
ROK PRODUKCJI 2021 
 Samochód dostępny od ręki 

Kalkulacja ceny 

VIVARO Furgon Flex Załogowy Extra Long 2.0 Diesel 110 
kW / 150 KM Start/Stop (MT6) 

 161684,00 zł 

Kolor:  Szary - Moonstone  2460,00 zł 

Tapicerka:  Tapicerka Curitiba, materiałowa, szara (kokpit 
dwubarwny) 

Opcje  3321,00 zł 

Czujniki parkowania z tyłu  1476,00 zł 

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB  1845,00 zł 

Cena katalogowa z VAT  167465,00 zł 

72721-004



Wyposażenie 

Nadwozie 

Drzwi prawe boczne przesuwane 

– Brak elektrycznego sterowania drzwiami przesuwnymi

Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone 

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrze 

Przyciemniane (ok. 30%) szyby boczne dla drugiego rzędu siedzeń 

Stałe szyby boczne dla drugiego rzędu foteli 

Światła do jazdy dziennej (konwencjonalne) 

Światła mijania/drogowe halogenowe 

Wnętrze 

Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł 

Elektrycznie sterowane szyby przednie (jednoimpulsowo) 

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, 
pochylenia oparcia), z podłokietnikiem 

– Fotel kierowcy: regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości

Klimatyzacja manualna 

Koło kierownicy z tworzywa sztucznego 

Lusterko wewnętrzne 

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera bez lusterka 

Podwójne siedzenie dla pasażerów z przodu ze schowkiem pod 
siedziskiem 

Podłoga przestrzeni bagażowej ze sklejki 9 mm pokryta 
antypoślizgowym tworzywem sztucznym 

Syst. informacyjne 

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB 
 Wyświetlacz 7" dotykowy, BlueTooth, USB, Android Auto 

– Wyświetlacz graficzny między wskaźnikami, monochromatyczny

Bezpieczeństwo 

Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi 

Czujniki parkowania z tyłu 

Dwa kluczyki w tym jeden składany 

Poduszki bezpieczeństwa czołowe oraz boczne dla kierowcy i 
pasażera 

Ręczny hamulec postojowy 

Tempomat oraz ogranicznik prędkości 



Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem 

wspomagania ruszania na pochyłościach HSA 

Koła 

Zapasowe koło 16x7,0", z podnośnikiem 

Koła stalowe 16” 

Koła stalowe 16x7.0J z oponami letnimi 215/65 R16 C 106T (z 
osłonami piast) 

– Kołpaki małe osłaniające piastę

– Opony letnie 215/65 R16

Dane techniczne 2.0 Diesel  / 110 kW (150 KM) 

Pojemność (cm³) 1 997 

Moc kW (KM) 110 (150) 

Moc maksymalna przy obr./min 4000 

Maks. moment obrotowy przy maks. 

momencie Nm 

370 

Maks. moment przy obr./min 2 000 

Norma emisji spalin   (najnowsza) Euro 6d-TEMP 

Skrzynia biegów 6-bieg. manualna

Prędkość maksymalna (km/h) 182 

Przyspieszenie 0–100 (s) 12,6 

Zużycie paliwa, cykl mieszany (l/100 km) 7,8–6,8 

Emisja CO2, cykl mieszany (g/km) 206–1179 

Rodzaj paliwa Diesel 

Pojemność baku paliwa (l) 70 

AdBlue®- pojemność zbiornika (l) 22,5 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE 




