NOVA
ZAFIRA LIFE
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VAŠ SALON NA KOLESIH.
Razvajajte se v udobnem in razkošnem
okolju Zafire Life, vašega salona za družino ali poslovne partnerje z obilico inovacij in varnostnih funkcij ter domiselnih
možnosti, kot je namestitev sedežev drug
proti drugemu. Z nemško natančnostjo
dopolnjuje vaš pustolovski življenjski slog
in z izjemno prilagodljivostjo zajamčeno
dobro opravi delo – Zafira Life je ustvarjena za vse, ki zahtevate več. Z dovršenimi tehnologijami na dosegu rok bo
vožnja popolna sprostitev za do 9 oseb.
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ZAHTEVAJTE VEČ,
POTUJTE DLJE.
1. ODLIČEN OPLOV DIZAJN: Zafira Life
nemško natančnost in učinkovitost
združuje z najvišjimi standardi Oplove
natančne izdelave in oblikovanja. Rezultat?
Večnamensko družinsko vozilo, ki na vsakem
koraku presega pričakovanja.

2. VELIKOSTI IN MERE: izberite Zafiro Life
v eni od treh velikosti, ki z domiselno opremo
zagotavljajo kar največ prostora v notranjosti.
Višina manj kot 1,90 m1 poskrbi za preprost
dostop.

3. VRHUNSKA PRILAGODLJIVOST:
Zafira Life je na voljo z do 9 sedeži in jo lahko
natančno prilagodite vsem zahtevam.
Sedeže v drugi in tretji vrsti je možno
pomakniti naprej ali nazaj, da je na voljo
še več prostora za noge in prilagodljivosti.
Sedeže v drugi vrsti je možno preprosto
zasukati nazaj, da so potniki obrnjeni drug
proti drugemu.
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4. UGLAJENA VOŽNJA: naj vas velikost
ne zavede – vožnja z Zafiro Life je okretna
in dinamična, motorji in menjalniki pa so
zasnovani za uglajeno in varčno vožnjo,
kot jo pričakujete z Oplom.

5. PANORAMSKA STREHA IN MASAŽNI
SEDEŽI: panoramska streha preplavi
notranjost s svetlobo in spremeni vzdušje
v kabini2. Ogrevana prednja sedeža2
s funkcijo za masažo2 se izkažeta, ko
se shladi.

6. INOVACIJE ZA POMOČ VOZNIKU:
vrsta naprednih asistenčnih tehnologij
od prilagajanja hitrostnim omejitvam2
in pametnega svetlobnega snopa2 do
180° panoramske vzvratne kamere2 olajša
uporabo in poskrbi za popoln nadzor.

1
2

Razen različic s povečano nosilnostjo.
Za doplačilo.
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KOMPROMISI SO ODVEČ.
Včasih malce dodatnega prostora poskrbi
za pomembno razliko. Ker imamo različne
želje in potrebe, je Zafira Life na voljo v treh
dolžinah – izberite manjšo (S), srednjo (M)
ali veliko (L) izvedbo. Manjša različica (S)
je z dolžino samo 4,60 m idealna za urbana
območja z zgoščenim prometom, obenem
pa jo odlikuje prostorna notranjost.
Če potrebujete še več prostora v kabini,
izberite srednjo (M) ali veliko (L) različico.
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< 1,90–1,95 m >

< 5,30 m >
< 4,95 m >

< 4,60 m >
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SAMODEJNI DOSTOP.
Zafira Life očara z videzom, a je obenem
tudi izjemno uporabna. Dvojna drsna vrata
z električnim pomikom1 poskrbijo za široko
odprtino, ki potnikom olajša dostop do
druge in tretje vrste sedežev, prav tako
pa je preprosteje naložiti večje predmete.
Če imate polne roke, vam senzorji omogočajo
prostoročni vstop v kabino.

ODPIRANJE ZADNJEGA OKNA¹
Zadnje okno lahko odprete
neodvisno od prtljažnih vrat
in preprosto odložite manjše
predmete v prtljažnik, kar je še
posebej priročno pri omejenem
prostoru.

