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Orderboeken open voor nieuwe Opel Zafira Life
•

Veel uitrusting: comfort, technologieën en veiligheid van hoog niveau als standaard

•

Drievoudige modulariteit: Zafira Life in drie lengtes met plaats tot negen personen

•

Efficiënt en duurzaam: Euro 6d-TEMP-diesels van 75 kW/100 pk tot 130 kW/180 pk

•

Praktisch comfort: functies zoals sensorgestuurde schuifdeuren beschikbaar

•

Elektriserende vooruitzichten: volledig elektrische versie van Opel Zafira Life in 2021

De nieuwe Opel Zafira Life ging in wereldpremière op het Autosalon van Brussel in januari
en is nu bestelbaar vanaf 30.870 euro (aanbevolen catalogusprijs in België incl. btw). Als
Zafira Life Business heeft deze multifunctionele personenwagen ruimte voor maximaal
negen personen (standaard vijf plaatsen), comfort van hoog niveau en talloze praktische
functies. De instapversie wordt aangedreven door een Euro 6d-TEMP-gecertificeerde
1,5-liter turbodieselmotor met 75 kW/100 pk (brandstofverbruik volgens NEDC1: in de stad
5,4-5,3 l/100 km, buiten de stad 4,9-4,7 l/100 km, gecombineerd 5,1-4,9 l/100 km,
134-129 g CO2; brandstofverbruik volgens WLTP2: gecombineerd 7,2-6,1 l/100 km,
189-159 g/km CO2).
“De Opel Zafira Life is een multifunctionele personenwagen op maat van de vereisten
van de klant”, zegt Managing Director Sales, Aftersales & Marketing, Xavier Duchemin.
“De keuze uit drie lengtes, die drie voertuigsegmenten overspannen, maakt het voor de
klant mogelijk om precies de juiste versie te vinden. Daarnaast zijn er nu ook innovatieve
technologieën verkrijgbaar, van adpatieve IntelliGrip-tractiecontrole tot camera- en
radargebaseerde rijhulpsystemen, maar ook sensorgestuurde schuifdeuren.”
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WLTP-metingen omgezet naar NEDC-waarden voor vergelijkingsdoeleinden.
Gecombineerde WLTP-cijfers (alleen ter informatie, niet te verwarren met de officiële NEDCwaarden)
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Topprioriteiten: praktische voordelen, comfort en veiligheid
De nieuwe Zafira Life is verkrijgbaar in drie varianten: ‘Small’ is hij 4,60 m lang, ‘Medium’
is dat 4,95 m en ‘Large’ is goed voor 5,30 m. De meervoudig verstelbare comfortzetels
voor de bestuurder en de passagier vooraan uit de ‘Small’-instapversie van de
Zafira Life Business (30.870 euro) – vooral interessant voor zakelijke klanten – zorgen
voor een ontspannen rijervaring. Het rijcomfort wordt verder verhoogd dankzij de
veiligheids- en rijhulpsystemen, zoals de vertrekhulp voor hellingen, cruisecontrol,
snelheidsbegrenzing en de tractiecontrole met motor- en reminterventie. De zitbank op de
tweede rij kan worden neergeklapt en verwijderd. De Zafira Life Business is in optie
verkrijgbaar met tot negen zetels. De gewenste temperatuur kan aangepast worden via
het klimaatregelingssysteem, maar ook achteraan blijft het comfortabel koel dankzij de
donkergetinte, warmtewerende Solar Protect-ruiten. In elk van de drie zetelrijen kunnen
laptops en andere elektrische toestellen worden aangesloten op een stopcontact van 12 V.
Het premium-businessmodel, de Zafira Life Business Innovation, is in België
verkrijgbaar vanaf 46.900 euro en biedt standaard extra technologieën en rijhulpsystemen
aan zoals de Head-Up Display en het ‘Radio’Multimedia’-infotainmentsysteem, dat
compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto. De geluidsinstallatie bestaat uit tien
premiumluidsprekers, een versterker en een subwoofer, en biedt zo een geluidskwaliteit
voor eersteklas luisterplezier. De lederen comfortzetels voor de bestuurder en de
passagier vooraan hebben een massagefunctie en zijn verwarmd. Op warme dagen blijft
het comfortabel koel dankzij de automatische klimaatregeling met twee zones voor de
bestuurder en passagier vooraan, en de bijkomende airconditioning voor de overige
passagiers. Achteraan zorgen drie leeslampjes en de sfeerverlichting in de dakhemel voor
een aangename atmosfeer. De sensorgestuurde schuifdeur opent met een eenvoudige
voetbeweging onder de zijkant van het voertuig. Dit vergemakkelijkt de toegang tot de
tweede en derde rij, die elk bestaan uit twee individuele lederen zetels. De achterste
lederen zetels staan op handige rails en kunnen wanneer nodig worden neergeklapt en
verwijderd. De instapmotor van deze versie is de 2,0-liter turbodiesel met 110 kW/150 pk
(brandstofverbruik volgens NEDC1: in de stad 6,6-6,1 l /100 km, buiten de stad
5,4-5,0 l/100 km, gecombineerd 5,8-5,4 l/100 km, 154-142 g/km CO2; brandstofverbruik
volgens WLTP2 : gecombineerd 8,0-6,8 l/100 km, 210-177 g/km CO2). Wat het exterieur
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betreft, maakt de Zafira Life Business Innovation indruk met bi-xenonkoplampen inclusief
led-dagrijlichten en tweekleurige 17-inch lichtmetalen velgen.
De Edition- en Innovation-uitvoeringen van de Zafira Life zijn gericht op gezinnen en
particuliere klanten. De Zafira Life Edition (vanaf 35.700 euro in België) is voorzien van
comfortzetels voor de bestuurder en de passagier vooraan, hulpsystemen zoals
cruisecontrol en snelheidsbegrenzer, naast een vertrekhulp voor hellingen. Ook aan boord:
energiebesparende led-dagrijlichten, automatische klimaatregeling met twee zones en
extra airconditioning achterin. De zitbank op de tweede rij kan makkelijk op rails naar voren
en naar achteren worden geschoven of ingeklapt in de verhouding 1/3-2/3.
De Zafira Life Innovation (vanaf 46.900 euro) valt op dankzij bi-xenonkoplampen inclusief
led-dagrijlichten en 17-inch lichtmetalen velgen. De buitenspiegels zijn elektrisch
verstelbaar en verwarmd. Het ‘Radio Multimedia’-infotainmentsysteem omvat tien
luidsprekers voor uitstekende audio. Dankzij het panoramische dak voelen passagiers zich
in een lounge op wielen, wat nog wordt versterkt door de lederen comfortzetels met
massagefunctie en verwarming voor bestuurder en voorpassagier
In elk van de drie lengtes van de nieuwe Zafira Life is er ruimte voor maximaal negen
personen. Opel biedt de Zafira Life ook aan in uitrustingsconfiguraties met vijf, zes, zeven,
acht of negen zetels – sommige in lederen bekleding. Het hoge comfort gaat dus niet ten
koste van een doelmatig dagelijks gebruik – reeds in de Zafira ‘Small’ kan de laadcapaciteit worden uitgebreid tot 3,6 m3 door de achterste rij zetels te verwijderen. In de
‘Large’-versie wordt hierdoor zelfs een indrukwekkend volume van 4,9 m3 bereikt.
Ook voor rijden in de stad biedt de Zafira Life een belangrijk voordeel: de meeste varianten
zijn net geen 1,90 m hoog, en kunnen dus probleemloos parkeren in standaard parkeertorens of ondergrondse parkeergarages. Dat is vooral belangrijk wanneer de auto
bijvoorbeeld als hotelshuttle gebruikt wordt, maar ook voor klanten die overal willen kunnen
parkeren in drukke stadsgebieden.
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Efficiënt gamma van Euro 6d-TEMP-motoren voor dynamische prestaties
Het motorengamma zorgt ervoor dat de nieuwe Zafira Life adequaat uitgerust is voor vele
toepassingen. De portfolio omvat geavanceerde Euro 6d-TEMP-dieselmotoren met een
cilinderinhoud van 1,5 of 2,0 liter. De vermogens van de viercilindermotoren variëren van
75 kW/100 pk tot 130 kW/180 pk. Ze overtuigen met dynamische prestaties en lage
verbruikswaarden (brandstofverbruik volgens NEDC1: in de stad 6,6-5,2 l/100 km, buiten
de stad 5,4-4,6 l/100 km, gecombineerd 5,8-4,8 l/100 km, 154-127 g/km CO2; brandstofverbruik volgens WLTP2: gecombineerd 8,1-6,0 l/100 km, 213-158 g/km CO2).
•

