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Nieuwe Opel Zafira Life – Samenvatting

Nieuwe Opel Zafira Life: flexibele MPV met maximaal rijplezier
•

De Zafira van de nieuwe generatie is er

•

Zafira Life verkrijgbaar in drie maten met maximaal negen zetels

•

Krachtig design met evenwichtige verhoudingen

•

Ontspannend comfort met verplaatsbare leren zetels en panoramadak

•

Elektrische schuifdeuren openen in enkele seconden met voetbeweging

•

Volledig elektrische versie van Zafira Life volgt in 2021

Rüsselsheim. Een aantrekkelijke, flexibele en praktische bestelwagen? Dat moet een
Zafira zijn. Het succesverhaal van de Zafira begon twintig jaar geleden met de eerste
generatie, en wordt voortgezet met het nieuw ontwikkelde model van de vierde generatie.
De Duitse autofabrikant biedt deze comfortabele MPV die garant staat voor veel rijplezier,
aan in drie verschillende lengten op maat van de noden van de klant: de "Small" van 4,60
m, de "Medium" van 4,95 m en de "Large" van 5,30 m. Alle varianten zijn uitgerust met tot
negen zetels. De "S"-versie van de Zafira Life is zo’n 10 cm korter dan de Zafira, terwijl de
"L" ongeveer 65 cm langer is, waardoor hij bijna zo groot is als de vroegere generatie van
de Vivaro Combi. Zo dekt de Zafira Life tot drie voertuigsegmenten en wordt hij een nieuwe
referentie onder de MPV’s met meerdere zetels.
De Zafira Life voldoet aan alle noden - met zijn veelzijdige interieurs, buitengewone
comfort en geavanceerde rijhulpsystemen, maar ook met het ultramoderne infotainment,
de head-up display en de camera- of radargebaseerde adaptieve cruisecontrol. Die
geavanceerde technologie wordt gecombineerd met een coole look, evenwichtige
verhoudingen, korte overhangen en de typische Opel-voorpartij. Zowel de bestuurder als
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de passagiers genieten van het tweedelige panoramadak en het raam in de achterklep dat
opengaat.
Voor optimale grip op onverharde ondergrond is de Zafira Life uitgerust met de
geavanceerde IntelliGrip-tractiecontrole. Er zal ook een 4x4-versie verkrijgbaar zijn van bij
de offroadspecialisten van Dangel. Begin 2021 biedt Opel bovendien een volledig
elektrische versie aan − alweer een mijlpaal in de elektriseringsstrategie van het merk.
"Met de nieuwe Zafira Life zet Opel de implementatie van het strategische plan PACE!
voort", verklaarde Michael Lohscheller, de CEO van Opel, in dat verband. "Tegen het eind
van 2020 zullen we acht compleet nieuwe of vernieuwde modellen op de markt brengen inclusief de volgende generatie van de Corsa bestseller. We hebben intussen de
orderboeken voor twee geëlektrificeerde modellen geopend: de volledig elektrische versie
van de Corsa, die iedereen de kans zal bieden om zich een volwaardige elektrische auto
aan te schaffen, en de Grandland X plug-in hybride. Opel gaat voor elektrisch."
Het bedrijf investeert vooral in winstgevende, bloeiende marktsegmenten met hoge
verkoopvolumes. Binnenkort zal Opel een van de jongste productengamma’s aanbieden
van alle volumefabrikanten.
Eén model, drie afmetingen: een Zafira voor iedereen
De Zafira Life ‘Small’ concurreert met de monovolumes, maar biedt heel wat meer ruimte
en zitplaatsen voor tot negen passagiers. Dat is ongezien in deze klasse. Hij heeft ook een
kleine draaicirkel (11,3 m), is vlot wendbaar en beschikt over twee elektrische schuifdeuren
met sensoren die de deuren openen wanneer ze een voetbeweging detecteren, net zoals
de achterklep van de Astra Sports Tourer en de Insignia Sports Tourer. Ook dat is
ongezien in dit segment. De wielbasis van de Zafira Life "Medium" is (net als die van de
Zafira Life ‘L’) 35 cm langer. De totale lengte van 3,28 m zorgt voor meer beenruimte voor
de passagiers op de achterbanken, waardoor deze Zafira een uitdager wordt voor de
bestelwagens van de middenklasse in het D-segment. In vergelijking met de concurrentie
heeft Opels wagen een langere achterklep die gemakkelijker toegankelijk is voor lossen en
laden, en een hoger laadvermogen van ruim één ton. De Zafira Life “Large” is met zijn
laadcapaciteit van ongeveer 4.900 liter zelfs voor grote bestelwagens een geduchte rivaal.
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In dit marktsegment is er veel vraag naar stijlvolle, goed uitgeruste shuttles. Daarom biedt
Opel in alle versies van de Zafira Life lederen zetels op aluminium rails aan die eenvoudig
in de gewenste positie geschoven worden. Er is keuze uit configuraties met vijf, zes, zeven
of acht lederen zetels. De passagierszetel vooraan kan worden neergeklapt, waardoor er
