NOVÁ
ZAFIRA LIFE
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VÁŠ SALÓNEK NA KOLECH.
Pohodlně se usaďte do luxusního
prostředí nového vozu Zafira Life.
Vytvořena s německou precizností.
Opravdová flexibilita pro splnění
všech úkolů. Zafira Life je pro ty,
kteří chtějí být úspěšní a chtějí více.
Cestujte pohodlně a obklopeni
chytrými technologiemi. Přepravte
až 9 osob a mějte chytré technologie
na dosah ruky.
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CHTĚJTE VÍCE,
POSUŇTE SE DÁLE.
1. OPRAVDOVÝ DESIGN OPEL:
německá preciznost a důraz na
bezpečnost se snoubí se s atraktivním
designem vozu Zafira Life. Výsledek?
Multifunkční rodinný vůz, který překoná
všechna vaše očekávání.

2. ROZMĚRY: vyberte si Zafiru Life
v jedné ze 3 velikostí, z nichž každá se
snaží maximálně využít vnitřní prostor.
Výška vozu do 1,90 m1 usnadňuje použití
vozu a parkování.

3. SKVĚLÁ FLEXIBILITA: až 9 míst
k sezení. Zafira Life je flexibilní vůz,
který se dokáže změnit podle vašich
aktuálních potřeb. Sedadla ve druhé
a třetí řadě lze posouvat vpřed a vzad
pro větší prostor pro nohy a flexibilitu.
Navíc sedadla ve druhé řadě je možné
otočit proti směru jízdy.
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4. PLYNULÁ JÍZDA: velikost může klamat –
Zafira Life se pyšní skvělou ovladatelností
a naladěním podvozku - je dynamická,
agilní a navržena tak, aby jízda s ní byla
plynulá a efektivní - přesně to čekáte od
vozu Opel.

5. PANORAMATICKÁ STŘECHA A MASÁŽNÍ
SEDADLA: pusťte denní světlo do kabiny
vozu. Panoramatická střecha2 dotváří
za jízdy příjemnou atmosféru. Vyhřívaná
přední sedadla s masážní funkcí2 vytváří
pohodlí i za chladných dnů.

6. INOVACE V ASISTENČNÍCH SYSTÉMECH:
díky řadě pokročilých bezpečnostních
systémů, mezi které patří adaptace
rychlosti2, chytré světlomety2 nebo
180° panoramatická zadní kamera2,
budete mít svůj den pod kontrolou.

Nevztahuje se na vozy se zvýšeným užitečným
zatížením.
2
Za příplatek.
1
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NEDĚLEJTE KOMPROMISY.
Někdy rozhoduje trocha prostoru navíc.
Zafira Life je k dispozici ve 3 délkách
– krátká (S), střední (M) a dlouhá (L) –
přesně dle vašich potřeb. Krátká verze
s délkou 4,6 metru je perfektní do města
s hustým provozem. Uvnitř je však stále
prostorná. Pokud i přesto potřebujete
více místa, vyberte si střední nebo
dlouhou variantu.
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< 1,90–1,95 m >

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

< 4,60 m >
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AUTOMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ.
Zafira Life je atraktivní, ale zůstává také
praktická. Elektrické boční posuvné dveře
na obou stranách1 usnadňují nastupování
a vystupování nebo nakládání předmětů.
Senzory umožňují bezdotykové otevírání
v případě, že máte plné ruce.

OTEVÍRATELNÉ ZADNÍ OKNO ¹
Zadní otevíratelné okno usnadňuje
nakládání menších předmětů
do zavazadlového prostoru bez
nutnosti otevírání celých dveří.

1
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Za příplatek.
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VYŠŠÍ ÚROVEŇ VŠESTRANNOSTI.
Zafira Life stanovuje nové standardy
flexibility pro každodenní používání.
Vezete děti na kroužek, jedete s kolegy
na teambuilding nebo chcete mít
obchodní jednání ve voze? Žádný
problém i díky možnosti výklopného
stolku. Vždy se najde to pravé
uspořádání interiéru pro vaše
aktuální potřeby.
Vybrat si můžete variantu s až 9 sedadly1,
která lze různě konfigurovat dle vašich
aktuálních potřeb. Na následující
stránce se dozvíte více informací
o různých možnostech.

1

9místná konfigurace je dostupná pouze pro verzi
Business s látkovým čalouněním.
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CESTUJTE
FLEXIBILNĚJI.
Konfigurace vnitřního prostoru vozu Zafira Life
mohou být různé. Celková délka pro náklad nebo
zavazadla je 2,76 m1 a lze ji zvětšit až na 3,51 m2.
Zafira Life je perfektní pro přepravu nábytku při
stěhování, sportovního náčiní nebo čehokoli dalšího.

