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iNHOUD

Alles om uw leven
de ruimte te geven.
De nieuwe Zafira staat altijd voor u klaar, wat u ook wilt ondernemen.
Een weekend weg met het hele gezin, de dagelijkse boodschappen
of een verre vakantie: deze stijlvolle 7-zitter1 is overal op ingesteld,
met handige opbergvakken, een stijlvol interieur en motoren met een
flinke krachtreserve.
De Zafira is daarnaast voorzien van een groot aantal geavanceerde
veiligheidssystemen én het baanbrekende OnStar. Dat is – net als de
nieuwe Zafira zelf – goed nieuws voor u en al uw passagiers!

1

De derde rij zetels is optioneel beschikbaar op Zafira Edition & Innovation.

In deze brochure wordt mogelijk uitrusting beschreven die enkel optioneel verkrijgbaar is of voor bepaalde uitrustingsniveaus niet beschikbaar is.

Inhoud
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Optie.

2

Niet beschikbaar in combinatie met de optionele FlexFix®-fietsendrager.

IEDEREEN BLIJ!
De Zafira combineert een stijlvol design met de hoogwaardige
technologie die u verwacht van een Duitse wagen. De nieuwe,
sportieve grille en wing-vormige LED-kopkampen trekken direct de
aandacht en maken de nieuwe Zafira aantrekkelijker dan ooit.

1.	Panoramische voorruit en zonnedak1. Geniet van een
zee van licht dankzij de panoramische voorruit en
het grote warmte-reflecterende zonnedak, die samen
een groot glasoppervlak vormen dat zich tot over de
voorzetels tot achterin de Zafira uitstrekt.
2.	Premium LED Lighting Pack. Dit optionele pack bevat
dynamische LED-koplampen en LED-achterlichten
die zowel het zicht als de zichtbaarheid van de Zafira
vergroten.
3.	OPC Line Sport Pack2. Dit optiepakket is ontwikkeld
door de designspecialisten van het Opel Performance
Center (OPC). De side skirts en spoilers voor de voor- en
achterbumper geven de Zafira een gespierde, nóg
sportievere look. Om het helemaal af te maken, kunt
u ook kiezen voor een OPC Line dakspoiler en een
sharkfin-antenne in high-gloss zwart.
Elegant exterieurdesign
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al wat u verlangt.

1

Het interieur van de nieuwe Zafira is licht, ruim en gastvrij.
De smaakvolle nieuwe materialen, elegante lijnen en comfortabele
zetels maken in één oogopslag duidelijk hoeveel aandacht aan
details is geschonken.
•
•
•
•
•

Licht en ruim interieur
Hoogwaardige afwerking
Strakke lijnen, zonder overbodige onderbrekingen
Veel bewegingsvrijheid voor alle inzittenden
Nieuwe lichte bekledingsstof (zie blz. 30)

1.	Lederen stuurwiel1. Luxe leder is niet alleen elegant, maar
biedt ook meer grip. Standaard in de Zafira Innovation.
Optioneel te combineren met een verwarmbaar stuurwiel,
om ook op koude dagen warm achter het stuur te zitten.
2.	Ergonomische AGR-comfortzetels2. Nooit meer met een
stijve rug uitstappen na een lange rit! De comfortzetels met
AGR-cerfificaat zijn voorzien van een elektrisch verlengbaar zitgedeelte en elektrisch verstelbare lendensteun,
zodat u altijd uw optimale zitpositie kunt instellen.
3.	FlexConsole3 opbergvak en armsteun. De console tussen
de voorzetels is tegelijk een veelzijdig opbergvak én een
comfortabele middenarmsteun.

