zafira

SYV GRUNDE TIL
AT ELSKE ZAFIRA.
1.	Zafira er en ægte syv-sæders bil med
køreegenskaber som en normal personbil
2.	Alsidige opbevarings- og sædeløsninger
3.	Det stilfulde indvendige og udvendige design
4.	Glastag og panoramaforrude1
5.	Sofistikerede førerassistancesystemer1
6.	Klasseførende Adaptive LED-forlygter1
7.	Effektive, tyskproducerede motorer

1

Den bedste måde at opleve Zafira på er ved at
booke en prøvetur hos din lokale Opel forhandler.
Ryk rundt på sæderne, stream musik og få en
fantastisk oplevelse. Find din nærmeste Opel
forhandler på www.opel.dk

1.	Glastag og panoramaforrude1. Nyd godt
af et bedre udsyn med panoramaforruden
og et bedre lysindfald i kabinen med det store
varmeafvisende glastag, der dækker både
forsæderne og bagsæderne.

1

Ekstraudstyr.
Syv grunde til at elske Zafira

3

Sæder du kommer
til at elske.

1

Interiøret i Zafira er lyst, rummeligt og indbydende.
Fokus på detaljerne fremhæver kvalitetsmaterialerne,
de stilfulde linjer og de komfortable sæder.
•
•
•
•

Lækker og rummelig kabine
Fremragende håndværk
Rent design og smarte opbevaringsløsninger
Flere indtræksmuligheder (se side 16)

1.	Læderrat1. Giver et bedre greb og et indtryk af kvalitet.
Det opvarmelige læderrat giver desuden en varmere
start på kolde dage.
2.	Ergonomiske AGR-sportsforsæder2. Forebygger rygproblemer på lange køreture med den elektrisk justerbare
lændestøtte, der giver ekstra komfort.
3.	FlexKonsol3 og armlæn. Centerkonsollen ændrer pladsen
mellem forsæderne til et fleksibelt opbevaringsrum,
og det integrerede armlæn giver en afslappende kørsel.

Indvendigt design

3

Opvarmeligt læderrat er standard på Enjoy og Innovation. 2 Ergonomiske sportsforsæder er ekstraudstyr. Certificeret af det tyske AGR (en kampagne for sundere rygge), et videnscenter for ergonomi.
Certifikatet er et kvalitetsstempel givet af en uafhængig testkomité, bestående af eksperter fra forskellige medicinske områder. 3 Standard på Innovation, ikke tilgængelig på Enjoy.
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ADAPTIVE
LED-FORLYGTER.
Opel har stort fokus på sikkerhed, og derfor er de intelligente LED-forlygter
nu tilgængelige på Zafira. De adaptive forlygter1 giver dig fremragende udsyn
og mere sikkerhed ved kørsel i mørke.

Lys til bykørsel (under 55 km/t).
En bredere lyskegle giver
bedre udsyn over byens mange
potentielle udfordringer.

Lys til landevejskørsel
(over 55 km/t).
En længere, bredere og mere
klar lyskegle giver et bedre
udsyn på mørke landeveje.

Langt lys med Assist2.
Langt lys for fuldt udsyn. Fuld
lysstyrke for optimalt udsyn.
Blænder automatisk ned, når
det registrerer andre bilister.

Statisk kurvelys (op til 40 km/t).
Hvis rattet drejes over en
bestemt vinkel, tændes en
LED-forlygte, hvilket giver
bedre belysning rundt i svinget.

1
2

Standard på Innovation. Ekstraudstyr på Enjoy.
Langt lys med Assist fås også med halogenforlygter i Lys- og synspakken (ekstraudstyr) på Enjoy.

