OPEL MOBILITY CARS

UW MOBILITEIT: ONZE ZORG.
Ontdek alles over het Opel Mobility Cars aanbod.
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Met het Opel Mobility Cars programma zijn we er voor u. We hebben dit programma met de grootste
zorg opgesteld door te luisteren naar mensen met een beperking. Zo hebben we geleerd dat voor
u de aanpassingen aan uw wagen nog belangrijker zijn dan uw wagen zelf. Daarom ook hebben
we onze partners voor dit programma nauwkeurig geselecteerd en onderworpen aan dezelfde
kwaliteitsvereisten zoals wij deze hanteren in onze fabrieken.
Elke Opel is ontworpen en gemaakt om dag in dag uit perfect te presteren.
Dat geldt des te meer voor het Opel Mobility Cars programma.

“

Vrijheid is een van de grootste verworvenheden van de moderne
mens. Die vrijheid is onbestaande zonder keuzemogelijkheden, zonder
alternatieven, zonder het vermogen te kunnen doen wat men zelf wil.
Het ergste wat er bestaat is vastzitten, vastzitten in of aan iets waar
men niet meer onderuit kan, waar men niet meer van af geraakt. De
gedachte alleen al lijkt ondraaglijk. Pas door steeds nieuwe keuzes
te maken, is er ontwikkeling, verrijken we onszelf, vormen we onszelf,
worden we echt ‘iemand’.

Filosoof H. De Dijn: Vrijheid,
in Knack Weekend (1996).

”

In deze brochure tonen wij u reeds een aantal toepassingen voor Meriva, Combo en Movano. Maar gaat uw voorkeur uit
naar de Mokka of de speelse ADAM? Het Opel Mobility Cars Programma biedt u oplossingen voor ELKE Opel in het gamma.
üü Opel Mobility Cars informeert u over de
belastingsvoordelen op het vlak van BTW,
belasting op inverkeerstelling en verkeers
belasting in functie van uw persoonlijke situatie.
üü Opel Mobility Cars garandeert de mobiliteit van uw
aangepast voertuig aan de hand van de Opel Assistance
Premium Service. 24u op 24, 7 op 7, in meer dan
30 landen. Omdat mobiliteit een recht is voor iedereen!

üü Opel Mobility Cars zoekt samen met u naar
een op maat gesneden autoverzekering of een
financieringsoplossing voor uw aankoop.
üü Opel Mobility Cars biedt u een basisgarantie van 2 jaar,
zelfs voor uw aanpassingen, en dit dankzij de speciaal
voor dit programma gecertificeerde ombouwpartners.

Kortom Opel Mobility Cars is uw garantie op vrijheid.
Mobiliteit heeft zoveel aspecten. Het zorgt ervoor dat we een beroep kunnen uitoefe
nen, deel kunnen nemen aan het openbare en culturele leven en niet in het minst dat
we onze basisbehoeften kunnen vervullen. Kortom, mobiliteit is de vrijworp in het volle
leven. Dat een beperking dit niet in de weg hoeft te staan, bewijzen zoveel mensen die
zich door hun handicap niet laten beteugelen in het dagelijkse leven. Mobiliteit is een
fundamenteel recht dat toegankelijk kan zijn voor iedereen!

HET MOBILITY CARS PROGRAMMA: EEN PROGRAMMA VOOR U.
Ga voor het dichtstbijzijnde Opel Mobility Cars Center naar opel.be of bel 03/450.63.29.
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Met het Opel Mobility Cars programma probeert Opel zijn steentje bij te dragen aan het
realiseren van vrijheid voor mensen met een beperking.
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DE MERIVA VOOR U.
Met de rolstoellaadtechnologie laadt u zelfstandig uw rolstoel
in met een gewicht tot 38 kg. Het systeem is geschikt voor zowel
E-fix als E-motion systemen.
De ombouw voorziet bovendien een kleine verhoging van de
instap en biedt drie volwaardige zitplaatsen alsook ruimte voor
de rolstoel.
De inzittenden op de achterbank worden door een kleine
scheidingswand naast de rolstoel beschermd bij een eventuele
aanrijding.
Het systeem is beschikbaar op alle Meriva modellen met
neerklapbare achterbank vanaf modeljaar 2010.

“

MERIVA

OMARM FLEXIBILITEIT.
Verwonderd: dat zal u zijn als u in de Meriva stapt. Want de Meriva geeft en heeft ‘meer’.
Meer flexibiliteit. Meer functionaliteit. Meer stijl.
Opel ontwikkelde voor u de FlexDoors, een absolute primeur. Met dit in het oog springend, innoverend systeem
opent u de voor- en achterdeuren tot bijna 90°. Bovendien openen de achterdeuren naar achteren. Zo creëren de
geopende deuren niet alleen een zee van ruimte om in te stappen. Ze bieden u bovendien bescherming (tussen
de twee deuren): zo stapt u in alle rust in. Voeg hier nog een flinke portie stijlvol design, een ruime blik op wat zich
buiten afspeelt, een fantastisch ruimtegevoel en heel wat praktische laadruimte aan toe en u hebt een fantastische
wagen volledig aangepast aan uw noden en wensen.
Probeer hem zelf uit en u zal verbaasd zijn.
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4,1-7,2 L/100 KM

109-169 G/KM

De Meriva is mijn rots. Hij brengt me
niet alleen op elke bestemming. Eens
aangekomen, neem ik dankzij de
FlexDoors zonder enige moeite mijn
rolstoel zelf uit de auto. Alleen al daarom
voel ik me nu zoveel vrijer, zelfstandiger
en krachtiger.