Hoogwaardig interieur

3

Standaard in de Innovation; optioneel voor Edition. 2 De ergonomische AGR-voorzetels zijn als optie beschikbaar. Ze zijn gecertificeerd door de toonaangevende Duitse vereniging van rugdeskundigen AGR (“Aktion Gesunder Rücken e. V.”),
die normen opstelt voor ergonomisch design. 3 Standaard op Innovation, in combinatie met bepaalde motoren. Niet leverbaar voor Edition.
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IN ELKE SITUATIE DE
IDEALE INDELING.
Het toonaangevende zitsysteem van de Zafira geeft u de vrijheid
om de zetelindeling naar wens te variëren. Zo maakt u in een
handomdraai meer plaats voor bagage of voor extra passagiers.
Flex7®Plus biedt u de keuze tussen twee of zeven zitplaatsen1 – en
alles daar tussenin. “Lounge Seating”2 schept ongekend comfort
voor de passagiers op de tweede rij.

1
Lounge Seating

2
Flex7®Plus

1

De derde zitrij is optioneel beschikbaar voor de Edition en Innovation.

2

Optie op Innovation; niet beschikbaar voor Edition.

• Creëer in een oogwenk twee extra ruime zetels op de 2e rij2
• Klap eenvoudig elk gewenst aantal zetels plat neer
• Verwijder voor nóg meer bagageruimte de zetels op de 3e rij1
Bekijk alle mogelijke configuraties op www.opel.be

1.	Lounge Seating2. Uw passagiers op de tweede rij voelen zich als
VIP’s, wanneer u de drie zetels omtovert in twee comfortabele
zitplaatsen met extra arm- en beenruimte, met een zachte, brede
armsteun in het midden. Om dat te bereiken wordt de middelste
zetel plat neergeklapt en schuiven de beide andere iets naar
achteren en opzij.
2.	Flex7®Plus. De nieuwe Zafira biedt één van de slimste zitsystemen
in zijn klasse. Welke verdeling tussen zit- en bagageruimte u ook
nodig heeft, u realiseert het in een paar seconden, dankzij een
eenvoudig mechanisme met trekriemen waarmee u de zetels plat
kunt neerklappen. Klap bijvoorbeeld alles achter de voorzetels
plat neer voor een bagageruimte met een fenomenale inhoud van
1.860 liter. En als u de zetels op de derde rij gebruikt, kunt u die op
de tweede rij eenvoudig naar voren kantelen, zodat de passagiers
achterin gemakkelijk kunnen instappen.
Flexibele indeling van zetels en bagageruimte
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MAKKELIJK
MEENEMEN.

1

Fietsen en ski’s, volle boodschappentassen en speelgoed: in en
op de Zafira vindt alles zijn plaats. De Zafira is niet alleen voorzien
van een zeer ruime bagageruimte en slimme opbergvakken,
maar biedt ook geavanceerde optiesystemen die het leven nóg
makkelijker maken, zoals de FlexFix®-fietsendrager1.
•
•
•
•
•

Fietsen vastzetten op de FlexFix®-fietsendrager is kinderspel
De bagageruimte blijft vrij voor bagage en extra zitplaatsen
Ook met de fietsen erop blijft de bagageruimte toegankelijk
FlexFix® is onzichtbaar als u het niet gebruikt
Voor nog meer transportcapaciteit is er de optionele trekhaak

2

Kijk hoe eenvoudig FlexFix® werkt op www.opel.be

1.	Royale bagageruimte. In de 5-zits configuratie biedt
de Zafira maar liefst 710 liter bagageruimte achter de
tweede zitrij. Bij gebruik van 7 zitplaatsen blijven nog
altijd 152 liter bagageruimte en 34 opbergvakken over.
2.	Geïntegreerde FlexFix®-fietsendrager.1 Als hij niet
gebruikt wordt, is hij onzichtbaar in de bumper verscholen.
Zodra u hem uittrekt, biedt hij plaats aan twee fietsen.
Met de optionele uitbreidingsset kunt u zelfs nog twee
extra fietsen meenemen.
3.	Robuuste trekhaak.2 In sommige situaties is zelfs de
grote bagageruimte niet genoeg. Dan komt een stevige
trekhaak goed van pas, om in een aanhangwagen nóg
maximaal 1.650 kilo te kunnen vervoeren.
1
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veelzijdige transportmogelijkheden

2

Optie. Niet beschikbaar in combinatie met het OPC Line Sport Pack, 1.6 l benzinemotor met 147 kW (200 pk) of de trekhaak.
Optie. Niet beschikbaar in combinatie met FlexFix®.
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AFL LED-koplampen.
EEN briljant idee.