• LED-lyset oplyser vejen 25 % skarpere end halogenforlygter
• AFL-forlygterne tilpasser sig automatisk til fart og drejevinkel
• Forlygterne tilpasser sig automatisk køreforholdene (se illustrationerne)
Se alle funktionerne på AFL-forlygterne på www.opel.dk

Aktivt kurvelys (40 til 70 km/t).
Afhængig af hastighed og
hvor meget rattet drejes,
tændes en ekstra forlygte
i den relevante side, hvilket
giver et bedre udsyn.

Deaktivering af kurvelys (eco).
Deaktiverer kurvelyset for
at spare brændstof (kun når
Start/Stop er aktiveret).

Baklys (kun når bilen
er i bakgear).
Aktiverer kurvelyset, så det
er lettere at få overblik over
parkeringspladsen.

Sikkerhedsfunktioner
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ZAFIRA ER FOKUSERET
PÅ DIN SIKKERHED.
Zafira har flere banebrydende assistancesystemer, der hjælper til
at undgå ulykker og øger sikkerheden for dig og dine passagerer.
Som f.eks. sikkerhedssystemet, Opel Eye1, der konstant overvåger
trafikken, din kørsel og vejskilte.
• O
 pel Eye1 er en samling af kamera- og radarbasererede
sikkerhedsfunktioner
• Det inkluderer Vejbaneskiftalarm, Frontal kollisionsalarm
og Trafikskiltegenkendelse
• Adaptiv fartpilot og Blindvinkelalarm øger også sikkerheden
• Parkeringsassistancen1 og bakkameraet1 gør parkering lettere

4

1

Se flere af Zafiras assistancesystemer på www.opel.dk

1.	Vejbaneskiftalarm2. Hvis føreren utilsigtet begynder at skifte vejbane,
afgives en advarsel. Blindvinkelalarmen1 (SBSA) virker op til 140 km/t
og modvirker ligeledes potentielt farlige vognbaneskift. Hvis en bil
bevæger sig ind i bilens blinde vinkler, tændes et advarselsikon i det
relevante sidespejl. Blindvinkelalarmen er ikke illustreret her.
2.	Frontal kollisionsalarm2. Hvis der er fare for en kollision forfra, afgiver
FCA både en akustisk og visuel advarsel. Hvis du ikke reagerer på
dette, forberedes bremserne på en opbremsning og aktiveres i et
nødstilfælde.

2

3.	Trafikskiltegenkendelse2. Overvåger og angiver fartgrænser og
andre relevante trafikskilte. Det genkender endda også elektroniske
og midlertidige skilte.
4.	Adaptiv fartpilot1. Holder den forudindstillede afstand til den forankørende, hvilket hjælper til at modvirke frontale kollisioner. Den
fungerer i samspil med den frontale kollisionsalarm for at modvirke,
at du nærmer dig forankørende med for høj fart.
5.	Bakkamera1. Få bedre overblik, når du bakker. Du slipper endda for
at kigge dig over skulderen – du bruger bare IntelliLink-displayet
i stedet.
1
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Sikkerhedsfunktioner

5

2

Ekstraudstyr.
En del af førerassistancepakke (Opel Eye) som er ekstraudstyr.

1

INTELLILINK.
STREAM LØS.
Hvis klasseførende tilslutningsmuligheder er vigtige for dig, når du køber bil,
så er Zafira et perfekt match. Den har masser af standardudstyr, som f.eks.
R 4.0 IntelliLink1 med 7˝ touch farveskærm, der arbejder perfekt sammen med
din smartphone eller tablet2.
•
•
•
•

2

Stream musik og andet indhold fra dine bærbare enheder2
Kompatibel med Apple CarPlay™2
Begge systemer2 understøtter smartphone-integration og Bluetooth®
Få adgang til SMS beskeder og apps via touchskærmen eller stemmestyring2

1.	Navi 4.0 IntelliLink3 er vores alt-i-et
infotainmentsystem med en stor touch
farveskærm. Du får AM/FM-radio og
nem integration af Bluetooth®- og USBkompatible smartphones og tablets.
Desuden får du præcis navigation og
direkte trafikopdateringer2.

