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GURULÓ SZALON.
Helyezze magát kényelembe a vadonatúj 
Zafira Life luxuskategóriájú utasterében, 
ebben a családi vagy üzleti célra szolgáló 
guruló szalonban, amely innovációkkal, 
biztonsági jellemzőkkel és olyan figyelmes 
tervezésről tanúskodó részletekkel van 
felszerelve, mint például a konferencia
elrendezésű ülések. Német precizitással 
terveztük, hogy az Ön kalandos életstílu
sának minden lépésénél hű társa lehessen, 
továbbá nagyfokú rugalmassággal bír, 
hogy garantáltan elvégezze a munkát. 
A Zafira Life azoknak készült, akik többet 
várnak el. Szállítson vele akár 9 embert 
teljes nyugalomban, okos technológiák 
sorával a keze ügyében.
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VÁRJON EL TÖBBET, 
JUSSON MESSZEBB.

1. IGAZI OPEL FORMATERV: a Zafira Life 
a német biztonságot és hatékonyságot 
az Opel mérnöki és formatervezési precizitás 
legszigorúbb normáival ötvözi. Az eredmény 
egy igazi többfunkciós családi autó, amely 
minden ponton túlszárnyalja elvárásait.

2. MÉRETEK: válassza ki Zafira Life modelljét 
3 különböző méret közül, melyek mindegyike 
okosan maximalizálja a belső teret. Az 1,90 m1 
alatti magasság könnyű bejutást biztosít 
a kis belmagasságú mélygarázsokba is.

3. RENDKÍVÜLI RUGALMASSÁG: az akár 
9 üléssel kapható Zafira Life pontosan 
az Ön igényei szerint alakítható. A második 
és harmadik üléssorok előre vagy hátra 
csúsztathatók3 a nagyobb lábtér és rugal
masság érdekében. A második sori ülések 
könnyedén akár konferenciaelrendezésűvé 
is alakíthatók.
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4. EGYENLETESEBB VEZETÉS: ne vezesse 
félre a mérete – a Zafira Life agilisen és 
dinamikusan kezelhető, az Opel járművektől 
elvárt zökkenőmentes, hatékony autózást 
biztosító motorok és sebességváltók kíná
latával.

1 Kivéve a megnövelt teherbírású változatokat.
2 Külön rendelhető.
3 Business modell esetén nem elérhető.

5. PANORÁMA NAPFÉNYTETŐ ÉS MAS�-
SZÁZSÜLÉSEK: engedje be a napsütést 
és varázsolja át az utastér hangulatát 
a panorámatetővel2. A fűthető első ülések2 
masszázsfunkcióval2 jól jönnek hideg időben, 
vagy hosszú utakon.

6. VEZETÉSTÁMOGATÓ INNOVÁCIÓK: 
a fejlett vezetéstámogató technológiák 
kínálata az intelligens sebességszabályzótól2 
az adaptív fényszórókon2 át a 180 fokos 
tolatókameráig2 egyszerűvé teszi az életet 
és mindennapokat.
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KOMPROMISSZUMOK 
NÉLKÜL.
Néha csak egy kicsivel több hely kell, és 
megoldódik minden. Válassza a Zafira Life 
három változatának egyikét – rövid (S), 
közepes (M) vagy hosszú (L) – az Ön igénye i
nek megfelelően. Mindössze 4,60 mes 
hosszával a rövid változat ideális a nagy 
forgalmú lakott területeken való közleke
désre, ugyanakkor megőrzi a belső tér 
tágasságát. Válassza a közepes vagy 
a hosszú változatot, ha maximalizálni 
szeretné a belső teret.
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AUTOMATIKUS 
HOZZÁFÉRÉS.
Bár a Zafira Life vagányul néz ki, tervezése 
mégis funkcionális. A kétoldali elektromos 
tolóajtók1 széles nyílást biztosítanak a beszál
láshoz a második és harmadik üléssorban 
utazóknak, és megkönnyítik a nagyobb 
tárgyak berakodását is. Érzékelők segítsé
gével akár kézhasználat nélkül is hozzáférhet 
az utastérhez.

1 Külön rendelhető.

NYITHATÓ HÁTSÓ ABLAK¹

Nyissa ki a felfelé nyíló hátsó ajtó 
ablakát kívülről, az ajtótól függetle
nül. Így egyszerűbb a kisebb tárgyak 
bepakolása, különösen ha az autó 
mögött szűk a hely.
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A SOKOLDALÚSÁG ÚJ SZINTJE.

