
4 (DREAM & PASSION)

Wysokość wnętrza [mm] 1 850

Długość nadwozia [mm]
5 548 (HOLIDAY& SUN)
6 198 (DREAM & PASSION)

Szerokość z lusterkami  
i bez lusterek [mm] 

2 470/2 070

Wysokość nadwozia [mm] 2 650

Rozstaw osi [mm]
3 682 (HOLIDAY& SUN)
4 332 (DREAM & PASSION)

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 3 500

Dopuszczalna masa przyczepy,  
z hamulcem/bez hamulca [kg] 

2 500/750

SILNIK

2.3 Diesel BiTurbo 170 KM Start/Stop MT6, FWD

Norma emisji spalin Euro 6.2

Zbiornik paliwa [l] 80

1 4

3

2

1. Wnętrze campera HOLIDAY & SUN
2. Kuchenka
3. Panel sterowania
4. Łazienka z prysznicem



OPEL ZAFIRA LIFE HOLIDAY & SUN

 WYPOSAŻENIE
Przewóz pasażerów 
• Fotele przednie kierowcy i pasażera z podłokietni-

kami i możliwością montażu obrotnic
• Indywidualne 2 fotele regulowane z podłokietni-

kami w 2. rzędzie
• Indywidualne 2 fotele regulowane z podłokietni-

kami lub kanapa 3-osobowa składana w podziale 
2+1 w 3. rzędzie

Jadalnia i salon
• Składany stolik dla 4 osób

Sypialnia dolna
• Rozkładane łóżko 200x125 cm z materacem 5 cm
• Okna przyciemnione z dodatkowym zaciemnie-

niem wewnętrznym
• Dodatkowe lampki LED do czytania

Sypialnia górna
• Namiot na dachu podnoszony przez system 

sprężynowy
• Łóżko 200x130 cm z materacem piankowym
• 3 okna z moskitierami 
• Ogrzewanie z regulacją temperatury umożliwiają-

ce spanie w temperaturach ujemnych

System elektryczny 
• Dodatkowy akumulator 100 Ah, gniazdka 12 V 

i 230 V, zewnętrzne podłączenie prądu, panel 
solarny 160 W ze sterowaniem w kabinie

Aneks kuchenny 
• Dostępny po otworzeniu tylnych drzwi
• Lodówka 26 l, kuchenka gazowa, zlew,  

bojler ciepłej wody
• Wielozadaniowa szafka kuchenna

Prysznic
• Dostępny na zewnątrz pojazdu po otworzeniu 

tylnych drzwi i zamontowaniu kotary prysznicowej 
oraz podłączeniu węża prysznicowego do specjal-
nego złącza w aneksie kuchennym

W tylnej części przedziału bagażowego montowana jest kompaktowa, 
zintegrowana zabudowa kuchenki gazowej, lodówki, zlewozmywaka  
z baterią i bojlera ze zbiornikiem na wodę. Bardzo funkcjonalny aneks 
kuchenny jest dostępny od tyłu, po podniesieniu drzwi bagażnika, 
które tworzą dach. Po rozpięciu kotary, można korzystać też z ze-
wnętrznego prysznica. Nad szafką, za tylnymi fotelami dostępna jest 
przestrzeń na bagaże.  

Najwyższej jakości dach zapewnia optymalną aerodynamikę, małe 
natężenie szumów oraz szczelność. Gwarantuje wieloletnie, bezpro-
blemowe użytkowanie. Po jego złożeniu wysokość pojazdu wynosi 
około 200 cm, dzięki czemu garaże i parkingi wielopoziomowe są 
nadal dostępne, a zużycie paliwa w trasie pozostaje na poziomie 
wersji fabrycznych. Namiot dachowy jest ogrzewany przez system 
postojowy, więc camper może być użytkowany w niesprzyjających 
warunkach klimatycznych.

System ogrzewania 
• Webasto AT 2000 DIESEL z systemem rozprowa-

dzenia ciepłego powietrza i regulatorem elektro-
nicznym temperatury

System wodny 
• Bojler przepływowy gazowy, ciśnieniowa pompa 

wody, zabezpieczenie przed rozwojem mikro-
organizmów (Johny Quest), ciśnieniowy system 
tankowania, zbiornik wody czystej 30 – 50 l

Wyposażenie dodatkowe
• Przetwornica napięcia 
• Dodatkowe baterie solarne 
• Zewnętrzna markiza z oświetleniem LED 
• Bagażnik rowerowy na 2 rowery 
• Dodatkowy akumulator 
• Przenośna toaleta chemicznaSZAFKA WIELOFUNKCYJNA

DACH SYPIALNY

DANE TECHNICZNE

Maksymalna liczba pasażerów 7

Liczba miejsc do spania 4

Wysokość wnętrza [mm] 1 180

Długość nadwozia [mm] 4 956

Szerokość z lusterkami  
i bez lusterek [mm] 

2 204/2 010

Maks. wysokość nadwozia [mm] 2 040

Rozstaw osi [mm] 3 275

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 3 500

Dopuszczalna masa przyczepy,  
z hamulcem/bez hamulca [kg] 

2 500/750

SILNIKI 

• 1.5 Diesel 120 KM M6 Start/Stop
• 2.0 Diesel 150 KM M6 Start/Stop lub 177 KM A8 Start/Stop

Norma emisji spalin Euro 6.2

Zbiornik paliwa [l] 69

Nowa Zafira Life – wytworna towarzyszka najpiękniejszych podróży, zaprojektowana z niemiecką precyzją. 
Jej komfortowe wnętrze udostępnia liczne systemy bezpieczeństwa, inteligentne technologie i funkcjonalne 
rozwiązania, takie jak obracane fotele. Elastyczna wersja Camper z łatwością sprosta wymaganiom aktywnego 
stylu życia. Dostosuje się do potrzeby chwili – pomieści aż 4 dorosłe osoby podczas wakacyjnej wyprawy, a na co 
dzień może służyć jako eleganckie 6/7-osobowe rodzinne kombi.

KUCHNIA NIEZALEŻNE 
OGRZEWANIE

OBRACANE 
FOTELE

PRYSZNIC
ZEWNĘTRZNY

4 MIEJSCA 
SYPIALNE



Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu zmienia się w wyniku montażu elementów dodatkowych w zabudowie i pojeździe. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zewnętrznego producenta, dlatego Opel 
Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji i wymiany elementów. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądo-
wy, mogą różnić się od rzeczywistego produktu i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Informacje dotyczące 
wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w nowych pojazdach marki Opel, złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl.
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EBACAMP Robakowo 79                 
86-212 Stolno

tel. +48 696 771 773
e-mail: biuro@ebac.pl