Stadslicht (onder 55 km/u).
Een bredere lichtbundel
geeft meer zicht opzij, zodat
u voetgangers, fietsers en
obstakels sneller opmerkt.

Grootlicht-assistent.2
De maximale lichtopbrengst
voor optimaal zicht. Schakelt
bovendien automatisch over
op dimlicht zodra een ander
voertuig wordt opgemerkt.

1

Optie op Edition en Innovation.

2

Plattelandslicht (boven
55 km/u). Dimlicht met een
langere en bredere licht
bundel geeft u uitstekend
zicht op de hele breedte
van de weg, zonder anderen
te verblinden.

Statische hoekverlichting
(tot 40 km/u). Zodra u richting
aangeeft en het stuurwiel
verder dan een bepaalde hoek
draait, gaat een extra LEDlamp branden, zodat u beter
kunt zien wat er om de hoek is.

Opel neemt uw veiligheid bijzonder serieus. Daarom is de geavanceerde
AFL LED-koplamptechnologie nu ook beschikbaar voor de Zafira. Was Adaptive
Forward Lighting (AFL) met LED-koplampen1 tot voor kort nog voorbehouden
aan wagens uit een hoger segment, met het Premium LED Lighting Pack profiteert
u ook in de Zafira van deze baanbrekende technologie die garant staat voor
uitstekend zicht én meer veiligheid bij rijden in het donker.
• LED-koplampen verlichten de weg 25 % helderder dan halogeen
• AFL betekent dat de koplampen zich automatisch aanpassen
• Afhankelijk van stuurhoek en snelheid wordt steeds de meest
geschikte verlichtingsfunctie gekozen
Kijk voor meer informatie over de functies van AFL op www.opel.be

Dynamische bochtverlichting
(40 tot 70 km/u). Boven een
bepaalde stuurhoek wordt de
lichtbundel aan de betreffende
kant verbreed, om u beter
zicht in de bocht te geven.

Grootlicht-assistent is ook beschikbaar voor halogeen-koplampen, als onderdeel van het optionele Zicht & Licht-pakket voor de Edition.

Stop-modus (eco). Schakelt de
hoekverlichting uit om energie
te besparen (als Start/Stop
is ingeschakeld).

Achteruitrij-/manoeuvreerlicht. Activeert de extra
hoekverlichting aan beide
zijkanten om in- en uitparkeren
te vereenvoudigen.

Innovatieve veiligheid
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DE ZAFIRA ZET UW
VEILIGHEID CENTRAAL.
Voor de nieuwe Zafira zijn diverse geavanceerde optionele
veiligheidssystemen beschikbaar om de bestuurder tijdens het
rijden optimaal te ondersteunen. Zoals Opel Eye, dat continu
het verkeer, uw rijgedrag en de verkeersborden in het oog houdt.
• H
 et Opel Eye camera- en radarsysteem stuurt diverse
geavanceerde veiligheidsfuncties aan
• Met functies zoals Lane Departure Warning, Forward Collision
Alert en Traffic Sign Assistant
• Ook Automatic Cruise Control en de dode-hoekwaarschuwing
vergroten de veiligheid
• Park Assist1 en de achteruitrijcamera1 maken parkeren veiliger
en gemakkelijker