1 A kilencüléses konfiguráció csak 
a Business modellhez kapható.

A Zafira Lifeot úgy terveztük, hogy 
kategóriaelső legyen a mindennapok 
során tapasztalható rugalmasság terén. 
Akár a strandra készül a gyerekekkel és 
a barátaikkal, akár a kollégáit viszi egy 
fontos találkozóra, vagy ha konferenciát 
szeretne tartani az állítható asztalnál, 
mindig talál megfelelő üléselrendezést 
hozzá.

Akár 9 ülésével1 rendkívül sokféle ülésel
rendezés kialakítható, az Ön családi vagy 
üzleti igényeinek megfelelően. Bővebb 
információt a különböző konfigurálási 
lehetőségekről a következő oldalon talál.
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TEGYE RUGALMASABBÁ 
AZ UTAZÁST.
A Zafira Life utastere számtalan módon alakítható. 
2,76 m1 rakodási hosszával – amely akár 3,51 mre2 
is bővíthető – a Zafira Life tökéletes hosszú bútorok, 
sportfelszerelés vagy bármi más szállításához, amire 
a mindennapok során szükség lehet.

1 2,76 mes rakodási hossz 
a hosszú változatnál úgy, 
hogy az első ülések 
a helyükön maradnak.

2 A rakodási hossz 3,51 mre 
bővíthető a hosszú 
változatnál az első 
utasülés lehajtásával.

3 Külön rendelhető.
4 A kilencüléses konfiguráció 

csak a Business modellhez 
elérhető.

5 Az ülések vagy síneken 
csúsztathatók vagy előre/
hátra hajthatók, de nem 
mindkettő.

Hajtsa le vagy vegye ki a harmadik üléssort 
a csomagtér növeléséhez, használja az autót 
6 vagy 7 üléses változatként egyszemélyes 
ülésekkel a második vagy harmadik üléssorban, 
még nagyobb, szalonszerű kényelmet biztosítva 
hátul. Válassza a kétüléses első üléspadot3, 
ha rendszeresen 9 embert kell szállítania4.

A rakodási hossz legfeljebb 
3,51 mre bővíthető.

Hét ülés: a második sorban két 
egyszemélyes ülés, a harmadik 
sorban egy kétüléses pad és egy 
egyszemélyes ülés. A második 
sori ülések kényelmesen szembe
fordíthatók a harmadik sorral.

Öt ülés, harmadik üléssor nélkül. Hat ülés: a második és a harmadik 
sorban egyaránt két egyszemélyes 
ülés.

CSÚSZTATHATÓ ÉS 
LEHAJTHATÓ
A második sori ülések előre 
vagy hátra csúsztathatók5, 
így nagyobb lábtér keletkezik, 
vagy könnyebb lesz beszállni 
a harmadik üléssorba.
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MINDENRE 
GONDOLTUNK.

1 Külön rendelhető.
2 A 230 Vos áramforrás csak 

egyszemélyes első utasüléssel 
együtt elérhető, kétüléses első 
üléspaddal nem.

KONFERENCIA ELRENDEZÉS
Ha üzleti találkozókra kell 
használnia a Zafira Lifeot, csak 
használja ki az egyszemélyes 
második sori ülések előnyeit, 
amelyek a hagyományos, előre 
néző pozíció helyett hátra is 
fordíthatók. Az így létrejövő 
konferencia elrendezés nyugodt 
üzleti környezetet teremt az autó 
hátuljában.

ÁRAMFORRÁSOK
Töltse fel bármilyen eszközét menet közben! A zavartalan energiaellátásról a vezető és 
az utasoldalon elöl USB csatlakozók, elöl és hátul 12 Vos csatlakozóaljzatok, a második 
üléssornál pedig egy hasznos, 230 Vos csatlakozóaljzat gondoskodik2.

POHÁRTARTÓK
1,5 les palackok tárolására alkalmas zsebek 
az első ajtóban és praktikus pohártartók 
az ülések háttámláján lévő asztalokban.

MŰSZERFALI TÁROLÓK
Ha harapnivalót, palackokat, irodaszereket vagy egyéb minden
napi tárgyakat kell tárolnia, használja a felső (megvilágítható 
és hűthető) kesztyűtartót, a 12 Vos csatlakozóaljzattal felsze
relt alsó kesztyűtartót, illetve számos más belső tárolórekeszt.

