zafira

7 STERKE PUNTEN
VAN DE ZAFIRA.
1.	7 ruime zitplaatsen en toch net zo wendbaar
als een compactere auto
2.	Flexibele indeling van stoelen en bagageruimte
3.	Stijlvol design en hoogwaardig interieur
4.	Panoramadak en panoramische voorruit
5.	Innovatieve assistentiesystemen
6.	Geavanceerde LED-verlichting met AFL
7.	Efficiënte, betrouwbare motoren
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De beste manier om kennis te maken met alle
eigenschappen van de Zafira, is door er zelf in
te rijden. Maak snel een afspraak voor een proefrit
bij een Opel dealer via www.opel.nl
Volg het laatste nieuws van Opel op Facebook of
Twitter: @Opel_Nederland

1.	Panoramadak met panoramische voorruit.
Geniet van een zee van licht en een weids uitzicht.
Het panoramadak met warmte-reflecterend glas
en de panoramische voorruit vormen samen één
groot glasoppervlak, dat zich van voor tot achter
uitstrekt.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (juni 2018). De foto's en tekst bevatten mogelijk
uitrusting die alleen als optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich het recht voor
specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel dealer geeft u graag de meest recente informatie.
7 STERKE PUNTEN VAN de Zafira
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Hier voelt
iedereen zich
meteen thuis.
Het interieur van de Zafira is licht, ruim en gastvrij. U ziet in één
oogopslag hoeveel aandacht aan de details is geschonken.
•
•
•
•
•

Hoogwaardige standaarduitrusting
Luxe materialen met een uitstraling van hoge kwaliteit
Uitstekende afwerking
Slimme opbergmogelijkheden  
Veel bewegingsvrijheid voor alle inzittenden

1.	Lederen stuurwiel. Het lederen stuurwiel van de Zafira ligt
goed in de hand en is voorzien van stuurwielbediening
voor het infotainmentsysteem. Voor nog meer comfort
zijn een verwarmbaar stuurwiel en verwarmbare
voorstoelen leverbaar, zodat u ook op koude dagen
warm achter het stuur zit.
2.	Ergonomische comfortstoelen.1 Geen last van een stijve
rug na een lange rit! De comfortstoelen zijn voorzien van
een verlengbaar zitgedeelte en elektrisch verstelbare
lendensteun, zodat u altijd uw optimale zitpositie kunt
instellen.
3.	FlexConsole. Extra gemak en comfort: een verstelbare
middenarmsteun én een veelzijdig opbergvak in één.
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Stijlvol en gastvrij interieur

1

1

2
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De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

LED-verlichting met
AFL. Een briljant idee.
Innovatieve LED-verlichting met Adaptive Forward Lighting (AFL) biedt u het
summum van veiligheid en gemak. Deze baanbrekende technologie met zeven
lichtfuncties maakt rijden in het donker een stuk veiliger en minder vermoeiend.

Stadslicht (onder 55 km/u).
Een bredere lichtbundel geeft
meer zicht naar opzij, zodat
u voetgangers, fietsers en
obstakels sneller opmerkt.

Verlichting voor secundaire
wegen (boven 55 km/u).
Dimlicht met een langere en
bredere lichtbundel geeft
u uitstekend zicht op de hele
breedte van de weg, zonder
anderen te verblinden.

Grootlicht met assistentfunctie. De maximale licht
opbrengst voor optimaal
zicht. Schakelt bovendien
automatisch over op dimlicht
zodra een ander voertuig
wordt opgemerkt.

Statische bochtverlichting
(tot 40 km/u). Als u richting
aangeeft en het stuurwiel
verder dan een bepaalde
hoek draait, zorgen extra
LED’s voor beter zicht om de
hoek.

• LED-verlichting is tot 25% helderder dan halogeen
• AFL betekent dat de koplampen zich automatisch aanpassen
• In elke situatie wordt de meest geschikte lichtfunctie gekozen
Kijk voor meer informatie over de functies van AFL op www.opel.nl

Dynamische bochtverlichting
(40 tot 70 km/u). Zodra u het
stuur verder dan een bepaalde
hoek draait, wordt de lichtbundel aan de betreffende
kant verbreed, om u beter
zicht in de bocht te geven.

Stop-modus (eco). Schakelt
de hoekverlichting uit om
energie te besparen (als Start/
Stop is ingeschakeld).

Achteruitrij-/manoeuvreerlicht.
Meer overzicht bij in- en uitparkeren, dankzij de extra
hoekverlichting aan beide
zijden, die geactiveerd wordt
wanneer u in de achteruit
schakelt.