1
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Za doplačilo.
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NASLEDNJA RAVEN VSESTRANSKOSTI.
Zafira Life postavlja najvišje standarde
glede prilagodljivosti pri vsakodnevni
uporabi v svojem segmentu. Sedeže lahko
razporedite za vse priložnosti – od prevoza
otrok in njihovih prijateljev na plažo do
vožnje s sodelavci na pomemben sestanek,
ki pa ga lahko organizirate kar v vozilu in
uporabite prilagodljivo pisarniško mizico.
Glede na zahteve svoje družine ali poslo
vanja lahko izberete Zafiro Life z do 9 sedeži1,
ki omogočajo pestro razporeditev. Na
naslednji strani si lahko ogledate različne
konfiguracije.

1

Konfiguracija z 9 sedeži je na voljo samo pri stopnji
opreme Business z oblazinjenjem iz blaga.
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ZA PRILAGODLJIVEJŠA
POTOVANJA.
Kabino svoje Zafire Life lahko prilagodite na različne
načine. Z možnostjo prevoza predmetov, dolgih
2,76 m1 – možno dolžino lahko povečate do največ
3,51 m2 – je Zafira Life idealna za transport pohištva,
športne opreme in predmetov, ki sicer predstavljajo
izziv.

< 3,51 m >

5-sedežnik brez tretje vrste.

Dolžino za prevoz predmetov
je možno podaljšati do največ
3,51 m.
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6-sedežnik z 2 individualnima
sedežema v drugi in tretji vrsti.

Da si zagotovite več prostora za prtljago,
poklopite ali odstranite sedeže v tretji vrsti,
lahko pa izberete tudi različico s 6 ali 7 sedeži,
pri kateri so v drugi in tretji vrsti individualni
sedeži, da zadnji del kabine nudi udobje salona.
Dvosedežna sovoznikova klop3 je odlična izbira,
če morate pogosto voziti do 9 oseb4.

7-sedežnik z dvema sedežema
v drugi vrsti ter dvosedežno klopjo
in individualnim sedežem v tretji
vrsti za konfiguracijo 'drug proti
drugemu'.

Dolžina predmetov 2,76 m
pri večji izvedbi (L),
nameščena prednja
sedeža.
2
Možnost povečanja
dolžine predmetov
na 3,51 m s poklopom
sovoznikovega sedeža
pri večji izvedbi (L).
1

Za doplačilo.
Konfiguracija z 9 sedeži
je na voljo samo pri
stopnji opreme Business
z oblazinjenjem iz blaga.
5
Sedeže je možno vzdolžno
pomakniti po vodilih ali
poklopiti naprej/nazaj,
ni pa možno oboje.
3
4

POMAKNITE IN ZLOŽITE
S pomikom sedežev v drugi vrsti
naprej ali nazaj5 lahko zagotovite
dodaten prostor za noge ali
omogočite preprost dostop do
tretje vrste.
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POMISLILI SMO
NA VSE.

RAZPOREDITEV DRUG PROTI
DRUGEMU
Zafiro Life lahko uporabite tudi
za poslovne sestanke, saj so lahko
individualni sedeži v drugi vrsti
obrnjeni naprej ali pa jih zavrtite
nazaj in zagotovite prijetno
poslovno okolje v zadnjem delu
vozila, saj si sogovorniki lahko
gledajo v obraz.

1
2

Za doplačilo.
230-voltna vtičnica je na voljo
samo v povezavi z individualnim
sovoznikovim sedežem in ni na
voljo z dvosedežno sovoznikovo
klopjo.

PREDAL V ARMATURNI PLOŠČI
Prigrizke, pijače, dokumente ali druge predmete za pogosto
rabo lahko shranite v zgornjem predalu (ki je lahko tudi osvetljen
in hlajen) in v spodnjem predalu z 12-voltno vtičnico, na voljo
pa je še veliko drugih prostorov za odlaganje v notranjosti vozila.

POLNJENJE RAČUNALNIKA
Da vašim napravam med vožnjo ne bo zmanjkalo energije, so na voljo priključek USB
za voznika in sovoznika, 12-voltna vtičnica v prednjem in zadnjem delu vozila ter
uporabna 230-voltna vtičnica v drugi vrsti2.

DRŽALO ZA TABLICO IN TELEFON1
Za dobro vidljivost in dosegljivost pametnega
telefona ali tablice ju namestite v držalo, varno
pritrjeno na armaturni plošči, ki omogoča tudi
povezavo prek priključka USB.