TÁBLAGÉP ÉS TELEFONTARTÓ1

Tartsa jól látható és elérhető helyen okos
telefonját és táblagépét a műszerfalra szerelt 
biztonságos tartókban, USBcsatlakozással.
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TECHNOLÓGIA, 
EGYS�ERŰEN.
Kapcsolatban maradni menet közben még 
soha nem volt fontosabb családja vagy 
vállalkozása számára – az olyan jellemzőkkel 
pedig, mint az USB csatlakozás, az Android 
Auto™1,2 és Apple CarPlay™1,2 telefon kive
títés, valamint a hétcolos érintőképernyő1, 
még soha nem volt ennyire egyszerű. Élvezze 
az élő navigáció és a vezetés támo gató 
rendszerek előnyeit, új okosautószolgálta
tásainkat az Opel Connect1,3rendszer révén, 
és kerülje el a karcolásokat parkolás közben 
a 180 fokos tolatókamerával.

1 Külön rendelhető.
2 A kompatibilitás és bizonyos 

funkciók a készülék típusától 
és az operációs rendszer 
verziójától függően eltérők 
lehetnek. 
Az Apple CarPlay™ az 
Apple Inc. védjegye, 
amely az USAban és 
más országokban van 
bejegyezve. Az Android 
a Google Inc. védjegye.

3 A vészhelyzeti hívás és 
a műszaki hiba hívás 
opcióként várhatóan 2019 
májusától lesz elérhető 
a járművekben, a további 
Opel Connect szolgálta
tások pedig várhatóan 
2019 októberétől. Előfor
dulhat, hogy a szolgálta
tások igénybevétele 
előfizetéshez/díjfizetéshez 
kötött, használatukhoz 
pedig mobilhálózati 
lefedettség szükséges.

OPEL CONNECT
Maradjon kapcsolatban a világgal 
menet közben az okos technológiák
nak és biztonsági rendszereknek 
köszönhetően. Az olyan hasznos 
funkciók, mint a vészhelyzeti hívás, 
a műszaki hiba hívás az országúti 
segítségnyújtáshoz való hozzáférés
sel, valamint a valós idejű, élő navi
gáció 2019 során válnak elérhetővé.3

ÉRINTŐKÉPERNYŐS NAVIGÁCIÓ
Az Ön ideje értékes – érje el 
gyorsan és ösztönösen úti célját 
a Multimedia Navi1 rendszer és 
a Zafira Life hétcolos érintő
képernyője segítségével.

180 FOKOS TOLATÓKAMERA1

Tegye teljesen stresszmentessé a parkolást 
és a szűk helyeken való manőverezést 
a 180 fokos panoráma tolatókamerával.
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KIEMELKEDŐ VE�ETÉSI ÉLMÉNY.

A Zafira Life kifinomult belső terének minden 
elemét úgy tervezték meg, hogy minden 
eddiginél jobban hangsúlyozza a vezetés 
élményét. Helyezze magát kényelembe 
az ergonomikus, fűthető első ülésekben1, 
masszázsfunkcióval1 azokra a pillanatokra, 
amikor szüksége van a lazításra. Az utat 

uraló üléspozíció – melynél ugyanakkor 
a kormánykerék a személyautóknál meg
szokott helyzetben van –, a kiváló hang
szigetelés és az okos vezetéstámogató 
technológiák sora kiemelkedő vezetési 
élményt és nyugodt autózást biztosít.

1 Külön rendelhető.

PANORÁMATETŐ1

A lenyűgöző panorámatető beengedi a verőfényt és átvarázsolja 
az utastér hangulatát. Ha leszáll az este, nézegesse a csillagokat, 
vagy húzza előre az árnyékolókat, hogy utasai pihenni tudjanak.
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Egyetlen gombnyomással elérhető kategória
első technológiáival a Zafira Life praktikus 
módon segíti a mindennapi autózást. 

Élvezze az okos világítást az úton, reagáljon 
gyorsabban a külső tényezőkre – mint 
például a sebességkorlátozás módosu
lása –, és maradjon könnyedén a sávjában.

KATEGÓRIAELSŐ VE�ETÉSTÁMOGATÓ 
INNOVÁCIÓK.

KULCS NÉLKÜLI NYITÁS ÉS INDÍTÁS1

Csak be kell szállnia és már indulhat is anélkül, hogy 
az autókulcsot kellene keresgélnie – ha az a zsebében, 
táskájában vagy valahol a közelében van.

ADAPTÍV FÉNYSZÓRÓK1

A távolsági fényszóróról automatikusan tompított 
fényszóróra vált, elkerülve a szembejövők elvakítását.
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1 Külön rendelhető.