< 3,51 m >

5 míst bez třetí řady.

Délka zavazadlového prostoru
až 3,51 m.
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6 míst se 2 individuálními
sedadly v druhé a třetí řadě.

Sklopte nebo z vozu vyjměte třetí řadu sedadel
pro zvětšení kapacity zavazadlového prostoru,
nastavte sedadla na sestavu 6 nebo 7 sedadel –
individuální sedadla ve druhé řadě a více místa
pro řadu třetí. Vyberte si lavici pro 2 spolujezdce
vpředu3, pokud často přepravujete 9 osob4.

7 míst se 2 otočenými
individuálními sedadly ve
druhé řadě a 2místné lavici
a 1 individuálním sedadlem
ve třetí řadě.

Délka zavazadlového
prostoru 2,76 m pro dlouhou
variantu s předními sedadly.
2
Délka zavazadlového
prostoru až 3,51 m pro
dlouhou variantu se
sklopeným sedadlem
spolujezdce.
3
Za příplatek.
1

9místná konfigurace je
dostupná pouze pro verzi
Business s látkovým
čalouněním.
5
Sedadla se mohou
posouvat po kolejnicích
nebo sklápět - nelze obojí
najednou.
4

POSUNOUT A SKLOPIT
Sedadla ve druhé řadě lze
posouvat5 pro vytvoření extra
prostoru pro nohy nebo rychlý
přístup k třetí řadě sedadel.
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MYSLELI JSME
NA VŠECHNO.

OTOČNÁ SEDADLA
Pokud potřebujete využít svoji
Zafiru Life pro obchodní jednání,
využijte možnost otočných indivi
duálních sedadel. Můžete tak
vytvořit ideální kancelář.

1
2

Za příplatek.
Zásuvka 230V je dostupná pouze
v kombinaci s individuálním
sedadlem spolujezdce, nikoli
s dvoumístnou přední lavicí.

ODKLÁDACÍ SCHRÁNKY
Potřebujete odložit své drobnosti, láhve, kancelářské
potřeby nebo cokoli dalšího? Využijte horní odkládací
schránku (která může být osvětlená a klimatizovaná)
a spodní schránku se zásuvkou 12V nebo další odkládací
prostory.

NABÍJENÍ POČÍTAČE
Abyste mohli pracovat i na cestách - USB port vpředu pro řidiče a spolujezdce
a 12V zásuvka vpředu a vzadu – plus 230V zásuvka pro druhou řadu sedadel2.

DRŽÁK TELEFONU A TABLETU1
Mějte svůj tablet nebo telefon v dosahu,
prakticky upevněný v držáku na palubní
desce s možností připojení USB.

DRŽÁKY NÁPOJŮ
Odkládací prostor pro 1,5litrové láhve v kapsách
předních dveří a praktické držáky nápojů ve
stolcích na zadní straně předních sedadel.
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INTUITIVNÍ
TECHNOLOGIE.
Zůstaňte ve spojení i na cestách díky
prvkům, mezi které patří USB konektivita,
Android Auto™1,2, Apple CarPlay™1,2
a intuitivní 7˝ dotykový displej1. Užijte
si chytrou navigaci a podporu řidiče
službami Opel Connect1,3. Parkování
vám usnadní 180° zadní kamera.

1
2
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Za příplatek.
Kompatibilita a funkčnost
závisí na typu zařízení a
verzi operačního systému.
Apple CarPlay™ je
registrovaná ochranná
známka společnosti
Apple Inc. Android je
registrovaná ochranná
známka společnosti
Google Inc.

3

Nouzové volání pouze
za příplatek ve vozidlech
od podzimu 2019
(předpoklad). Další služby
Opel Connect jsou
očekávány v průběhu
roku 2019. Služby mohou být
za poplatek a jsou závislé
na pokrytí mobilním
signálem v místě potřeby.

OPEL CONNECT
Zůstaňte ve spojení díky chytrým
technologiím a asistenčním
systémům. Prvky jako nouzové
volání, volání při poruše v rámci
asistenčních služeb a Live navigace
budou dostupné v roce 2019.3

180° PANORAMATICKÁ ZADNÍ KAMERA1
Parkování je nyní bez stresu díky
180° panoramatické zadní kameře.

DOTYKOVÁ NAVIGACE
Váš čas má svou cenu – díky
systému Multimedia Navii1
a 7˝ dotykovému displeji vozu
Zafira Life se do své destinace
dostanete rychle a snadno.