DRŽALA ZA PIJAČO
V prednjih vratih lahko odložite 1,5-litrske
plastenke, s priročnimi držali za pijačo pa so
opremljene tudi mizice na naslonjalih sedežev.
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INTUITIVNE
TEHNOLOGIJE.
Povezave na poti niso bile še nikoli tako
pomembne tako za vašo družino kot
za vaše delo – in z možnostmi, kot so
priključek USB, aplikaciji Android Auto™1,2
in Apple CarPlay™1,2 ter intuitivni 7-palčni
zaslon na dotik1 so preprosto dostopne.
Uživajte v pametni navigaciji in storitvah
za pomoč vozniku Opel Connect1,3 ter
se izognite praskam pri parkiranju s 180°
vzvratno kamero.

3

Za doplačilo.
2
Združljivost in razpoložljivost
določenih funkcij sta odvisni
od vrste naprave in različice
operacijskega sistema.
Apple CarPlay™ je blagovna
znamka podjetja Apple Inc.,
registrirana v ZDA in drugih
državah. Android je
blagovna znamka podjetja
Google Inc.
1
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Razpoložljivost SOS klica in
asistenčnega klica je kot
možnost za doplačilo
predvidena od maja 2019,
druge storitve sistema
Opel Connect pa bodo
predvidoma na voljo od
oktobra 2019. Storitve lahko
zahtevajo naročnino/plačilo
za uporabo in so odvisne od
pokritosti in razpoložljivosti
mobilnega omrežja.

OPEL CONNECT
Ostanite povezani na poti s pametnimi tehnologijami in varnostnimi
sistemi. Koristne možnosti, kot so
SOS klic, asistenčni klic v primeru
okvare z dostopom do pomoči na
cesti in navigacija s podatki o prometu 'v živo' bodo na voljo tekom
leta 2019.3

180° PANORAMSKA VZVRATNA KAMERA1
Da boste na tesnih mestnih ulicah parkirali
in manevrirali brez stresa, je na voljo 180°
panoramska vzvratna kamera.

NAVIGACIJA Z ZASLONOM
NA DOTIK
Vaš čas je dragocen – z navigacijskim sistemom Multimedia Navi1
in 7-palčnim zaslonom na dotik
boste z Zafiro Life hitro in intuitivno
dosegli cilj.
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VRHUNSKA VOŽNJA.
Vsak element prefinjene notranjosti Zafire
Life je zasnovan za še bolj navdušujočo vozno
izkušnjo. Prepustite se udobju ergonomskih
ogrevanih prednjih sedežev1, ki sta na voljo
tudi s funkcijo za masažo1, če boste potre
bovali popolno sprostitev. Za vožnjo s popol

nim nadzorom in idealno držo poskrbijo
višji vozni položaj, ki omogoča boljšo
preglednost, čeprav je volanski obroč
nameščen kot pri limuzini, odlična zvočna
izolacija in vrsta pametnih tehnologij
za pomoč vozniku.

PANORAMSKA STREHA1
Osupljiva panoramska streha obsije notranjost s svetlobo in povsem
spremeni vzdušje v vozilu. Ko se dan prevesi v noč, lahko opazujete
zvezde ali pomaknete senčnike naprej, da lahko potniki počivajo.
1

Za doplačilo.
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VODILNE INOVACIJE V SEGMENTU.
Z najboljšimi tehnologijami v svojem
segmentu vam Zafira Life po pritisku
na gumb na praktičen in prostoročen
način pomaga pri vsakodnevnih vožnjah.

Uživajte v pametni osvetlitvi ceste, hitrejših
odzivih na spremembe omejitve hitrosti in
preprostem ohranjanju voznega pasu.

ODKLEPANJE IN ZAGON BREZ KLJUČA1
Vstopite brez iskanja ključa – lahko je
v žepu, torbici ali kje drugje pri vas.

PAMETNI SVETLOBNI SNOP 1
Sistem samodejno preklaplja žaromete med dolgimi in
zasenčenimi lučmi, da prepreči slepljenje drugih voznikov.
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PROJEKCIJSKI ZASLON1
Prikažite najpomembnejše informacije,
kot so hitrost in podatki regulatorja hitrosti,
v voznikovem vidnem polju na projekcijskem
zaslonu, ki je še ena od edinstvenih možnosti
v tem segmentu.