SZEMMAGASSÁGÚ KIJELZŐ1

A szegmensben egyedülálló módon 
a legfontosabb információk, úgy mint 
a sebesség és a sebességtartó adatai 
a vezető látómezejében is megjelennek, 
a szemmagasságú kijelzőn.

SÁVELHAGYÁSJELZŐ1

Felismeri, ha a Zafira Life kezd kisodródni a sávjából, és hangjelzéssel 
illetve vizuális jelzéssel figyelmezteti a vezetőt.

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYZÓ1

A jelzőtáblafelismerést alkalmazza az érvényben lévő sebességkorlá
tozás változásainak elemzéséhez. A memória gomb megnyomásával 
a sebességtartó ennek megfelelően módosítja a sebességet.
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A Zafira Life ugyanolyan komolyan veszi 
Ön és utasai biztonságát, mint Ön. Élvezze 
az utazás során extra biztonságot nyújtó 
jellemzők sorát, amelyek radarokkal és 

érzékelőkkel pásztázzák az utat a jármű 
előtt és mögött, hogy Ön minden pillanatban 
tisztában legyen a környezetével.

URAI VAGYUNK A HELY�ETNEK.

HOLTTÉRFIGYELŐ1

Érzékelők segítségével, a külső tükrön vizuális megjelenítést alkalmazva 
figyelmezteti a vezetőt az autó holtterébe került járművekre, ezáltal 
megakadályozva a baleseteket előzési helyzetekben.

FÁRADTSÁGJELZŐ1

Az első kamera és a kormánykerék adatainak segítségével 
elemzi a vezetési stílust, és jelzi Önnek, ha ideje pihenőt 
tartani.
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1 Külön rendelhető.
2 Tekintse meg a katalógus hátsó borítóját.

RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉS FIGYELMEZTETÉS1

Pásztázza az utat a jármű előtt, és figyelmezteti 
a vezetőt, ha fennáll a járművekkel vagy gyalo
gosokkal való ütközés veszélye.

AUTOMATIKUS VÉSZFÉKEZÉS2

Automatikusan lefékez, hogy megakadályozza 
a balesetet, ha ütközés veszélye áll fenn.

PARKOLÓASSZISZTENS1

Segítséget nyújt érzékelőivel, és a lehető legegyszerűbbé 
teszi a parkolást. Ha van, a 180 fokos panoráma tolató
kamera1 további kiváló minőségű képet biztosít az autó 
körüli területről.
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JUSSON TOVÁBB.

A Zafira Life messzebbre viszi egyetlen 
tankolással nagy teljesítményű, 
ugyanakkor takarékos motorjainak, 
valamint manuális és automata 
változatban kapható sebességváltóinak 
köszönhetően, amelyek alacsonyabb 

üzemeltetési költségeket és maximális 
hatékonyságot nyújtanak. Élvezze a minden 
eddiginél kiegyensúlyozottabb autózást, 
az útfelülettől vagy az időjárási viszonyoktól 
függetlenül.

1 Külön rendelhető.

4x4 VÁLTOZAT1

Válassza a Dangel 4x4 változatot1 terepen történő 
közlekedésre a nagyobb mobilitás érdekében. 
A rendszer aktiválásával a Zafira Life összkerék
hajtású módba kapcsol.

INTELLIGRIP1

A Zafira Life IntelliGrip tapadásoptimalizáló 
rendszere1 még nagyobb tapadást biztosít 
a problémás felszíneken, például sárban, 
homokban vagy hóban.
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Néhány nagy autó nem praktikus városi 
használatra – nem így a Zafira Life. 
Különösen a rövidebb tengelytávú, 
4,60 m hosszú rövid változat a tágas 
belső teret nagyon kompakt méretekkel 

ötvözi, gyerekjátékká téve a parkolást 
a városban vagy a garázsban. Ezen felül 
1,90 m alatti magassággal rendelkezik1, 
hogy az alacsony helyekre, például a mély
garázsokba is gond nélkül behajthasson. 

KÉS�EN ÁLL A VÁROSRA.

1 Kivéve a megnövelt teherbírású változatokat.
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Válasszon 7 stílusos fényezés és 4 prémium 
kategóriájú kárpit közül.

Válasszon 4 modern keréktárcsa változat 
és 2 különböző anyag közül.

KÍVÜL-BELÜL TÖKÉLETES.