17
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SKVĚLÁ JÍZDA.
Každý prvek interiéru vozu Zafira Life
byl vytvořen pro zážitek z jízdy více než
kdy předtím. Užijte si ergonomická,
vyhřívaná přední sedadla1 s masážní
funkcí1. Vyšší posez umožňuje skvělý

rozhled, akustické odhlučnění kabiny
zvyšuje pohodlí a řada asistenčních
systémů poskytuje perfektní kontrolu
nad vozem.

PANORAMATICKÁ STŘECHA1
Skvělá panoramatická střecha umožňuje přísun světla to vozidla
a utváří tak příjemnou atmosféru v kokpitu. Když se den změní
v noc, můžete sledovat hvězdnou oblohu. Střecha obsahuje také
zatahovací roletu pro případ potřeby.

1

Za příplatek.
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PRVOTŘÍDNÍ INOVACE.
Prémiové technologie pouhým stiskem
tlačítka, Zafira Life vám usnadní každý den.
Užijte si lepší osvětlení silnice, reagujte
rychleji na změny rychlostních omezení
a zůstaňte bezpečně ve svém pruhu.

BEZKLÍČOVÝ SYSTÉM OPEN & START1
Nastupte a vyrazte na cestu s klíči v kapse,
v tašce nebo kabelce - hledat je už nemusíte.

CHYTRÉ SVĚTLOMETY1
Automatické přepínání dálkových a potkávacích
světel pro omezení oslnění protijedoucích vozidel.
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HEAD-UP DISPLEJ 1
Unikátní prvek v tomto segmentu zobrazující
hlavní informace, jako například rychlost nebo
údaje tempomatu v zorném poli řidiče.

VAROVÁNÍ PŘED VYBOČENÍM Z JÍZDNÍHO PRUHU1
Rozpozná vyjetí vozu Zafira Life z jízdního pruhu a upozorňuje
řidiče zvukovým a grafickým znamením.

ADAPTACE RYCHLOSTI1
Používá rozpoznávání dopravních značek pro analýzu
změn rychlostních limitů. Stiskem tlačítka pak systém
rychlost vozu upraví na správnou hodnotu.
1

Za příplatek.
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VŽDY POD KONTROLOU.
Zafira Life bere bezpečnost všech svých
pasažérů vážně. Užijte si celou řadu
bezpečnostních prvků pro každou cestu –
senzory hlídají cestu před vámi a vy tak
víte vše potřebné k reakci.

HLÍDÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU1
Používá senzory a do zpětného zrcátka promítá
upozornění v případě, že se ve slepém úhlu vyskytuje
jiné vozidlo. Velmi praktický prvek pro předjíždění.

SYSTÉM HLÍDÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE1
Analyzuje styl jízdy pomocí přední kamery a
sledováním pohybů volantu. Dle toho pak navrhuje
řidiči přestávku.
22

UPOZORNĚNÍ NA ČELNÍ SRÁŽKU1
Monitoruje situaci před vozem a varuje
řidiče před možnými srážkami s chodci
nebo jinými vozidly.

PARKOVACÍ ASISTENT1
Podává pomocnou ruku díky senzorům, které
usnadňují parkování. Pokud je vůz vybaven
180° panoramatickou zadní kamerou1, získáte
navíc pohled za vůz v širokém úhlu.

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ 2
Předchází nehodám automatickou
aktivací brzd v případě hrozící kolize.

1
2

Za příplatek.
Více informací na konci katalogu.
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DOJEĎTE DÁLE.
Dojeďte na jednu nádrž dále, než jste
zvyklí, díky výkonným a úsporným
motorům a plynulým převodovkám -

nízké provozní náklady a maximální
efektivita. Užijte si skvělou jízdu za
všech podmínek.

INTELLIGRIP 1
Systém IntelliGrip vozu Zafira Life1 poskytuje
extra trakci. Složitější povrchy jako bahno,
písek nebo sníh zvládnete s lehkostí.

POHON 4x41
Vyberte si přestavbu na pohon všech kol
Dangel 4x41 pro skvělou mobilitu za špatných
podmínek a pohyb v terénu. Aktivací systému
se Zafira Life přepne do pohonu všech kol.
1

Za příplatek.
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PŘIPRAVENA NA MĚSTO.
Některé velké vozy mohou být pro městský
provoz nepraktické – to ale neplatí pro
Zafiru Life. Krátká varianta s kratším
rozvorem a celkovou délkou 4,60 m
kombinuje prostorný interiér a kompaktní

1
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Nevztahuje se na vozy se zvýšeným
užitečným zatížením.

exteriér a usnadňuje tak parkování ve
městě nebo vaší garáži. Navíc výška do
1,90 m1 umožňuje bezpečné parkování
v podzemních garážích.
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PERFEKTNÍ UVNITŘ I ZVENKU.
Vyberte si ze 7 stylových odstínů a 4 designů
čalounění s prémiovým charakterem.