OPOZARJANJE NA SPREMEMBO VOZNEGA PASU1
Zazna, da Zafira Life zapušča svoj vozni pas in opozori
voznika z zvočnim signalom in prikazom.

PRILAGAJANJE OMEJITVAM HITROSTI1
Sistem upošteva spremembe, ki jih zazna prepoznavanje prometnih
znakov z omejitvijo hitrosti. Z enim samim pritiskom na tipko pomnilnika
lahko regulatorju hitrosti prepustite prilagajanje v skladu z omejitvami.
1

Za doplačilo.
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VEDNO OHRANITE NADZOR.
Za Zafiro Life je varnost vas in vaših
sopotnikov prav tako pomembna kot
za vas. Različne funkcije so zasnovane
za zagotavljanje dodatne varnosti pri

vsaki vožnji: z radarji in senzorji preverjajo
cesto pred vozilom in za njim, da imate
v vsakem trenutku popoln pregled nad
okolico.

OPOZARJANJE NA MRTVI KOT1
Uporablja senzorje in z opozorilno lučko v zunanjem
ogledalu opozori voznika na druga vozila v mrtvem kotu,
da počaka s prehitevanjem ali zamenjavo voznega pasu.

ZAZNAVANJE UTRUJENOSTI VOZNIKA1
S pomočjo naprej usmerjene kamere in premiki
volana analizira način vožnje ter vas obvesti,
ko je čas za kratek odmor.
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OPOZARJANJE NA NEVARNOST NALETA1
Preverja cesto pred vozilom in voznika opozori
na možnost trčenja v vozilo ali pešce.

PARKIRNI POMOČNIK1
Sistem s pomočjo senzorjev poskrbi, da je parkiranje
kar se da preprosto. Če izberete še 180° panoramsko
vzvratno kamero1, si boste zagotovili še dodaten tlorisni
pregled nad okolico vozila.

SAMODEJNO ZAVIRANJE V SILI 2
Sistem poseže v nujnih primerih in
skuša z zaviranjem preprečiti trčenje.

1
2

Za doplačilo.
Glejte zadnjo stran kataloga.
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POJDITE DLJE.
Ko natočite gorivo, lahko za dolgo
pozabite na bencinsko črpalko, saj
Zafira Life z zmogljivimi in obenem
varčnimi motorji ter uglajenimi ročnimi
in avtomatskimi menjalniki poskrbi

za nižje stroške uporabe in maksimalno
učinkovitost. Uživajte v najbolj samozavestni
vožnji doslej – ne glede na podlago ali
vremenske razmere.

INTELLIGRIP 1
Sistem IntelliGrip1 Zafiri Life zagotovi
dodaten oprijem na zahtevnih podlagah,
kot so blato, pesek ali sneg.

PREDELAVA1 4x4
Izberite pogon 4x4 podjetja Dangel1 za
še večjo mobilnost na vseh površinah.
Ko aktivirate sistem, Zafira Life deluje
v načinu s štirikolesnim pogonom.
1

Za doplačilo.
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PRIPRAVLJENA NA MESTO.
Nekateri veliki avtomobili so v mestih
zelo nepraktični – a ne Zafira Life.
Še posebej manjša (S) različica s krajšo
medosno razdaljo in skupno dolžino
4,60 m združuje prostorno notranjost
in zelo kompaktne zunanje mere

1
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Razen različic s povečano nosilnostjo.

za nadvse preprosto parkiranje
v mestu ali domači garaži. Obenem
uporabna višina pod 1,90 m1 omogoča
neoviran dostop do tesnih prostorov,
kot so podzemne garaže.
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POPOLNA TAKO ZNOTRAJ
KOT ZUNAJ.
Izberite med 7 elegantnimi barvami in
4 oblazinjenji s prefinjenim vrhunskim
značajem.

JADE BELA

Prav tako lahko izbirate med 4 sodobnimi
oblikami platišč in 2 vrstama materialov.

