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CHASSIS CABINE CITYBOX.



KLEUR

Polar White (GNY)

STANDAARDUITRUSTING CHASSIS

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels links en rechts met extra verlengde steunen (DBE)

16-polige elektrische connectie voor ombouwen op Platform/Chassis Cabines (WRF)

Navigatiepakket (LPN1)

Navi 50 IntelliLink Pro met Digital Audio Broadcast+ incl. tuner, externe audio-aansluiting, Bluetooth , geïntegreerd display, stuurwielbediening en USB aansluiting

Navigatiesysteem met navigatiekaarten voor West-Europa

Electronic Climate Control 

Elektrisch bedienbare ramen met one-touch functie voor bestuurderszijde

Mistlampen vóór

Airbag bestuurder

Airconditioning incl. pollenfilter*

Antiblokkeer-remsysteem (ABS) i.c.m. schijfremmen rondom en Emergency Brake Assist (EBA)

Bank voorpassagiers met twee zitplaatsen

Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar met armsteun

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Cruise Control met snelheidsbegrenzer 

Elektrisch bedienbare ramen

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels 

Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)

Getint glas

Hoofdsteunen op alle zitplaatsen en in hoogte verstelbaar

In hoogte verstelbare koplampen

LED dagrijverlichting 'Wing'

Multifunctionele bijrijdersbank met 2 zitplaatsen, neerklapbare rugleuning met draaitafel (Alleen icm Vinyl bekleding)

Spatlappen voor

Startblokkeringssysteem, elektronisch

Stuurwiel in hoogte verstelbaar

Ventilatieroosters met chromen omlijsting

Volledige scheidingswand met raam

Volwaardig reservewiel (6J x 15")

Wieldeksel klein

STANDAARDUITRUSTING CITYBOX

V7095380-N Gesloten laadbak 4.200x2.140x2.200mm (lxbxh) inwendig

V019539B-N Laadklep Dhollandia DH-LMA 750kg/1.600mm

V3600920 Dakspoiler niet verstelbaar 750mm hoog gespoten in carrosseriekleur wit

O0000914 RDW-kentekenaanvraag

Wanden

Bodem

CITYBOX ALUMINIUM platvormsysteem, 15 mm laadvloer met antislip coating

Dak

Geheel lichtdoorlatend en voorzien van led-binnenverlichting.

Achterkader

Volledig van aluminium

Topklep

Voorzien van gasveren en RVS scharnieren.

Laadklep

RDW-eisen

Toplichten voor + achter en zijdelingse markeringslichten in LED-uitvoering en zijdelingse afscherming

Garantie

3 jaar op alle delen, uitgezonderd laadkleppen en roldeuren, hiervoor gelden de garantiebepalingen van de betreffende leverancier.

Polyester met een dikte van 4 mm, welke aan de buitenzijde afgewerkt met een gelcoat 9147 Artic Weisss. Aan de binnenzijde versterkt met geëxtrudeerde aluminium profielen en uitgevoerd 

met lat om latbetimmering en hoge schoprand

Merk: Dhollandia Type DH-LMA - Hefvermogen 750kg. - Drukknopbediening in kunststof bedieningskast rechts achter buiten. - Aluminium plateau met een hoogte van 1.600mm. - Voorzien 

van automatische scheefstelling.

OPEL MOVANO CHASSIS CABINE CITYBOX - UITRUSTING

S = standaard O = optioneel - = niet beschikbaar



CHASSIS CABINE L3H1
Voorwielaandrijving

Vermogen

kW (pk)

Consumenten-

adviesprijs 

excl. BTW/BPM BTW BPM

Consumenten-adviesprijs 

incl. BTW/BPM

GVW 3.500 KG EURO VI
1

2.3 Turbo Diesel Start/Stop 6 versnellingen - EURO VI 05D03-QXi2 XZ23 107 (145) €34.999 €7.350 €13.468 €55.817 €56.832

Incl. CITYBOX Gesloten laadbak 4.200x2.140x2.200mm incl. 750kg Dhollandia laadklep en Dakspoiler

Consumenten-adviesprijs 

incl. BTW/BPM en afleverkosten

OPEL MOVANO CHASSIS CABINE CITYBOX - VOORWIELAANDRIJVING 



Uitvoering

Code

Chassis 

Cabine 

CITYBOX

Consumenten-

adviesprijs

excl. BTW/BPM

BTW BPM

Consumenten-

adviesprijs

incl. BTW/BPM

CITYBOX ACCESSOIRES - BESTELLEN VIA GEFCOBEDRIJFSWAGENS.NL

Rolstops in laadklep V0100405 O € 202 € 42 N.V.T. € 244

Hefvermogen laadklep 750kg -> 1.000kg V7095381 O € 120 € 25 N.V.T. € 145

Extra binnenverlichting V0100910 O € 65 € 14 N.V.T. € 79

Verzwaarde sjorogen in laadvloer V0100945 O € 59 € 12 N.V.T. € 71

Zijdeur 900mm + opstap 150mm af achterkader Rechterwand V0190905 O € 824 € 173 N.V.T. € 997

Zijdeur 1100mm + opstap 150mm af achterkader Rechterwand V0190906 O € 824 € 173 N.V.T. € 997

Bindrail 3009 Combi Staal Zijwanden (CITYBOX) V7090940 O € 277 € 58 N.V.T. € 335

Bindrail 3009 Combi Staal kopschot  (CITYBOX) V7090941 O € 71 € 15 N.V.T. € 86

Telescoopstang Staal V0190935 O € 65 € 14 N.V.T. € 79

Trekhaak universeel vaste kogel en 3 polige kabelset V7000340 O € 1.549 € 325 N.V.T. € 1.874

Achteruitrijcamera zwart Infrarood met 5" medianav interface. T7090110 O € 583 € 122 N.V.T. € 705

Prijzen

Vraag uw Opel dealer naar de meest recente informatie m.b.t. Citybox accessoires

Het kan voorkomen dat bepaalde opties en/of uitvoeringen niet meer leverbaar zijn.

OPEL MOVANO CHASSIS CABINE CITYBOX - ACCESSOIREMOGELIJKHEDEN CITYBOX



incl. BTW excl. BTW

Wettelijke kosten

P Inschrijving in het kentekenregister € 42,65 € 42,65

P Kosten tenaamstelling € 6,40 € 6,40

P Recyclingsbijdrage € 30,00 € 24,79

Kosten rijklaar maken* € 935,55 € 773,18

Totaal € 1.014,60 € 847,03

*Kosten rijklaar maken bevat de volgende onderdelen:

P Transport P Veiligheidshesje

P Afleverbeurt P Vloermatten (set)

P Kentekenplaten P Verbanddoos

P Reinigen P Ruitensproeiervloeistof

P Veiligheidsdriehoek P Lifehammer

Consumentenprijslijst Opel Movano Chassis Cabine CITYBOX

Modeljaar 2021.B

Geldig vanaf 17 februari 2021

Versie 1

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

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

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.

OPEL MOVANO CHASSIS CABINE CITYBOX - SERVICE EN MOBILITEIT



1 
 EURO VI motorisatie

  - Referentiemassa complete voertuig hoger dan 2610kg

  - Maximaal frontaal oppervlakte hoger dan 7,486m
2
.

  - 2e fase typegoedkeuring van het ombouwbedrijf vermeldt juiste CO2. 

  - Individuele keuring: Ombouwer berekent nieuwe CO2 in PSA conversion tool.

OPEL MOVANO CHASSIS CABINE CITYBOX
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