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MOVANO-  EDITION

BANDEN EN VELGEN RAMEN EN DEUREN
16-inch stalen velgen Achterdeuren zonder ramen tot 180º te openen

215/75 R16 116R banden Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening
Bandenreparatieset Elektrisch bedienbare ramen voor

EXTERIEUR Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels; handmatig inklapbaar
Spiegels, portiergrepen, raamomlijsting zwart Getint glas
Zwarte bumpers en zijstootstrips Paneel zonder raam links
Zwarte wielkastbescherming voor i.c.m. 3.5T (op L4 alleen achter) Schuifdeur zonder raam rechts; handmatig bedienbaar
Zwarte wielkastbescherming voor en achter i.c.m. 3.5T Zwaar Volledige scheidingswand zonder raam

INFOTAINMENT
Radiomultimedia met touchscreen, FM/DAB+ incl. USB-aansluiting en Bluetooth TECHNIEK & VEILIGHEID
4 luidsprekers voor 3-punts veiligheidsgordels incl. gordelspanners
LCD infoscherm Airbag bestuurderszijde

INTERIEUR Handmatig bediende airconditioning
12 Volt aansluiting op dashboard Antiblokkeersysteem (ABS) incl. remassistentiesysteem
2 bekerhouders (bestuurders- en passagierszijde) op het dashboard Halogeen koplampen
4-spaaks stuurwiel; in hoogte verstelbaar Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
Bestuurdersstoel in hoogte en hellingshoek verstelbaar Geventileerde schijfremmen voor; massieve schijfremmen achter
Multifunctionele bijrijdersbank met 2 zitplaatsen, neerklapbare rugleuning Dakantenne
Stoffen stoelbekleding "Darko Black" Sleutel inklapbaar (en een standaard niet inklapbare reservesleutel)

Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar Stuurbekrachtiging
Dashboardkastje met klep Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurders- en passagierszijde
Aflegvak bovenop dashboard Bindogen in de laadruimte 
Twee open opbergvakken rechts (bovenste vervalt bij passagiersairbag) (2 stuks aan voorzijde, 8 stuks aan zijkant bij L1/L2, 10 stuks aan zijkant bij L3/L4)
Half-hoge interieurbescherming Voetgangersdetectie achterzijde

Smart digitale tachograaf (i.c.m. 4.0T Zwaar)

OPEL MOVANO- GESLOTEN BESTEL - STANDAARDUITRUSTING



Bestelcode
Vermogen

kW (pk)

CO2 

uitstoot

(gr/km)1

Consumenten-

adviesprijs 

excl. BTW/BPM

BTW BPM

Consumenten-

adviesprijs

incl. BTW/BPM

Consumenten-

adviesprijs

incl. afleverkosten

GVW 3.500 KG ZWAAR

37kWh batterij 2GU91GLQ76B009E0 0XG05-9CQ1 G02 IM1G 90 (120) 0 € 57.999 € 12.180 € 0 € 70.179 € 71.197 

GVW 3.500 KG ZWAAR

37kWh batterij 2GU93LLQ76B009E0 0XG05-9CQ1 G02 IM3L 90 (120) 0 € 59.999 € 12.600 € 0 € 72.599 € 73.617 

GVW 3.500 KG ZWAAR

70kWh batterij 2GU95LLS76B009E0 0XG05-9DQ1 G02 IM5L 90 (120) 0 € 66.389 € 13.942 € 0 € 80.331 € 81.349 

GVW 4.000 KG ZWAAR*

70kWh batterij 2GU95MLS76B009E0 0XG05-9DQ1 G02 IM5M 90 (120) 0 € 81.129 € 17.037 € 0 € 98.166 € 99.184 

GVW 3.500 KG ZWAAR

70kWh batterij 2GU97LLS76B009E0 0XG05-9DQ1 G02 IM7L 90 (120) 0 € 67.389 € 14.152 € 0 € 81.541 € 82.559 

GVW 4.000 KG ZWAAR*

70kWh batterij 2GU97MLS76B009E0 0XG05-9DQ1 G02 IM7M 90 (120) 0 € 82.129 € 17.247 € 0 € 99.376 € 100.394 

GVW 3.500 KG ZWAAR

70kWh batterij 2GU97OLS76B009E0 0XG05-9DQ1 G02 IM7O 90 (120) 0 € 68.389 € 14.362 € 0 € 82.751 € 83.769 

