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Fijne vakantie: in alle veiligheid reizen met Opel
•

Spaceshuttles: nieuwe Opel Zafira Life en bekroonde Opel Combo Life

•

Reizen in stijl en comfort: Opel Astra en Opel Insignia Sports Tourer

•

Vakantie-SUV: Opel Grandland X met optimaal zicht en veel ruimte

•

Accessoires: draagrekken en transportsystemen voor het weekend en langer

•

Koffer: FlexOrganizer houdt bagage op z’n plaats

De bergen in of naar de kust? Ongeacht de bestemming voor de paasvakantie,
de modellen van Opel – Grandland X, Combo Life, Astra Sports Tourer,
Insignia Sports Tourer en de nieuwe Zafira Life – hebben iets gemeen: ruimte en comfort
te over voor zowel passagiers als hun bagage. Een veilige plek voor de bagage is van het
grootste belang om van de reis een ontspannende ervaring te maken. Daarom biedt Opel
een ruim aanbod aan praktische uitrusting voor zijn verschillende modellen.
Tot 1665 liter: Opel Sports Tourers bieden veel ruimte voor bagage
Veel ruimte en de flexibele verdeling van de bagage zijn de sterke punten van de breaks
van Opel, de Astra Sports Tourer en de Insignia Sports Tourer. De Astra Sports Tourer
heeft 40:20:40 deelbare achterzetels en tot 1630 liter bagageruimte. De Insignia Sports
Tourer biedt nog eens 35 liter extra ruimte. Met zijn 1665 liter bagageruimte is het
vlaggenschip van de Opel breaks ideaal voor lange ritten met veel bagage. Hetzelfde geldt
voor de elegante Grandland X. De top-SUV van Opel biedt naast 1652 liter bagageruimte
ook de hoge zitpositie die kenmerkend is voor SUV’s, en de bestuurder en passagiers een
beter zicht geeft.
Opel heeft er ook over nagedacht hoe men de koffer kan openen met volle handen: de
optionele, sensorgestuurde achterklep van de Astra en Insignia Sports Tourer, evenals die
van de Grandland X, opent met een eenvoudige schopbeweging onder de achterbumper.
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Dankzij de optionele FlexOrganiser blijft de bagageruimte van de Sports Tourer opgeruimd
en netjes. Dankzij de rails in de vloer, verdeelnetten en verschillende bevestigingssystemen vind alles een plaats in de koffer. Net als in de breaks kan ook in de
Grandland X een veiligheidsrooster worden gemonteerd om de passagiersruimte te
beschermen tegen voorwerpen uit de kofferruimte. Om zelfs bij abrupt remmen te
voorkomen dat de bagage verschuift, is er voor de Grandland X ook een veiligheidsnet
beschikbaar, dat kan worden vastgemaakt aan beugels in de vloer. Bovendien zijn er ook
uitgekiende accessoires beschikbaar, zoals dubbelzijdige matten en een waterbestendige
vloerbedekking.
Wie meer bagage mee wil nemen in de Opel breaks en vans, kan gebruikmaken van een
brede keuze aan flexibele transport- en draagsystemen die extra bergruimte creëren. Met
hun standaard dakrails kunnen de Opel Sports Tourers een maximale daklading van 75 kg
voor Astra en zelfs 100 kg voor Insignia vervoeren (Grandland X: tot 85 kg). Dakkoffers en
fietsendragers, die gemakkelijk te laden en te lossen zijn, kunnen gemakkelijk worden
geïnstalleerd. Opel biedt ook verschillende achteraan gemonteerde fietsendragers.
Een plek voor alles: transportkoffers en meer, voor een nette en opgeruimde koffer
Ook gezinnen reizen veilig en georganiseerd in de veelzijdige ludospace Combo Life en de
ruime van Zafira Life. Het dak wordt een extra transportoppervlak dankzij dakdragers voor
dakkoffers of fietsen, en de bagage in de kofferruimte kan worden vastgezet met vier
(Combo Life) of zes (Zafira Life) beugels. In de Combo Life – uitgeroepen tot
“Best Buy Car of Europe 2019" – scheidt een optioneel rooster de passagiersruimte van de
kofferruimte. Daarnaast beschermen tal van accessoires, zoals diverse matten en
vloerbedekkingen met antisliplagen, de bagageruimte tegen stoten en krassen tijdens het
laden en lossen.
Eveneens een bijzonder handig vakantie-accessoire is de tweedelige, opvouwbare
transportbox van 61 x 34 x 31 cm. Hierin kunnen kleinere voorwerpen terecht, zoals
kaarten of boeken, die anders zouden rondslingeren. De lege box kan worden
opgevouwen tot slechts 3 cm dik.
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Veiligheid voor alles: speciale zitjes en gordels voor kleine passagiers en
viervoeters
Opel denkt ook aan de veiligheid van de jongste passagiers, en biedt kinderzitjes en
beveiligingssystemen voor alle leeftijden (veiligheidsstandaard ECE R44/04), aangepast
aan elk model. In de Combo Life kunnen bijvoorbeeld drie kinderzitjes naast elkaar worden
geïnstalleerd op de tweede rij. De zitjes kunnen eenvoudig worden vergrendeld dankzij de
ISOFIX-bevestigingspunten of standaard driepuntsgordels.
Niet te vergeten: viervoeters gaan ook vaak mee op reis. Ook voor hen komt veiligheid op
de eerste plaats. Honden met een gewicht tot 8 kg kunnen veilig en ontspannen meerijden
op de achterbank, dankzij een speciale veiligheidsgordel voor honden. Wanneer ze
comfortabel op de hondendeken zitten, zijn ook de zetels beschermd. Een andere optie is
dat de hond in de bagageruimte op de vloerbedekking met antisliplaag ligt, zoals in de
Grandland X.

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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