Innovatieve veiligheid
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UW VEILIGHEID STAAT IN
DE ZAFIRA CENTRAAL.
Geavanceerde assistentiesystemen helpen u in de Zafira om alert
te blijven en adequaat op elke situatie te reageren. Bijvoorbeeld
Opel Eye, dat met behulp van een camera en radar continu het
verkeer en uw rijgedrag in het oog houdt.
Opel Eye omvat:
• Lane Departure Warning
• Volgafstand-indicatie
• Verkeersbordherkenning

4

1

Bekijk alle veiligheidssystemen op www.opel.nl/zafira

2
1.	Lane Departure Warning. Als u zonder richting aan te geven uw
rijstrook verlaat, wordt u met een geluidssignaal gewaarschuwd,
zodat u uw koers kunt herstellen.
2.	Waarschuwing bij dreigende aanrijding. Zodra u een langzamer
rijdend voertuig met te hoge snelheid nadert, wordt u met een
geluidssignaal en een melding in het instrumentencluster gewaarschuwd. Als u hier niet op reageert, worden de remmen automatisch
voorbereid en wordt in het uiterste geval automatisch afgeremd.
3.	Verkeersbordherkenning. Herkent verkeersborden met een
snelheidslimiet of andere beperking en geeft deze weer op het
display. Het systeem herkent zelfs elektronische verkeersborden
en tijdelijke signalering.
8

Innovatieve veiligheid
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4.	Adaptive Cruise Control. Zorgt dat uw Zafira niet harder rijdt dan
de ingestelde maximumsnelheid en dat een veilige afstand tot uw
voorganger wordt aangehouden. U kunt deze afstand zelf instellen.
Uw Zafira regelt verder alles: zowel optrekken als afremmen.
5.	Achteruitrijcamera. Geeft het gebied achter uw Zafira helder weer
op het grote IntelliLink-display (standaard), zodat u veilig achteruit
kunt inparkeren zonder uw nek te verdraaien.

1

INTELLILINK. PERFECT
VERBONDEN.
Twee geavanceerde infotainmentsystemen zorgen dat u in de Zafira niets hoeft
te missen. Alles komt samen op het royale 7-inch kleuren-touchscreen, inclusief
eenvoudige integratie van uw smartphone en tablet.1
• B
 eide IntelliLink-systemen ondersteunen Apple CarPlayTM, voor gebruik van
smartphone-functies via het 7-inch display1
• Veelzijdig navigatiesysteem met kaarten voor heel Europa
• Toegang tot tekst en apps op uw smartphone via het display of voice-control1
• Muziek streamen via Bluetooth®

2

1.	Navi 4.0 IntelliLink. Dit alles-in-één
systeem biedt dynamische navigatie
met kaarten voor heel Europa. Naast
een AM/FM-radio biedt digitale radio
DAB+ toegang tot talloze stations.
Sluit eenvoudig uw smartphone aan
via Bluetooth® of USB, om handsfree
te bellen of muziek te streamen. Apple
CarPlay™ biedt u via het 7-inch kleurentouchscreen toegang tot functies
en apps op uw smartphone, zoals uw
contactenlijst, muziek en Maps.

De compatibiliteit en beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.
Apple CarPlay™ en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

2.	R 4.0 IntelliLink. Een veelzijdig systeem
met onder meer handsfree bellen en
audio streamen via Bluetooth®, opladen
via USB en een hoogwaardige AM/FMradio. Ook dit systeem ondersteunt
Apple CarPlay™, zodat u via het 7-inch
touchscreen gebruik kunt maken van
functies en apps op uw smartphone.
U bedient dit systeem gemakkelijk
en veilig vanaf het stuurwiel, via het
touchscreen of via de voice-control
van uw smartphone.1

1

Geavanceerd infotainment

11

Zafira ONLINE
EDITION.
De Zafira Online Edition is met een luxe uitrusting perfect
afgestemd op uw veelzijdige leven. Hij biedt onder meer:

1

• 7 zitplaatsen
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en verstelbaar
stuurwiel voor de optimale zithouding
• Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
• Licht- en regensensor
• Mistlampen vóór
• Deurgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur
Kijk voor de volledige uitrusting van de Zafira Online Edition
op www.opel.nl/zafira

1.	R 4.0 IntelliLink met 7-inch touchscreen.
Alles gaat even gemakkelijk: muziek streamen,
handsfree bellen en toegang tot functies en
apps op uw smartphone via Apple CarPlay™.1
Zie voor meer informatie over dit veelzijdige
systeem blz. 11.
2.	Cruise control met snelheidsbegrenzer.
Veiliger en meer ontspannen rijden, doordat
de door u ingestelde snelheid automatisch
wordt aangehouden.
3.	Sfeervol interieur. De “Lilop”-bekleding en het
stijlvolle dashboard met chromen ringen rond
de instrumenten scheppen een gevoel van luxe,
dat versterkt wordt door de sfeerverlichting in
de voorportieren en de middenconsole.