GVW 4.000 KG ZWAAR*

70kWh batterij 2GU97PLS76B009E0 0XG05-9DQ1 G02 IM7P 90 (120) 0 € 83.129 € 17.457 € 0 € 100.586 € 101.604 

*xxx

Bestelcode

OPEL MOVANO- GESLOTEN BESTEL



LCDV Bestelcode Edition
Consumenten-adviesprijs

excl. BTW/BPM
BTW BPM

Consumenten-adviesprijs

incl. BTW/BPM

OPTIEPAKKETTEN

Premium Pakket DVH04 XAIO O € 300 € 63 € 113 € 476

Regen- en lichtsensor (CE1)
Stuurwiel met leder bekleed (NR0)

Grijze afwerking ventilatieroosters (C9E)
Instrumenten zwart met chrome (D18)

Road Assist Pakket DE702 XAIP O € 660 € 139 € 249 € 1.048

Advanced Emergency Brake Assist (AEBA) (UHY)
Lane Keep Assist incl. Lane Departure Warning (UHX)
Grootlicht auto control (TG5)
Verkeersbordenherkenning (UVX)

Exterieur Pakket 1 (enkel i.c.m. L1/L2/L3) DFE10 XAIL O € 450 € 95 € 170 € 715

Mistlampen voor (T3U)
LED dagrijverlichting (T7E)

Wieldeksel groot (QP9)

Exterieur Pakket 2 (enkel i.c.m. L4) DFE12 XAIM O € 450 € 95 € 170 € 715

Mistlampen voor (T3U)
LED dagrijverlichting (T7E)

Wieldeksel groot (QP9)
Knipperlichten, zijkant voertuig (9W7)

Veiligheidspakket DG5F9 XAIN O € 810 € 170 € 305 € 1.285

Airbag bestuurders- en passagierszijde (AK5)
Advanced Emergency Brake Assist (AEBA) (UHY)
Lane Keep Assist incl. Lane Departure Warning (UHX)

Detection Pakket DAO01 UDQ O € 250 € 53 € 94 € 397

Dode hoek waarschuwing
Elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegel (D26)
Parkeersensoren achter (UD7)

Auto Alarm DWC05 PS6 O € 350 € 74 € 132 € 556

Alarm (UTJ)
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening met deadlocks (UTK)

Prijzen

Vraag uw Opel dealer naar de meest recente informatie m.b.t. het combineren van opties. 

Het kan zijn dat bepaalde opties en/of uitvoeringen niet met elkaar leverbaar zijn.

Gesloten Bestel

OPEL MOVANO- GESLOTEN BESTEL - OPTIEMOGELIJKHEDEN 



LCDV Bestelcode Edition
Consumenten-adviesprijs

excl. BTW/BPM
BTW BPM

Consumenten-adviesprijs

incl. BTW/BPM

PrijzenGesloten Bestel

OPEL MOVANO- GESLOTEN BESTEL - OPTIEMOGELIJKHEDEN 

BANDEN EN VELGEN

Bandenspanningscontrole systeem UE01 UJN O € 150 € 32 € 57 € 239

Volwaardig Reservewiel RS03 QQ5 O € 150 € 32 € 57 € 239

Nood-gereedschapskit (V33)

#N/A16" Lichtmetalen velgen (alleen i.c.m. 3.5T Zwaar) DMI00&DDZ86 CWEV O € 550 € 116 € 207 € 873

215/75 R16 116R banden (Q38)

Lichtmetalen velgen 6Jx16" Anniversary (P05)

#N/A16" Stalen velgen met winterbanden (alleen i.c.m. 3.5T Zwaar) DMI32&DDZ00 CWEK O € 250 € 53 € 94 € 397

225/75R16 C 121/120R, winterbanden (Q48)

Stalen velgen 6,0Jx16" Design 1 (RRX)

#N/A16" Lichtmetalen velgen met winterbanden (alleen i.c.m. 3.5T Zwaar) DMI32&DDZ86 CWEN O € 800 € 168 € 302 € 1.270

225/75R16 C 121/120R, winterbanden (Q48)

Lichtmetalen velgen 6Jx16" Anniversary (P05)