R 4.0 IntelliLink er standard på Innovation og Enjoy.
Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige afhængig af modeltype og softwareversion. Apple CarPlay og Apple er varemærker under Apple Inc, registreret i USA og andre lande.
3
Ekstraudstyr på Enjoy og Innovation.

2	R 4.0 IntelliLink1. Dette intuitive system
er en ægte multitasker. Det er kompatibelt med Apple CarPlay™, så du kan
projektere udvalgte smartphone-funktioner på displayet2. Det er også muligt
at lave favoritter på startskærmen.
R 4.0 IntelliLink giver dig desuden håndfri
telefoni, Bluetooth®, adgang til førerassistancesystemer og opladning via
USB. Styr funktionerne via ratknapperne
eller den 7˝ store touch farveskærm eller
via stemmestyring.

1
2

Tilslutningsmuligheder
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ZAFIRA ENJOY.
Det rummelige interiør på Zafira Enjoy er meget indbydende
og niveauet af standardudstyr er imponerende.
• E n 7-sæders model med masser af værdi for pengene
• R 4.0 IntelliLink er standard på Enjoy
• Dørhåndtag og sidespejle i samme farve som resten af bilen
giver ekstra stil
• 6-vejs justerbart førersæde for optimal komfort
• Fartpilot og 17˝ strukturfælge er også standard

1. 7 ˝ R 4.0 IntelliLink. Zafira Enjoy forbindes nemt
til din smartphone – helt uden tilkøb af ekstraudstyr1. Udover AM/FM-radioen kan du streame
via Bluetooth®, foretage håndfri telefonopkald
og projektere udvalgte funktioner fra din
smartphone via Apple CarPlayTM2 op på den 7˝
store touch farveskærm.
2. Fartpilot med fartbegrænser. Brug fartpiloten
som hjælp til at undgå fartbøder og sikker kørsel
i hurtig trafik.
3. 17˝ strukturfælge. Fælgene har et dynamisk
fem-eget design.

1

2

3
Kompatibilitet og udvalgte funktioner kan afvige afhængig af enhed og udgave af styresystem.
Apple CarPlay er et varemærke under Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

1 
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Zafira Enjoy

Billederne kan vise ekstraudstyr.

ZAFIRA INNOVATION.

1

Zafira Innovation er den ultimative oplevelse – fra Morrocana-sæder
og tonede bagruder til det imponerende udvalg af assistancesystemer.

3

•
•
•
•
•
•

Adaptive forlygter med LED-teknologi og tågeforlygter
To-zonet elektronisk klimakontrol
Parkeringsassistance for og bag
Mørktonede sideruder bagtil
17˝ letmetalfælge giver det sidste strejf af klasse
Behageligt lys i døren giver et elegant indtryk

4
2
1.	Opvarmeligt læderrat. Det raffinerede design på
Innovation ses øjeblikkeligt med det imponerede
læderrat, der giver et bedre greb.
2.	Morrocana-sæder. De luksuriøse Morrocana-sæder
giver en følelse af klasse i kabinen og en komfortabel
køreoplevelse.

Billederne kan vise ekstraudstyr.

3.	Adaptive forlygter med LED-teknologi. Stilfuldt, større
sikkerhed og effektiv belysning af vejen. Opels klasse
førende AFL LED-teknologi tilpasser sig automatisk normale
køre-situationer og giver optimalt udsyn. Se flere detaljer
på side 7.
4.	Mørktonede sideruder, bag. Giver bagsæde-passagererne fred og hjælper til at modvirke solens varme stråler.