4

1
2

Bekijk de veiligheidssystemen van de Zafira in actie op www.opel.be

1.	Lane Departure Warning.2 Wanneer u zonder richting aan te geven
uw rijstrook verlaat, laat Lane Departure Warning een alarm horen,
zodat u uw koers kunt herstellen. De dode-hoekwaarschuwing1 (niet
afgebeeld), die actief is bij snelheden tot 140 km/u, biedt ook extra
veiligheid wanneer u van rijstrook wilt wisselen. Als zich een ander
voertuig in uw dode hoek bevindt, wordt u gewaarschuwd met een
symbool in de betreffende buitenspiegel.
2.	Forward Collision Alert2. Zodra u een langzamer rijdend voertuig
met te hoge snelheid nadert, waarschuwt dit systeem u met een
geluidssignaal en een lampje. Als u niet op deze waarschuwingen
reageert, worden de remmen automatisch voorbereid en wordt in
het uiterste geval automatisch afgeremd.
14

Innovatieve veiligheid

5

3.	Traffic Sign Assist.2 Signaleert verkeersborden met een snelheidslimiet
of andere beperkingen en geeft deze weer op het display. Het systeem
herkent zelfs elektronische verkeersborden en tijdelijke signalering.
4.	Automatic Cruise Control.1 Zorgt automatisch dat een vaste afstand
tot de wagen vóór u wordt aangehouden, om een kop-staat-botsing
te voorkomen. Samen met Forward Collision Alert helpt Automatic
Cruise Control te voorkomen dat u voertuigen vóór u te snel nadert.
5.	Achteruitrijcamera.1 Geeft het gebied achter uw wagen helder
weer op het grote, standaard IntelliLink-display, zodat u veilig
kunt inparkeren zonder uw nek te verdraaien.
1

Optie.

2

Onderdeel van het optionele Opel Eye veiligheidssysteem.

1

INTELLILINK.
ALLES GEÏNTEGREERD.
Wat infotainment betreft biedt de Zafira het neusje van de zalm. Het standaard
geavanceerde R 4.0 IntelliLink-systeem1 met 7-duims display biedt alles waar
u van droomt, inclusief moeiteloze integratie van uw smartphone en tablet2.
•
•
•
•
•
•

2

De Zafira Edition en Innovation zijn standaard uitgerust met OnStar3
Binnenkort inclusief geïntegreerde Wi-Fi Hotspot
R 4.0 IntelliLink met Bluetooth® en telefoon-projectie2
Compatibel met Apple CarPlay™ en Android Auto™2
Toegang tot tekst en apps op uw smartphone via het display of voicecontrol2
Muziek en andere media streamen vanaf verschillende toestellen2

1.	Navi 4.0 IntelliLink.1,2 Dit alles-in-één
optionele systeem met een groot
7-duims touchscreen combineert eenvoudige navigatie met integratie van
al uw toestellen via Bluetooth® of USB.
Met onder meer kaarten voor heel
Europa, weergave in vogelvluchtperspectief, actuele verkeersberichten
en opgave van de bestemming via
korte gesproken commando’s.

2.	R 4.0 IntelliLink.1 Het veelzijdige
standaardsysteem in de Zafira geeft
u via Apple CarPlay™ en Android Auto™
de mogelijkheid om functies en apps
op uw smartphone, zoals Maps en
Spotify, via het display te bedienen.
U kunt dit systeem bovendien helemaal
naar uw hand zetten, zodat u bijvoorbeeld links naar uw favoriete functies
en contacten op het startscherm
kunt plaatsen. Daarnaast beschikt
u over handsfree bellen, streaming
via Bluetooth® en toegang tot diverse
assistentiesystemen. De bediening
verloopt naar keuze via het stuurwiel,
het 7-duims touchscreen of voicecontrol.

1
R 4.0 IntelliLink is standaard op alle versies. Navi 4.0 IntelliLink is optioneel beschikbaar op Edition en Innovation. 2 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem. Het optionele Navi 4.0 IntelliLink biedt geen ondersteuning
voor Apple CarPlay™ en Android Auto™. 3 Zie voor meer informatie over OnStar blz. 18–21. De Wi-Fi Hotspot vereist een account bij de netwerkaanbieder en is afhankelijk van de dekking van het mobiele netwerk. Na de gratis proefperiode worden kosten in rekening gebracht. Het is mogelijk dat de abonnementspakketen
afwijken van de diensten die in de proefperiode worden aangeboden. Kijk op www.opel.be voor meer informatie.