INTERIEUR

Stoffen stoelbekleden "Darko Black" met passagiersstoel WM08 TAXL O € 0 € 0 € 0 € 0

Stoelbekleding vinyl "Pierce Grey" met passagiersbank TJFZ TAXX O € 0 € 0 € 0 € 0

Bestuurdersstoel met mechanisch onderstel en armsteun RH16 A5Z O € 350 € 74 € 132 € 556

Opbergvak onderzijde cabinedak JO01 BKP O € 50 € 11 € 19 € 80

INFOTAINMENT

Multimediasysteem met navigatie, touchscreen, Bluetooth en DAB+ DRC60&DJY02 U1T O € 300 € 63 € 113 € 476

Antenne in de buitenspiegel AT22 US7 O € 0 € 0 € 0 € 0

KLIMAAT

Automatische airconditioning RE07 C61 O € 300 € 63 € 113 € 476

EXTERIEUR

Voorbumper in carrosseriekleur WExx VU8 O € 350 € 74 € 132 € 556

Elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegel HU02 D26 O € 150 € 32 € 57 € 239

RAMEN, DEUREN & PANELEN

Schuifdeur zonder raam, links PC12 BSK O € 380 € 80 € 143 € 603

Schuifdeur met vast raam, rechts PC11 BSA O € 50 € 11 € 19 € 80

Achterdeuren 270 graden te openen LL02 EB2 O € 300 € 63 € 113 € 476

Achterdeuren met ramen, tot 180 graden te openen VC02 J1X O € 150 € 32 € 57 € 239

Volledige scheidingswand met raam PX09 AX9 O € 50 € 11 € 19 € 80

Weglaten scheidingswand (i.v.m. ombouw dubbele cabine) PX00 AA0 O € 0 € 0 € 0 € 0

Vraag uw Opel dealer naar de meest recente informatie m.b.t. het combineren van opties. 

Het kan zijn dat bepaalde opties en/of uitvoeringen niet met elkaar leverbaar zijn.



LCDV Bestelcode Edition
Consumenten-adviesprijs

excl. BTW/BPM
BTW BPM

Consumenten-adviesprijs

incl. BTW/BPM

PrijzenGesloten Bestel

OPEL MOVANO- GESLOTEN BESTEL - OPTIEMOGELIJKHEDEN 

TECHNIEK EN VEILIGHEID

Tweede sleutel met afstandsbediening DJA17 ECB O € 25 € 5 € 9 € 39

Achteruitrijcamera incl. parkeersensoren achter DUB09 UCI O € 300 € 63 € 113 € 476

Airbag bestuurders- en passagierszijde en zij-airbags vóór DNF04 & DNN01 AJ7 O € 400 € 84 € 151 € 635

Airbag bestuurders- en passagierszijde DNN01 & DSH02 AK5 O € 250 € 53 € 94 € 397

Smart digitale tachograaf DHC09 TGF O € 550 € 116 € 207 € 873

KLEUREN 

Basis lak
Icy White B0NPR 10U O € 0 € 0 € 0 € 0

Thunder Grey B0N2B GJD O € 0 € 0 € 0 € 0

Metallic Lak
Steel Grey B0NF4 G4i O € 550 € 116 € 207 € 873

Iron Grey B0NZW GYM O € 550 € 116 € 207 € 873

Solid Rock Grey B0NE9 GGL O € 550 € 116 € 207 € 873

Aluminium Grey B0NZR 10H O € 550 € 116 € 207 € 873

Vraag uw Opel dealer naar de meest recente informatie m.b.t. het combineren van opties. 

Het kan zijn dat bepaalde opties en/of uitvoeringen niet met elkaar leverbaar zijn.



Bestelcode
Consumenten-adviesprijs

excl. BTW
BTW

Consumenten-adviesprijs

incl. BTW

OMBOUW DUBBELE CABINE

De volgende opties moeten worden meebesteld 

Schuifdeur met vast raam, rechts BSA

Weglaten scheidingswand AA0

DUBBELE CABINE OMBOUW PAKKET*
Meerprijs i.c.m. een H1 € 3.400 € 714 € 4.114

Meerprijs i.c.m. een H2 € 3.650 € 767 € 4.417

UITRUSTING DUBBELE CABINE OMBOUW PAKKET
Vast raam links
Doorlaadmogelijkheid onder de bank
Driezitsbank met 3 veiligheidsgordels
Bekleding conform voorstelen
Verstelbare hoofdsteunen
Vloerbedekking kunstof op 2e zitrij
Vloerbedekking rubber op 2e zitrij
Opbergvak linker  vaste wand (vervalt bij dubbele schuifdeur)