BÍLÁ JADE

Také vybírejte ze 4 designů ráfků ze 2 typů
materiálů.

ŠEDÁ QUARTZ - METALICKÁ

ŠEDÁ MOONSTONE - METALICKÁ

HARLEKIN, ČERNÁ LÁTKOVÁ
SEDADLA

ČERNÁ DIAMOND - METALICKÁ

HNĚDÁ RICH OAK - METALICKÁ
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ŠEDÁ COOL - METALICKÁ

ORANŽOVÁ TOURMALINE - METALICKÁ

CURITIBA TRITONE, ŠEDÁ
LÁTKOVÁ SEDADLA

CLAUDIA, ČERNÉ KOŽENÉ
ČALOUNĚNÍ SEDADEL
S BÉŽOVÝM PROŠÍVÁNÍM

16˝ OCELOVÉ RÁFKY S KRYTY

17˝ OCELOVÉ RÁFKY S KRYTY

17˝ RÁFKY Z LEHKÝCH SLITIN,
STŘÍBRNÁ

17˝ RÁFKY Z LEHKÝCH SLITIN
S DIAMANTOVÝM ŘEZEM

ZNAČENÍ PNEUMATIK
Ráfky

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

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(letní)

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

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(zimní)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(letní)

Úspornost paliva

C

C

C

E

C

Přilnavost na mokru

B

A

A

B

A

Valivý hluk (dB)

72

72

72

71

69

CARLA, ČERNÁ VINYLOVÁ
SEDADLA

Třída hlučnosti
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PŘIPRAVENA
NA DOBRODRUŽSTVÍ.
Paleta originálního příslušenství Opel
pro model Zafira Life byla vytvořena
pro skvělou zábavu, dobrodružství
a výlety. Naložte kola, výbavu na pláž
nebo kempování. Vyberte si to pravé
příslušenství pro váš aktivní styl.

STŘEŠNÍ NOSIČE1
Hliníkový střešní nosič
s T drážkou pro uchycení
dalšího příslušenství. Ideální
pro uchycení nosiče kol nebo
střešního boxu. Maximální
nosnost 2 nosičů je 100 kg.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ1
Ať potřebujete odtáhnout za vozem cokoli,
máme pro vás a váš vůz Opel kvalitní řešení.
Nemusíte se bát o vzhled vašeho vozu.
V nabídce máme i odnímatelné tažné zařízení
pro vaši Zafiru Life.
DEFLEKTORY NA OKNA1
Vybavte si přední dveře vozu Zafira Life
sadou 2 deflektoů vzduchu. Čiré provedení,
jednoduchá montáž a snadné otevření
oken i za deště.
30

NOSIČ KOL1
Jednoduchý hliníkový nosič kol lze
snadno připevnit k tyčím střešního
nosiče a přepravě 1 kola. Upevnění
kola je praktické, snadné a provádí
se pomocí popruhů.

KOBERCE1
Prémiové podlahové koberce s logem Opel
umožňují snadné čištění, což udrží interiér
vaší Zafiry Life stále příjemný.

STŘEŠNÍ BOX1
Dostupný v několika velikostech o objemu
až 420 l. Střešní box je perfektní pro přepravu
lyží, snowboardů nebo výbavy pro kempování.
1

Za příplatek.
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BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře jsou pouze přibližné
ke skutečným barvám. Vyobrazená volitelná výbava je k dostání za zvláštní příplatek. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Automatické nouzové brzdění s Detekcí chodců pracuje automaticky v rychlostech mezi 5 km/h a 85 km/h. Od 5 do 30 km/h je zpomalení pro snížení následků nárazu vyjádřené metrickou hodnotou rovno 0,9 g. Od 30 do 85 km/h dokáže systém zpomalit vozidlo maximálně na hodnotu 22 km/h.
Pokud vozidlo jede rychleji, je nutné, aby řidič také brzdil pro další snížení rychlosti vozu. Rozmezí rychlostí, ve kterých funguje systém Automatického nouzového brzdění s Detekcí chodců, závisí také na typu překážky (mobilní překážka: od 5 do 85 km/h; fixní překážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h).
Asistenční systémy Opel podporují řidiče v rámci svých možností a limitů. Za řízení je však vždy zodpovědný řidič.
Recyklace: Informace o koncepci recyklace, místech pro předání vozu s ukončenou životností (ELV) a recyklaci těchto vozů můžete najít na internetových stránkách www.opel.cz. K získání přesných informací o vybavení, dodávaném u našich vozů, se spojte s vaším místním dodavatelem firmy Opel.
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