Apple CarPlayTM en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android Auto™ is een handelsmerk van Google Inc. De vrijgave van Android Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan
van deze cataloog nog niet bevestigd door Google Inc. Apple CarPlayTM wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund.Voor de meest recente info en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.

Geïntegreerde connectiviteit
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Uw 24/7 assistent
in connectiviteit
en dienstverlening.
OnStar1 biedt u revolutionaire diensten, om uw connectiviteit,
veiligheid en gemak te vergroten – 24 uur per dag, 365 dagen
per jaar en bijna overal in Europa. Zoals 24/7 hulp bij noodgevallen,
persoonlijke assistentie en in de toekomst een snelle Wi-Fi Hotspot2
in uw wagen. Maak kennis met dienstverlening van de hoogste klasse.

De OnStar diensten vereisen activering van uw OnStar account en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en dekking van
 obiele netwerken. Na de gratis proefperiode worden kosten in rekening gebracht. De inhoud van de OnStar abonnementen
m
kan verschillen van het aanbod tijdens de gratis proefperiode. Kijk op opel.be voor meer informatie over de beschikbaarheid,
dekking en kosten. Voor het gebruik van OnStar gelden algemene voorwaarden. 2 Wanneer de Wi-Fi Hotspot diensten
b eschikbaar zijn, is hiervoor een OnStar account vereist. De gratis proefperiode van de Wi-Fi Hotspot eindigt na de vastgestelde
tijd of na het verbruik van de maximale beschikbare dataruimte. Daarna worden kosten in rekening gebracht. Alle diensten zijn
afhankelijk van de dekking en beschikbaarheid van het mobiele netwerk. 3 OnStar stuurt een professionele pechhulpdienst
naar uw locatie. Wordt uw wagen gedekt door Opel Assistance, dan komt deze dienst u kosteloos te hulp, afhankelijk van de
voorwaarden van Opel Assistance. In andere gevallen kan de pechhulpdienst kosten voor de geleverde diensten in rekening
brengen.
1

VEILIGHEID
In een noodgeval staan wij voor u klaar! De deskundige adviseurs van OnStar zijn dag en nacht
direct bereikbaar.
• Automatic Crash Response1: Bij een ongeval
maken de sensoren in de wagen automatisch
contact met de OnStar adviseur. Indien nodig
schakelt deze direct de noodhulpdiensten in en
geeft de juiste locatie en essentiële gegevens
over de wagen en de inzittenden door.
• 24-uurs Noodoproep Dienst1: Wanneer u, één
van uw passagiers of iemand buiten uw wagen
medische zorg nodig heeft, kan u op de rode
SOS-knop drukken om contact te maken met
onze adviseur, die direct de juiste hulp zal sturen.
• Pechhulp1,3: Een lekke band of een waarschuwingslampje in het dashboard dat blijft branden?
Met één druk op de knop maakt u contact
met de OnStar adviseur, die als het nodig is de
pechhulpdienst naar u toe stuurt.
• Hulp bij gestolen voertuig1: Wanneer uw wagen
gestolen is, kan OnStar zorgen dat de motor
niet opnieuw gestart kan worden. We geven ook
de GPS-gegevens aan de politie door, om hen
te helpen uw wagen terug te vinden.

Het is mogelijk dat sommige onderdelen van de Smartphone-app, Bestemming downloaden en Voertuigdiagnose voor bepaalde
modellen/uitrustingsniveaus niet beschikbaar zijn. Voor Bestemming downloaden zijn een geïntegreerd Opel navigatiesysteem
en actuele kaartgegevens vereist. Kijk op www.opel.be voor beperkingen en kosten. 5 De OnStar adviseur kan een hotel voor
u boeken via booking.com, volgens de voorwaarden en het privacybeleid van booking.com, die op de website van booking.com
gevonden kunnen worden, eventueel aangevuld met de voorwaarden van het geboekte hotel. OnStar assisteert enkel bij het
maken van de boeking en is niet verantwoordelijk voor de dienstverlening door booking.com of het geboekte hotel. Een e-mailadres
en creditcard zijn vereist. 6 Alleen voor parkeerterreinen en -garages die zijn opgenomen in Parkopedia.com. Informatie over
beschikbare plaatsen geldt enkel op het moment dat er contact is met OnStar.
4