Bij de lancering biedt de 1,5-liter dieselmotor 88 kW/120 pk en levert hij een koppel
van 300 Nm bij 1.750 toeren (brandstofverbruik volgens NEDC1: in de stad
5,3-5,2 l/100 km, buiten de stad 4,7-4,6 l/100 km, gecombineerd 4,9-4,8 l/100 km,
130-127 g/km CO2; brandstofverbruik volgens WLTP2: gecombineerd 7,2-6,0 l/100 km,
189-158 g/km CO2). De instapmotor van de Zafira Life levert 75 kW/100 pk (brandstofverbruik volgens NEDC1: in de stad 5,4-5,3 l/km, buiten de stad 4,9-4,7 l/100 km,
gecombineerd 5,1-4,9 l/100 km; 134-129 g/km CO2; brandstofverbruik volgens WLTP2:
gecombineerd 7,2-6,1 l/100 km, 189-159 g/km CO2) en volgt op korte termijn. Beide
varianten zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

•

De 2,0-liter diesel is verkrijgbaar in twee varianten en twee combinaties: een versie met
110 kW/150 pk en een handgeschakelde zesversnellingsbak (brandstofverbruik
volgens NEDC1: in de stad 6,6-6,1 l/100 km, buiten de stad 5,4-5,0 l/100 km,
gecombineerd 5,8-5,4 l/100 km, 154-142 g/km CO2; brandstofverbruik volgens WLTP2:
gecombineerd 8,0-6,8 l/100 km, 210-177 g/km CO2) en een topversie met
130 kW/180 pk in combinatie met een soepel schakelende achttrapsautomaat
(brandstofverbruik volgens NEDC1: in de stad 6,5-6,2 l/100 km, buiten de stad
5,4-5,0 l/100 km, gecombineerd 5,8-5,4 l/100 km, 153-143 g/km CO2; brandstofverbruik
volgens WLTP2: gecombineerd 8,1-7,0 l/100 km, 213-183 g/km CO2). Beide motoren
leveren een krachtig koppel van respectievelijk van 370 en 400 Nm bij 2.000 toeren.
Met de krachtigste motor aan boord versnelt de Zafira Life vanuit stilstand tot 100 km/u
in slechts 10,4 seconden en haalt hij een topsnelheid van 185 km/u.

In aanvulling op de efficiënte Euro 6d-TEMP-dieselmotoren, zal de nieuwe Opel Zafira Life
vanaf begin 2021ook verkrijgbaar zijn als volledig elektrische auto. Opel blijft hiermee zijn
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duurzaamheidsstrategie en het PACE!-plan verderzetten op weg naar de elektrificatie van
het merk.

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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