2

3
De compatibiliteit en beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem.
Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.
Apple CarPlay™ en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

1 
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Zafira Online Edition

ZAFIRA Business
Executive

1
3

De Zafira Business Executive is dé keuze voor zakelijk Nederland.
Comfort en gemak zijn op een hoog niveau, dankzij zijn royale
uitrusting. Zo wordt zakelijk rijden extra aantrekkelijk.
•
•
•
•
•
•
•
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Navi 4.0 IntelliLink met 7-inch touchscreen
Automatisch dimmende binnenspiegel
Licht- en regensensor
Parkeersensoren voor en achter
LED-dagrijverlichting
Mistlampen vóór
Chromen sierstrips onder de zijramen en zilverkleurige dakrails

Kijk voor de volledige uitrusting van de Zafira Business Executive op
www.opel.nl/zafira

2
1.	Navi 4.0 IntelliLink. Een veelzijdig infotainmentsysteem,
met navigatie voor heel Europa, aansluiting van uw
smartphone, Bluetooth®, 7-inch touchscreen en nog veel
meer. Zie blz. 11 voor meer details.
2.	Mistlampen vóór. Ze verbeteren niet alleen het zicht
en de zichtbaarheid bij slecht weer, maar versterken ook
de praktische uitstraling van de Business Executive.

3.	Parkeersensoren voor en achter. Minder stress bij
het inparkeren. Een geluidssignaal en aanwijzingen
op het display waarschuwen u voor obstakels voor
en achter uw Zafira.
4.	Donkergetinte achterste zijruiten en achterruit.
Meer privacy én een koeler interieur in de zomer.

ZAFIRA Business Executive
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ROOM SERVICE.
Stijlvolle bekledingen en een perfect afgewerkt interieur leveren een belangrijke
bijdrage aan de hoogwaardige indruk van de Zafira. De ergonomische comfortstoelen1 voor bestuurder en voorpassagier bieden de beste verzorging van uw
rug. Stap in en voel hoe comfortabel dat zit!
De beschikbaarheid van de bekledingen is afhankelijk van de gekozen uitrusting.
Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

1
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Bekleding en interieur

2

1.	Lilop/Morrocana Jet Black. Middengedeelte
stoelen Lilop, zijkanten Morrocana2. Dashboard
in Ruthenium Metallic.
2.	Lace/Atlantis Jet Black met ergonomische
comfortstoelen.1 Middengedeelte stoelen Lace,
zijkanten Atlantis.
3.	Geperforeerd leder Mondial met ergonomische
comfortstoelen.1 Zitgedeelte en binnenkant
van de wangen bekleed met Mondial-leder, alle
andere delen uitgevoerd in Morrocana2, Jet Black.
Dashboard in Ruthenium Metallic.
Ergonomische comfortstoelen1 voor bestuurder
en voorpassagier. Deze stoelen hebben een
in lengte verstelbaar zitgedeelte, voor optimale
ondersteuning van de bovenbenen. De elektrisch
verstelbare lendensteun biedt u de mogelijkheid
de rugleuning helemaal aan de contouren van
uw rug aan te passen.

3

1

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e.V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

2

Leder-look.

Bekleding en interieur
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Carrosseriekleuren.
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summit white (uni)

Cosmic Grey (Metallic)

Satin Steel Grey (Metallic)

Mineral Black (Metallic)

Indigo Blue (BASISLAK)

Sovereign Silver (Metallic)

Darkmoon Blue (mETALLIC)

Absolute Red (briljant)

Carrosseriekleuren

Stijlvolle
velgen.

1.

2.

3.

4.

1.	17-inch stalen design-velgen (PWT),
5-spaaks. Bandenmaat 225/50 R 17.
2.	17-inch lichtmetalen velgen (PGQ),
multispaaks. Bandenmaat 225/50 R 17.
3.	17-inch lichtmetalen velgen (PXS),
10-dubbelspaaks. Bandenmaat
225/50 R 17.
4.	18-inch lichtmetalen velgen (PZJ),
5-spaaks. Bandenmaat 235/45 R 18.
Naast deze velgen, die af-fabriek leverbaar
zijn, hebt u voor de Zafira de keuze uit
nog meer aantrekkelijke velgen, die u via uw
Opel dealer als accessoire kunt bestellen.
Zoals de 19-inch lichtmetalen velg die op
blz. 23 te bewonderen is.
De beschikbaarheid van de velgen is
afhankelijk van de gekozen uitrusting.
Uw Opel dealer geeft u graag meer
informatie.