ALTIJD VERBONDEN
Connectiviteit is tegenwoordig het sleutelwoord. Opel zorgt dat het u op dat
gebied aan niets ontbreekt.
• Wi-Fi Hotspot1,2: Binnenkort kunnen u en uw passagiers onderweg gebruik
maken van een snelle, stabiele internetverbinding, om te werken, over het internet
te surfen of muziek te streamen. De Hotspot ondersteunt tot 7 toestellen, via de
krachtige OnStar dakantenne.
• Afstandsbediening1,4: Dankzij de myOpel Smartphone-app kan u diverse functies
van uw wagen vanaf een afstand bedienen, zoals de deuren afsluiten of
ontgrendelen.
• Uw wagen vinden1,4: Bent u vergeten waar u geparkeerd heeft? U vindt de exacte
plaats snel op de kaart via de app. Bent u in de buurt en ziet u hem nog niet?
Dan kan u de richtingaanwijzers laten knipperen en de claxon bedienen om hem
terug te vinden.

ASSISTENTIE
In een noodgeval staan wij voor u klaar! De deskundige adviseurs van OnStar zijn
dag en nacht direct bereikbaar.
• Hotel boeken1,5: Plotse wijziging in de plannen? Of te moe om verder te rijden?
Onze adviseur boekt graag een hotel voor u, via booking.com. U hoeft alleen
op de blauwe Service-knop te drukken.
• Bestemming downloaden1,4: Een adres typen is niet meer nodig! Onze adviseur
helpt u om een alternatieve route, een restaurant of een tankstation te vinden.
Het adres wordt vervolgens automatisch naar uw ingebouwde navigatiesysteem
gestuurd.
• Voertuigdiagnose1,4: Twijfelt u over een lampje op het dashboard? U kan de
adviseur vragen om vanop afstand de belangrijkste systemen van de wagen
te controleren, zodat u weet waar u aan toe bent.
• Parking Service1,6: Nooit meer een parkeerplaats zoeken. Via Parkopedia.com
brengt OnStar u naar de dichtsbijzijnde vrije parkeerplaats en geeft u ineens
ook het parkeertarief.

ONSTAR
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HOE KRIJG IK ONSTAR?
OnStar is standaard op elke nieuwe Opel Zafira Edition
en Innovation.

     1     
     2     

     3     

     4     

Vraag bij het bestellen van uw nieuwe Zafira direct OnStar aan.
U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw nieuwe OnStar
account te activeren.
Rond uw registratie online af en stel uw persoonlijke
voorkeuren in.
OnStar is nu klaar voor gebruik!

Na de gratis kennismaking van 12 maanden kan u uw abonnement
op OnStar verlengen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Meer informatie vindt u op www.opel.be

Uw privacy. U beslist zelf welke informatie u wil delen met OnStar.
Alleen in een noodsituatie zal OnStar deze voorkeur negeren.

MY OPEL.
ALTIJD MEE.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel,
waar u alles vindt dat met uw Opel te maken heeft –
van uw OnStar account tot het maken van een afspraak
voor onderhoud, de gegevens van uw wagen en
persoonlijke aanbiedingen.
• Alles over uw Opel online – werkplaatsafspraak,
voertuiggegevens en onderhoudsgeschiedenis
• Toegang tot uw OnStar diensten:
– Afstandsbedieningsfuncties: vergrendeling,
claxon en verlichting aan vanop afstand
– Check voertuigstatus: brandstofpeil, banden
spanning, olielevensduur brandstofefficiëntie
en kilometerstand
– Voertuigservice: serviceaanbiedingen, service
herinneringen voor o. a. onderhoud en technische
controle en maken van online serviceafspraken
– Opmaken schaderapport
• Nieuws en exclusieve aanbiedingen – speciaal voor
u en uw Opel
• Verdeler zoeken – overal en altijd de dichtstbijzijnde
Opel Verdeler vinden