”
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EENVOUDIGER, COMFORTABELER
EN VEILIGER: ZO STAPT U DE
OPEL COMBO IN DANKZIJ ZIJN
LAADSYSTEEM.

COMBO

VOOR HET ECHTE LEVEN.
Welke plannen u ook heeft: de Opel Combo
heeft er de ruimte voor. Dankzij zijn extra
brede deuren neemt u alles en iedereen met
het grootste gemak mee. Maar de Combo biedt
zoveel meer dan ruimte alleen. Hij beschikt over
talloze praktische systemen en geavanceerde
veiligheidssystemen, zoals ESP® met Traction
Control. U past het voertuig helemaal aan uw
behoeften aan. Tot slot houden we bij Opel
graag rekening met uw budget én het milieu,
daarom is de Opel Combo bovenop dit alles
ook heel erg zuinig.

De Opel Combo is verkrijgbaar in lange of korte wielbasis (dit
is de afstand tussen voor- en achterwiel): u kiest welke formule u
het best past. Comfortabel en compact? Of ruim met plaats voor
veel inzittenden? De Combo beschikt bovendien over een groot
scala aan specifieke opties om uw voertuig aan uw wensen aan
te passen.
üü De benzine variant met de nieuwste EURO-6 motor staat
garant voor een nog grotere brandstofbesparing.
üü Door zijn onafhankelijke ophanging achteraan is het
rijcomfort voor de rolstoelgebruiker groter dan ooit.
üü Met de bodemverlaging op korte wielbasis wordt de rolstoel
verankerd ter hoogte van de verwijderde achterbank. U hebt
de mogelijkheid om naast de plaats van de rolstoel, tot twee
extra passagierszetels te voorzien.
üü Met de bodemverlaging op lange wielbasis behoudt u
de achterbank volledig. Zo kunt u vijf inzittenden én een
rolstoelgebruiker meenemen.
üü De lichte, opvouwbare oprijplaat maakt een eenvoudige
toegang tot het voertuig mogelijk.
üü Het verankeringssysteem met de in de vloer geïntegreerde
oprolriemen zorgt in combinatie met de driepuntsgordel
voor een absolute veiligheid van de rolstoelgebruiker.
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4,9-7,4 L/100 KM

129-172 G/KM

7

MULTIFUNCTIONALITEIT.
MOVANO

HIJ ZET NIEUWE MAATSTAVEN.
De Opel Movano is om zoveel redenen uitermate geschikt voor het vervoer en de
begeleiding van personen met een beperkte mobiliteit. Hij heeft een lage laaddrempel
en is sterk moduleerbaar. Zo kunt u tot 6 rolstoelgebruikers vervoeren, maar evengoed
9 inzittenden meenemen. Verder is de Movano toegankelijk voor bestuurders met een
rijbewijs B.

De markt van het vervoer van personen- en rolstoelgebruikers is altijd
in beweging. Dé sleutel voor deze gebruikers is multifunctionaliteit.
Daarom kozen onze ombouwpartners voor een modulaire vloer als basis
voor de Movano. Deze innovatieve vloer kunt u uitbreiden met een reeks
accessoires zoals verstelbare zetels, rolstoelsystemen en laadliften.

U ziet het. De Movano is functioneel tot in de kleinste details en efficiënt in prestaties.
Allemaal om u zoveel mogelijk van dienst te zijn.
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6,7-9,0 L/100 KM

176-240 G/KM
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RIJHULPSYSTEMEN.
Welke Opel past het best bij u? U kiest gewoon
diegene die het meest aan uw wensen en behoeften
voldoet. Deze tips helpen u alvast bij uw keuze:

üü De Movano beschikt over een versie waarbij u de passagiers
ruimte opent via twee achterdeuren. Dat maakt in- en uit
stappen eenvoudiger omdat de brede deuren wijd openen.

üü De meeste Opel modellen beschikken over een zeer
gebruiksvriendelijke laadruimte, die u eenvoudig en
optimaal inzet voor het transport van de rolstoelgebruiker.

üü Prothesedragers hebben vaak meer ruimte aan de voeten
nodig om geen problemen te ondervinden met de pedalen.

üü Het installeren van een laadsysteem in de passagiersruimte
kan op al onze modellen behalve op de 3-deursvarianten.

üü Rijhulpmiddelen zoals stuurbedieningsknoppen
kunnen worden weggeklapt, of zijn afneembaar zodat
andere personen de wagen kunnen besturen.

AUTOZETEL ÉN ROLSTOEL.

DE DRAAISTOEL.

Deze autozetel wordt omgevormd tot rolstoel. Een verzorger
zwenkt via een handig draaisysteem de autozetel met daarop
de zittende gebruiker uit de wagen en schuift de volledige
stoel op het chassis van de rolstoel. Bij het inladen wordt de
autostoel losgekoppeld van het chassis en draait de autostoel
eenvoudigweg terug op z’n plek in de auto.

De draaistoel maakt in- en uitstappen makkelijk. De stoel
draait een kwartslag naar buiten aan de passagierszijde.
Dit is ook mogelijk aan de bestuurderszijde.
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V.U. General Motors Belgium NV, Mevr. Eline Van den Mooter, Pr. Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich. KBO 0404.957.875. RPR Antwerpen.

opel.be
milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.opel.be
Alle vermelde voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Modellen louter ter illustratie afgebeeld. In deze brochure kunnen illustraties voorkomen met
kleuren of details die in Belux niet verkrijgbaar zijn. De constructeur en zijn partners behouden zich het recht voor technische kenmerken en uitrusting van hun
producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De ombouwmogelijkheden kunnen verschillen in functie van de gekozen externe partners en vallen onder
hun verantwoordelijkheid. Uw Opel Verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen.