Dubbele Cabine kan niet i.c.m. Stoelbekleding Vinyl "Pierce Grey" (TAXX)

EXTRA ACCESOIRE MOGELIJKHEDEN DUBBELE CABINE

Vierzitsbank € 185 € 39 € 224

Schuifdeur links en rechts € 75 € 16 € 91

Ramen links en rechts, privacy glass € 540 € 113 € 653

Prijzen

Vraag uw Opel dealer naar de meest recente informatie m.b.t. het combineren van opties. 

Het kan zijn dat bepaalde opties en/of uitvoeringen niet met elkaar leverbaar zijn.

LET OP: Bij het bestellen van een dubbele cabine altijd AA0 (Weglaten scheidingswand) en BSA (Schuifdeur met vast raam, rechts) meebestellen. 

In het geval van een auto mét scheidingswand en zonder zijraam rechts wordt er een meerprijs ad € 240 berekend op elke Dubbele Cabine

* Bovenstaande ombouwmogelijkheden betreffen aanvullende producten die worden toegepast en ondersteund door een derde partij: GEFCO Benelux SA/NV. De producten voldoen aan de garantievoorwaarden van GEFCO 

Benelux SA/NV. Opel Nederland is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of garantie van de componenten. Specifieke onderdelen kunnen worden besteld bij de ombouwer. Het pakket vermindert het beschikbare 

laadvermogen van het basisvoertuig. De rechtsverhouding wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Weens koopverdrag. Plaats van gerecht is afhankelijk 

van de plaats van de juridische entiteit van de ombouwer.

OPEL MOVANO- - ACCESSOIREPRIJSLIJST



incl. BTW excl. BTW
Wettelijke kosten
✓ Inschrijving in het kentekenregister € 42,65 € 42,65
✓ Kosten tenaamstelling € 6,40 € 6,40
✓ Recyclingsbijdrage € 30,00 € 24,79
Kosten rijklaar maken* € 939,15 € 776,16

Totaal € 1.018,20 € 850,00

*Kosten rijklaar maken bevat de volgende onderdelen:

✓ Transport ✓ Veiligheidshesje

✓ Afleverbeurt ✓ Vloermatten (set)

✓ Kentekenplaten ✓ Verbanddoos

✓ Reinigen ✓ Ruitensproeiervloeistof

✓ Veiligheidsdriehoek ✓ Lifehammer

Modeljaar 2022

Geldig vanaf 12 augustus 2021

Versie 1

Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag, vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder 

verplichting eerder geleverde producten dien overeenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan CO2 gerelateerde toeslag veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen wijzigen. Kijk voor informatie over de energielabels 

en CO2 uitstoot op www.opel.nl, of vraag uw Opel distributeur naar de laatste informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of dealer kunnen afwijkende enegielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Opel distributeur kan u hier altijd over informeren. Meer 

informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u  op www.opel.nl.  Druk/zetfouten voor behouden. Opel Nederland 

B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ AMSTERDAM, www.opel.nl.

ONZE SERVICEBELOFTEN

Wij inspecteren uw auto grondig en nemen contact met u op voor het afgeven van een 

betrouwbare prijsindicatie, alvorens het werk wordt uitgevoerd. U bepaalt vervolgens zelf 

wanneer u uw auto brengt voor het onderhoud, zodat dit op een moment plaatsvindt dat het 

ú uitkomt. Ook spreken wij met u af wanneer u uw auto weer kunt ophalen. Als wij deze 

planning niet halen, krijgt u van ons een vervangende auto waarvoor geen extra kosten 

worden doorberekend. Wanneer wij meer moeten repareren dan vooraf is afgesproken, voeren 

we dat alleen uit nadat u toestemming hebt gegeven. Wij specificeren al het uitgevoerde werk 

gedetailleerd op de rekening, en lopen deze punt voor punt met u door, op het moment dat u 

uw auto weer komt ophalen. Wanneer een reparatie niet in orde blijkt te zijn, verhelpen wij het 

probleem zo snel mogelijk voor u. Zonder extra kosten. Maak een afspraak op opel.nl.