Zafira Innovation
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1

ROOM SERVICE.
Stilfuldt designet interiør og skræddersyede sæder er en stor
del af det imponerende indtryk, Zafira efterlader. Se udvalget
af interiørmuligheder herunder.
Se dit favoritinteriør fra alle vinkler på www.opel.dk

1.	Enjoy1. Mando-sædestof og Atlantis-siddeflade
i Jet Black. Syninger i Dark Pewter, pyntelister
i Blasted Silver og Jet Black med indsatser i High
Gloss Chrome.
2.	Innovation Black2. Lilop-sædestof med Morrocanasiddeflade i Jet Black. To-farvede syninger
i Shadow Gray og Rust samt pyntelister i Ruthenium
Metallic med indsatser i High Gloss Chrome.

16

Indtræk

2

4
3
4.	Læderindtræk4. Perforerede lædersæder i Mondial med siddeflade
i Jet Black. Syninger i Star Silver samt pyntelister, der passer til
det respektive udstyrsniveau og indsatser i High Gloss Chrome.
Alle muligheder for læderindtræk inkluderer ergonomisk
certificerede forsæder.

3.	Ergonomiske sportsforsæder3. To indtræksmuligheder fås
med ekstra luksus i form af ergonomisk certificerede sports
forsæder (ekstraudstyr). Med elektrisk justering af sædehynden
og lændestøtte får du bedre komfort, der modvirker rygsmerter
på lange køreture.

Fås ikke på Innovation. 2 Fås ikke på Enjoy. 3 De ergonomiske sæder er certificerede af det tyske AGR (en kampagne for sundere rygge), et videnscenter for ergonomi. Certifikatet er en kvalitetstempel givet af en uafhængig testkomité bestående af eksperter
fra forskellige medicinske områder. 4 Ekstraudstyr.

1

Indtræk
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Farver.
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Farver

summit white (GAZ)

Cosmic Grey (GR5)

Satin Steel Gray (GF6)

Mineral Black (GB9)

Indigo Blue (G7i)

Sovereign Silver (GAN)

Darkmoon Blue (GDX)

Absolute Red (GG7)

Fælge.

1.

2.

1. 1 7˝ strukturfælge1. 7 J x 17˝, 5-eget
design, dæk 225/50 R 17 (PWT).
2. 17˝ letmetalfælge2. 7 J x 17˝, multi-eget
design, dæk 225/50 R 17 (PGQ).
3. 18˝ letmetalfælge3. 8 J x 18˝, 5 x dobbelteget design, dæk 235/45 R 18 (PZJ).
4. 19˝ letmetalfælge3. 8 J x 19˝, 5-eget
tofarvet design, dæk 235/40 R 19 (PZT).

3.

4.

Byg din Zafira på
www.opel.dk

1

Standard på Enjoy.

2

Standard på Innovation.

3

Ekstraudstyr.

Fælge
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Motorer.
Zafira fås med et stort udvalgt af brændstoføkonomiske, tyskproducerede motorer.
De giver din hverdag ekstra momentum og power, samtidig med at de nedbringer dine
omkostninger til brændstof og værkstedsbesøg.
• D
 ieselmotorerne er udstyret med den seneste generation af teknologi til
reduktion af NOx-udslip
• ECOTEC® og Start/Stop giver bedre brændstoføkonomi
• Zafira fås også med en komfortabel automatisk gearkasse på udvalgte motorer
For flere informationer om motorer, se venligst opel.dk

DÆK
DÆKSTØRRELSE

FORBRUG, UDSLIP OG ENERGIKLASSE
215/60 R 16

225/50 R 17

235/45 R 18

235/40 R 19

Rullemodstand

B

E–A

C

E

Dækkets vådgreb

B

C–B

B

B

Ekstern støj (dB)