JADE FEHÉR

DIAMOND FEKETE METÁL

RICH OAK BARNA METÁL

QUARTZ SZÜRKE METÁL

COOL SZÜRKE METÁL

MOONSTONE SZÜRKE METÁL

TOURMALINE NARANCS METÁL

HARLEKIN FEKETE 
SZÖVETKÁRPIT

TRITON SZÜRKE 
SZÖVETKÁRPIT
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ABRONCSCÍMKÉZÉS

Keréktárcsák 215/65 R 16  
Continental 

ContiVan 
Contact 100 

(nyári)

215/65 R 16  
Michelin 
Agilis 51 
(nyári)

215/60 R 17  
Michelin 

Agilis+ 
(nyári, 

IntelliGrip)

215/60 R 17  
Michelin 

Agilis Alpin 
(téli)

225/55 R 17  
Michelin 

Primacy 3 
(nyári)

Üzemanyaghatékonysági osztály C C C E C

Nedvestapadási osztály B A A B A

Külső gördülési zaj mért értéke 
(dB)

72 72 72 71 69

Külső gördülési zaj szerinti osztály

CLAUDIA FEKETE BŐRKÁRPIT 
IMPALA BÉZS DÍSZVARRÁSSAL

16” ACÉL KERÉKTÁRCSA 
TELJES DÍSZTÁRCSÁVAL

17” ACÉL KERÉKTÁRCSA 
TELJES DÍSZTÁRCSÁVAL

17” EZÜST SZÍNŰ 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

17” KÉTSZÍNŰ, GYÉMÁNTVÁGOTT 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

CARLA FEKETE MŰBŐRKÁRPIT
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KALANDRA KÉSZ.

Az Opel eredeti tartozékainak kínálatát 
úgy tervezték, hogy tökéletes partnerré 
tegyék a Zafira Life modellt a kalandokhoz, 
függetlenül attól, hogy vidékre készüle 

kerékpárokkal vagy a tengerpartra 
kempingfelszereléssel. Találja meg 
a családja aktív életstílusához illő 
tökéletes tartozékokat.

VONÓHOROG1

Bármilyenek is legyenek a vontatási követelmények, nekünk 
van csúcsminőségű megoldásunk Opelje számára. Ehhez 
még csak meg sem kell változtatnia járműve megjelenését. 
Leszerelhető és rögzített vonóhorgaink kínálatát kifejezetten 
a Zafira Lifehoz terveztük.

LÉGTERELŐK1

Szerelje fel a Zafira Life első ajtajait egyegy 
légterelővel. Átlátszóak, könnyen a helyükre 
pattinthatók és kényelmesebbé teszik 
a vezetést nyitott ablaknál esős időben.

TETŐCSOMAGTARTÓ1

Alumínium tetőcsomagtartó 
Thoronnyal szállítási tartozékok 
felszereléséhez. Ideális kerékpár
szállítók vagy tetődobozok 
rögzítéséhez, és a két rúdon 
akár 100 kgt is elbír.
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1 Külön rendelhető.

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÓ1

Az egydarabos alumínium kerékpárszállítók 
könnyen felszerelhetők a tetőrudakra és egy 
kerékpár szállítására alkalmasak. A levehető, 
állítható pántokkal könnyen rögzíthetők, így 
a biciklik gyorsan és könnyen fel és lerakodhatók.

TETŐDOBOZ1

A különböző méretben kapható, akár 420 l helyet 
kínáló tetődoboz tökéletes különböző tárgyak, 
például sílécek, szörfdeszkák, sátrak vagy össze
csukható bútorok szállításához.

AUTÓSZŐNYEGEK1

Könnyen tisztítható prémium autószőnyegek Opel 
emblémával, hogy megőrizhesse Zafira Life autója 
belső terének vagány megjelenését.



A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy a designt vagy a felszereltséget módosítsuk. 

A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.

Az automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel automatikusan működik az 5–85 km/óra sebességtartományban. 0–30 km/óra között az ütközési sebességet csökkentő lassulás mértéke 0,9 G. 30–85 km/h között a rendszer maximum 22 km/órával csökkenti a sebességet. Efölött a vezetőnek kell fékeznie 

a sebesség további csökkentéséhez. A rendszer működési sebességtartománya az észlelt akadálytól függ (mozgó akadály: 5–85 km/h; fix akadály: 5–80 km/h; gyalogos: 5–60 km/h). Az Opel vezetéstámogató rendszerei a rendszer korlátain belül támogatják a vezetőt. A vezetés továbbra is az autós feladata marad.

Újrahasznosítás: a környezetet szem előtt tartó tervezés, visszavételi hálózatunk és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel www.opel.hu oldalunkat. A felszereltségek vonatkozásában a pontos tájékoztatás érdekében kérjük érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.

Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.) 
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