SERVICE DOOR HEEL EUROPA

Bij de ruim 6.000 Opel servicecentra in heel Europa, waaronder ruim 2.000 Opel 

Bedrijfswagenspecialisten, staan gekwalificeerde vakmensen klaar om u direct persoonlijk van 

dienst te zijn.

OPEL PROFESSIONAL BEDRIJFSWAGENS

Het Opel Professional Bedrijfswagens programma omvat unieke services voor u, als Opel 

bedrijfswagenrijder. U kunt onder andere rekenen op:  

                                                                                             

Voorrang voor bedrijfswagens

Haal- en brengservice

Opel Pechhulp

Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt 

daarom standaard geleverd met 2 jaar (met een maximaal aantal kilometers tot het eerste 

onderhoud) mobiliteitsgarantie door middel van Opel Pechhulp. Hiermee bent u in meer dan 40 

landen, 24 uur per dag 7 dagen per week door middel van één telefoontje naar het 

alarmnummer verzekerd van hulp bij pech onderweg. De dienstverlening van Opel Pechhulp 

houdt o.a. hulp bij pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of 

vervolgen van de reis per trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden) in. 

Levenslang mobiel met Opel Pechhulp

Om te zorgen dat u na afloop van het eerste jaar Opel Pechhulp 24 uur per dag mobiel blijft, 

verlengt Opel uw Opel Pechhulp tot de eerstvolgende voorgeschreven onderhoudsbeurt 

(voorschrift op basis van kilometers en/of tijd). Indien u het jaarlijkse onderhoud laat uitvoeren 

door de Opel Erkend Reparateur, voorziet Opel hierdoor in een levenslange mobiliteit. 

Informeer ernaar bij uw Opel Erkend Reparateur.

Vervangend vervoerregeling gedurende 3 jaar

Uw Opel Erkend Bedrijfswagenreparateur staat altijd direct voor u klaar om 

wanneer nodig een diagnose te stellen. Voor zover mogelijk worden kleine 

reparaties uitgevoerd wanneer u wacht. Standaard slijtage onderdelen worden 

binnen één werkdag vervangen. Wanneer een reparatie meer dan 3 uur duurt, 

dan wordt u in de eerste 3 jaar na aankoop van uw Opel Bedrijfswagen gratis 

vervangend vervoer aangeboden.

OPEL BEDRIJFSVERZEKERINGEN

U wilt uw Opel Bedrijfswagen zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij 

beter van dienst zijn dan uw Opel dealer? Uw Opel dealer biedt u de 

aantrekkelijke Opel Bedrijfswagenverzekering. Deze verzekering biedt u een 

uitgebreide dekking waaronder het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage 

en belettering.* 

Daarnaast heeft u natuurlijk géén eigen risico bij reparatie van schade binnen 

het Opel schadeherstelnetwerk. Uw voertuig wordt hersteld met behoud van 

fabrieksgarantie en uiteraard met originele Opel onderdelen. Hier bovenop 

profiteert u ook nog van een nieuwwaarderegeling van 3 jaar. Kijkt u voor meer 

informatie op www.opel.nl of vraag ernaar bij uw Opel dealer.

*Het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage is tot € 2.500 en het gratis meeverzekeren van 

belettering is tot  € 2.500.

UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE

Uw nieuwe Opel Bedrijfswagen wordt standaard geleverd met 2 jaar 

fabrieksgarantie, zonder kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van deze 

garantie? Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto 

te verlengen met 1, 2 of zelfs 3 jaar, afhankelijk van het moment waarop u beslist 

om te verlengen.  Zo kunt u tot maximaal 5 jaar genieten van zekerheid. 

Daarnaast geeft Opel u een betrouwbare, lange garantie op doorroesten van 

binnenuit. Met als enige voorwaarde dat u uw auto volgens de aanwijzingen 

tegen vocht beschermt en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat 

uitvoeren bij de Opel Distributeur. Informeer ernaar bij de Opel Erkend 

Reparateur.

RECYCLING

Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde 

auto’s en onderdelen vindt u op www.opel.nl

Consumentenprijslijst nieuwe Opel Movano-e

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/bedrijfswagens

OPEL MOVANO- - SERVICE & MOBILITEIT 