71

71–68

71

71

Støjklasse

Brændstofforbrug2

13,0–19,6 km/l

CO2-udslip

138–177 g/km
–

2

Energiklasse

–

Informationen på denne side var korrekte på udgivelsestidspunktet. Opel forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i motorspecifikationerne, hvilket kan påvirkede de viste data. Alle nævnte data relaterer sig til EU-basismodellen med standardudstyr.
Værdierne tager ikke højde for især kørestil, køreunderlag, tilbehør og ekstraudstyr og kan variere afhængig af dæktype. For mere information om det officielle brændstofforbrug og CO2-udslip, kontakt venligst din Opel forhandler.
De illustrerede data i tabellen angiver et interval fra det mindste brændstofforbrug og CO2-udslip til det største brændstofforbrug og CO2-udslip på tværs af alle udstyrsnveauer. De illustrerede brændstofforbrug og CO2-udslip er fastsat i overensstemmelse med
Worldwide Harmonized Light Vehicles test Procedure (WLTP), og de relevante data er tilbageregnet for at sikre sammenlignelighed med NEDC i henhold til R (EC) 715/2007 og R (EC) 692/2008 (i de gældende versioner). Kontakt venligst din Opel forhandler for den
seneste information om brændstofforbrug og CO2-udslip.
2 
Biler med BlueInjection kræver regelmæssig opfyldning af AdBlue®- også i mellem serviceintervallerne. En indikator i førerdisplayet advarer dig, når det er tid til opfyldning. For mere information, se venligst www.opel.dk/tools/adblue/adblue.html
1 
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Dæk, motorer og gearkasser

MASSER AF
TILBEHØR.

1

Hvordan forbedrer du en klasseførende bil for dig og dine passagerer?
Selvfølgelig med et stort udvalg af originalt, skræddersyet tilbehør,
der gør hverdagen lettere for dig og din Opel.
Opel har tilbehør til alle tænkelige situationer.
Se mere på https://www.opel-accessories.com/da-DK

2
1.	FlexConnect iPad-holder1. Holderne til iPads eller Samsung GALAXY
Tabs kan drejes 360° og monteres i lodret eller vandret position, så du
kan se film, læse og skrive.
2.	FlexConnect foldebord1. Stabilt og foldbart. FlexConnect foldebordet
har integreret kopholder og har nemt plads til en bog eller en snack.
3.	Tagboks. Robust og strømlinet – denne tagboks er ideel til den type
oppakning, der får dig op af sofaen og ud i den friske luft.
4.	Vendbar bagagerumsbakke. Denne robuste bakke er specielt tilpasset
til Zafira for beskyttelse mod snavs. Den ene side er belagt med en
skridsikker overflade, imens den anden har en blød overflade. Desuden
beskytter de høje kanter, hvis du skulle være uheldig at spilde væsker
i bagagerummet.
5.	Solskærme. Giver optimal beskyttelse mod solens varme stråler.
Er skræddersyet til Zafiras sideruder bagtil, så de ikke river sig løs,
når vinduet køres op og ned.
6.	FlexOrganizer®1. Fastgøres på FlexRails® (ekstraudstyr), som er monteret
på hver side af bagagerummet. Systemet hjælper med fastgørelse
og opdeling af ustabil bagage. Læs mere om FlexOrganizer® på det
ovenstående link.
22

Tilbehør

7.	Hundegitter. Det robuste hundegitter sørger for,
at både hunde og passagerer får en sikker køretur.
8.	FlexDock®. Den sikreste og mest stilfulde måde
at integrere din smartphone i instrumentpanelet.
FlexDock® holder din iPhone sikkert fastgjort,
så du kan se skærmen. Den oplader selvfølgelig
også telefonen, når den er fastgjort.
1

Et separat beslag er nødvendigt.

3

4

5

8

6

7
Tilbehør
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DK/MY19

The future is Everyone’s

Visse beskrivelser og nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, der forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske
udvikling forbeholder vi os retten til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende
forbehold for trykfejl. Det viste ekstraudstyr kan købes mod betaling. Tilgængelighed, tekniske funktioner og udstyret på vores biler kan variere i lande uden for Tyskland.
Genbrug: Information om bæredygtigt design, vores returnetværk og genbrug af udtjente biler kan findes på www.opel.dk. Hvis du ønsker yderligere information om udstyret på vores biler, bedes du kontakte din lokale Opel forhandler.
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