QUARTZ SIVA KOVINSKA

MOONSTONE SIVA KOVINSKA

ČRNO OBLAZINJENJE SEDEŽEV
IZ BLAGA HARLEKIN

DIAMOND ČRNA KOVINSKA

RICH OAK RJAVA KOVINSKA
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COOL SIVA KOVINSKA

TOURMALINE ORANŽNA KOVINSKA

SIVO OBLAZINJENJE
SEDEŽEV IZ BLAGA
CURITIBA TRITONE

ČRNO POVSEM USNJENO
OBLAZINJENJE SEDEŽEV
CLAUDIA Z BEŽ ŠIVI IMPALA

16-PALČNA JEKLENA PLATIŠČA
S POLNIMI POKROVI

17-PALČNA JEKLENA PLATIŠČA
S POLNIMI POKROVI

17-PALČNA SREBRNA PLATIŠČA
IZ LAHKIH KOVIN

17-PALČNA DVOBARVNA
PLATIŠČA IZ LAHKIH KOVIN
Z DIAMANTNO OBDELAVO

OZNAKE NA PNEVMATIKAH
Platišča in pnevmatike

215/65 R 16
Continental
ContiVan
Contact 100
(letne)

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(letne)

215/60 R 17
Michelin
Agilis+
(letne,
IntelliGrip)

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(zimske)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(letne)

Ocena učinkovitosti pri porabi goriva

C

C

C

E

C

Razred oprijema na mokri podlagi

B

A

A

B

A

Ocena glasnosti pnevmatike (dB)

72

72

72

71

69

ČRNO OBLAZINJENJE CELOTNIH SEDEŽEV
IZ UMETNEGA USNJA CARLA

Razred hrupnosti
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PRIPRAVLJENA
NA PUSTOLOVŠČINE.
Oplova ponudba dodatne opreme poskrbi,
da postane Zafira Life vrhunski partner pri
vsaki pustolovščini, ne glede na to, ali se
s kolesi odpravite raziskovat podeželje ali

boste z vso opremo kampirali ob morju.
Poiščite dodatke, ki idealno dopolnjujejo
aktivni življenjski slog vaše družine.

STREŠNI PRTLJAŽNIK1
Aluminijast strešni prtljažnik
z utorom za vodila v obliki črke
T omogoča dodajanje transportnih
sistemov. Idealen je za namestitev
nosilca za kolesa ali strešnega
kovčka, nosilnost sistema z dvema
drogovoma pa je 100 kg.

VLEČNA KLJUKA1
Za vse zahteve glede vleke s svojim Oplom boste
našli odlično rešitev. Tudi videza vozila vam ne
bo treba spremeniti zaradi tega. Naša ponudba
snemljivih in fiksnih vlečnih kljuk je posebej
zasnovana za vašo Zafiro Life.
VETRNA ZAŠČITA1
Opremite prednja vrata Zafire Life s kompletom
dveh usmernikov. Usmernika sta prozorna in ju
preprosto nataknete, da lahko celo v dežju vozite
z odprtim oknom.
30

NOSILEC ZA KOLO1
Na drogova strešnega prtljažnika preprosto
namestite enega ali več posameznih aluminijastih
nosilcev za kolo. Snemljivi in nastavljivi trakovi
za varno pritrditev omogočajo hitro in preprosto
natovarjanje in raztovarjanje koles.

TEPIHI1
Vrhunski tepihi z Oplovim logom so zasnovani
tako, da jih preprosto očistite in notranjost vaše
Zafire Life ostane vedno čista.

1

Za doplačilo.

STREŠNI KOVČEK1
Strešni kovčki različnih velikosti in s prostornino do
420 l se odlično obnesejo pri prevozu najrazličnejših
predmetov od smuči in jadralnih desk do šotorov
in zložljivega pohištva.
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PRIHODNOST PRIPADA VSEM

Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti oblikovanje in opremo brez predhodne najave. Natisnjene barve
prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo.
Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev samodejno deluje v razponu od 5 do 85 km/h. Od 0 do 30 km/h znaša upočasnjevanje za zmanjšanje hitrosti trčenja 0,9 g. Od 30 do 85 km/h sistem zmanjša hitrost za največ 22 km/h. Nad tem pragom mora voznica oziroma voznik poseči z zaviranjem,
da dodatno zmanjša hitrost. Razpon hitrosti pri delovanju samodejnega zaviranja v sili z zaznavanjem pešcev je odvisen od zaznane ovire (če se ovira premika: od 5 do 85 km/h; če ovira miruje: od 5 do 80 km/h; pešec: od 5 do 60 km/h). Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj
omejitev, ki veljajo za vsak sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.
Recikliranje: podatki o zasnovi za okolje, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si Za natančne podatke o opremi naših vozil se obrnite na lokalnega trgovca z vozili Opel.
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