Stel uw eigen Zafira samen op
www.opel.nl/zafira

Velgen
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Krachtpatsers.
Voor de Zafira is een breed aanbod van efficiënte motoren beschikbaar, met de kwaliteit van Duitse
techniek. Ze vallen niet alleen op door hun krachtige prestaties, maar helpen u ook om op brandstof
en onderhoudskosten te besparen.
• 1 .6-benzinemotoren met een vermogen van 100 kW (136 pk) of 125 kW (170 pk)
• 1.6- en 2.0-dieselmotoren met een vermogen van 99 kW (134 pk) of 125 kW (170 pk), voorzien van
de nieuwste BlueInjection-technologie voor de nabehandeling van uitlaatgassen1
• Start/Stop en de geavanceerde ECOTEC®-technologie van Opel helpen u om zuiniger te rijden
• Zowel voor benzine als voor diesel is een soepele 6-traps automaat leverbaar
Gemiddeld brandstofverbruik: 7,7–4,9 l/100 km; 13,0–20,4 km/l. Gemiddelde CO2-uitstoot: 183–130 g/km.2
Kijk voor de meest actuele motorgegevens en technische specificaties op opel.nl/zafira of vraag
ernaar bij uw Opel dealer.

EU-bandenlabels
Bandenmaat

215/60 R 16

225/50 R 17

235/45 R 18

Brandstof-efficiëntieklasse

C–B

E–B

E

Klasse grip op nat wegdek

E–B

C–B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

71–68

71

Geluidsklasse

1

2
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Motoren en bandenlabels

–

 Voor een correcte werking is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om
AdBlue® te tanken. Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/adblue.
De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen.
De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised
Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153
en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van
het type banden dat gebruikt wordt.

ER KAN NOG
MEER BIJ!

1

Omdat iedereen persoonlijke wensen heeft, hebt u de keuze uit een
groot assortiment accessoires die u en uw passagiers nóg meer gemak
en comfort bieden. Ze zijn helemaal op maat voor uw Zafira en voldoen
aan de hoge kwaliteitsnormen van Opel.
Alle accessoires voor de Zafira vindt u op www.opel.nl/accessoires

1.	FlexConnect tablethouder.1 In de stevige houder kan de tablet 360°
worden gedraaid én op de ideale hoogte worden gezet om een film
te kijken, te lezen of berichten te typen. Er zijn speciale houders voor iPads
en Samsung GALAXY tablets.
2.	FlexConnect uitklaptafeltje.1 Met geïntegreerde bekerhouder. Extra
gemak voor de passagiers achterin.
3.	Opel dakkoffer. De robuuste, gestroomlijnde dakkoffer komt uitstekend
van pas als u nóg meer wilt meenemen dan in de bagageruimte van
uw Zafira past.
4.	Rubbermat voor de bagageruimte. Slijtvast, antislip en perfect
op maat voor uw Zafira. Beschermt de bagageruimte tegen vuil en vocht
en voorkomt dat de lading gaat schuiven. De opstaande rand biedt
zelfs bescherming tegen gemorste vloeistoffen.
5.	Privacy-schermen. De schermen voor de achterste zijruiten houden
fel zonlicht én nieuwsgierige blikken tegen. Ze zijn eenvoudig te plaatsen
en de ramen kunnen bovendien gewoon geopend worden.
6.	FlexOrganizer® ruimteverdeler. De verstelbare stang wordt bevestigd
aan de optionele FlexRails® in de zijwanden van de bagageruimte.
Handig om bagage op zijn plaats te houden of kwetsbare spullen veilig
mee te nemen. Kijk voor de andere FlexOrganizer® accessoires op
www.opel.nl/accessoires
22

Accessoires

2

7.	Bagagerek. Dit eenvoudig te bevestigen rek vormt een stevige
afscheiding tussen de passagiers- en bagageruimte, bijvoorbeeld
om uw hond veilig achterin te houden.
8.	Lichtmetalen velgen. Uw Opel dealer biedt u ruime keuze uit
lichtmetalen velgen, zoals deze indrukwekkende 19-inch velg.
Zo geeft u uw Zafira nog meer uw persoonlijke uitstraling.
1

Alleen in combinatie met de FlexConnect basishouder.

3

4

5

8

6

7
Accessoires
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De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze
uitgave is gebaseerd op de laatstbekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren
kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. 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. Uw Opel dealer zal u graag nader informeren. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861,
AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54–62, 4817 HW Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.

www.opel.nl/zafira
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