ruimte is voor voorwerpen van tot 3,5 m lengte. En wanneer u de derde rij zetels wegklapt,
breidt u de laadcapaciteit van de Zafira Life "S" uit tot 1.500 liter (tot dakniveau). Voor nog
meer laadruimte kunt u de achterste zetels weghalen (en later in een handomdraai
opnieuw installeren): dan hebt u maar liefst 3.600 liter tot uw beschikking.
Voor de versies met lange wielbasis is een luxueuze "lounge"-uitvoering verkrijgbaar met
vooraan massagezetels met elektrische verwarming en achteraan vier verschuifbare leren
zetels, elk met een zitvlak van 48 cm breed. Zo kunnen VIP-passagiers tegenover elkaar
zitten en van de gulle beenruimte genieten. De verplaatsbare tafel kan ook worden
weggeklapt voor extra opslagruimte voor kleine voorwerpen. Passagiers kunnen hun
mobiele toestellen opladen in het stopcontact van 230 V.
De meeste uitvoeringen van de Zafira Life zijn minder dan 1,90 m hoog, en kunnen dus
parkeren in standaard ondergrondse garages. Dat is belangrijk wanneer je hem als
hotelshuttle gebruikt.
Alles onder controle: head-up display, vooraanrijdingsassistent (Front Collision
Warning) en achteruitkijkcamera (Rear View Camera)
De nieuwe MPV van Opel is uitgerust met tal van rijhulpsystemen. Een camera en radar
houden de ruimte vóór het voertuig in de gaten. Het systeem herkent zelfs voetgangers die
de weg oversteken en kan een noodremmanoeuvre uitvoeren bij snelheden tot 30 km/u.
De intelligente cruisecontrol past de snelheid aan die van de voorligger aan en vertraagt
automatisch tot 20 km/u wanneer nodig. De rijstrookassistent (Lane Keep Assist) en
waarschuwing voor slaperige bestuurders (Drowsiness Alert) geven de bestuurder een
seintje wanneer hij of zij te lang rijdt en een pauze kan gebruiken. De grootlichtassistent
(High-Beam Assist) kiest automatisch het grootlicht of het dimlicht en is actief bij snelheden
boven 25 km/u. Ook uniek in dit marktsegment is de gekleurde head-up display die de
snelheid, de afstand tot de voorligger en de navigatie toont.
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In de loop van 2019 zal de telematicadienst Opel Connect ook beschikbaar worden in de
Zafira Life. Dankzij handige functies zoals livenavigatie met realtime verkeersinformatie en
een rechtstreekse verbinding met pech- en noodhulp kunnen de bestuurder en passagiers
zorgeloos genieten. U bereikt de hulplijn met een druk op de rode knop. En wanneer de
gordelspanners of airbags geactiveerd worden, wordt automatisch een noodoproep
geactiveerd.
Goede zichtbaarheid is essentieel in grotere voertuigen, bijvoorbeeld in smalle straatjes of
wanneer u moet manoeuvreren in de stad. Ultrasoonsensoren in de voor- en
achterbumpers waarschuwen de bestuurder voor alle soorten obstakels bij het parkeren.
Het beeld van de achteruitrijcamera wordt geprojecteerd op de binnenspiegel of het
scherm van 7 inch. Dat laatste biedt een vogelperspectief van 180°.
Het grote aanraakscherm van 7 inch is verkrijgbaar met Multimedia- en Multimedia Naviinfotainment. Beide systemen bieden smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android
Auto. Multimedia Navi is uitgerust met 3D-navigatie, overal in Europa. Points of interest in
grote steden worden in "Full HD"-kwaliteit weergegeven. Als optie kan de geografische
omgeving langs de te volgen crosscountry-paden op een zeer realistische manier worden
weergegeven. Dankzij Opel Connect omvat het navigatiesysteem realtime
verkeersinformatie. Zo weet u altijd wat er gebeurt op de weg. Tot slot bieden alle
uitrustingsniveaus een krachtig geluidssysteem aan. In het topmodel genieten de
passagiers van eersteklas geluid door maar liefst 10 speakers.
Over Opel
Opel is een van de grootste Europese autofabrikanten en werd in 1862 door Adam Opel opgericht
in het Duitse Rüsselsheim. In 1899 begon het bedrijf met de bouw van auto's. Sinds augustus 2017
maakt Opel deel uit van Groupe PSA. Samen met het Britse zustermerk Vauxhall is de onderneming
vertegenwoordigd in meer dan 60 landen over de hele wereld en verkocht het in 2018 meer dan een
miljoen voertuigen. Opel implementeert momenteel haar elektrificatiestrategie om duurzaam succes
te verzekeren en ervoor te zorgen dat aan de toekomstige mobiliteitseisen van de klanten wordt
voldaan. Tegen 2024 zullen alle Europese modellen van personenwagens een elektrische variant
aanbieden. Deze strategie is onderdeel van het PACE!-bedrijfsplan waarmee Opel tot doel heeft
om op een duurzame manier winstgevend te worden, wereldwijd actief en elektrisch.
Meer info: https://be-media.opel.com/nl-be
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