Wanneer u zich op OnStar heeft geabonneerd, heeft u automatisch
toegang tot alle voordelen van myOpel. Maakt u nog geen gebruik
van OnStar, dan kan u zich eenvoudig voor myOpel aanmelden:
     1      Wanneer u uw wagen bestelt, kan de Opel Verdeler in een paar
eenvoudige stappen uw registratie samen met u voorbereiden.
     2      U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw myOpel account
te activeren.
     3      Rond uw registratie online af.
     4      myOpel is nu klaar voor gebruik!

Om ook op uw smartphone eenvoudig toegang te hebben tot myOpel kunt
u de myOpel app downloaden uit de Google Play Store of via iTunes.

Afbeelding louter ter illustratie.

onstar
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SPORTIEVE SWITCH.
Ook al is de Zafira een royale 7-zits wagen, hij is opmerkelijk wendbaar.
Zowel op de snelweg als in de stad voelt hij zich uitstekend thuis. Zijn
brandstofverbruik en uitstoot zijn bovendien verrassend gunstig, zeker
voor een wagen van deze omvang. Het optionele FlexRide onderstel1
geeft u zelfs de keuze tussen een ontspannen en sportieve rijstijl.

1

•
•
•
•
•

 e Zafira heeft de wendbaarheid van een compactere wagen
D
Zijn zuinige motoren zijn soepel en alert
Het toppunt van kracht is de 1.6 l benzinemotor met 147 kW (200 pk)
Kies tussen de manuele 6-versnellingbak of de 6-traps automaat
Dankzij Start/Stop en ECOTEC kunt u flink besparen op brandstof

1.	Ultra-soepele automaat. De 6-traps
automaat voor de Zafira bewijst dat
dynamische prestaties en ontspannen
rijden uitstekend samengaan, terwijl
het brandstofverbruik eveneens in
toom wordt gehouden. Elke motor is
bovendien voorzien van Hill Start Assist
en een elektronische handrem, die
u met een druk op de knop bedient.

2

1

2.	Dynamisch of relaxed? Het optionele
FlexRide1 biedt u de mogelijkheid de
dynamische rijsystemen van de Zafira
met één druk op de knop aan te passen.
U heeft de keuze uit drie rijstijlen:
Sport, Standaard en Tour. In combinatie
met de Watt Link-achterwielophanging
past de Sport-modus automatisch
de demping en andere instellingen aan,
om de grip van de Zafira te versterken.
De Tour-modus maakt lange afstanden
extra ontspannen.

Optie op Innovation; niet beschikbaar voor Edition.

Brandstofverbruik voor de 1.6 motor met 147 kW (200 pk) in l/100 km: in de stad 8,6–9,0, buiten de stad 5,8–6,0, gemiddeld 6,8–7,1; gemiddelde CO2-uitstoot in g/km: 157–164. Volgens R (EU) nr. 715/2007 en R (EU) nr. 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).

Dynamische rijsystemen
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ZAFIRA edition.
Het ruime interieur van de 5-zits Zafira Edition is bijzonder gastvrij
ingericht. De standaarduitrusting is uitgebreid en indrukwekkend.
•
•
•
•

 uime 5-zits met een hoogwaardige standaarduitrusting
R
Een geavanceerd infotainment-systeem is standaard
Deurgrepen in koetswerkkleur voor een extra stijlvolle look
4-voudig verstelbare bestuurderszetel voor de
optimale zithouding
• Cruise control en 16-duims velgen
• Optionele derde zitrij1 maakt hem tot een 7-zits wagen
• OnStar

1.	R 4.0 IntelliLink met 7-duims display. Gemakkelijk
uw smartphone aansluiten.2 Streaming via
Bluetooth®, handsfree bellen en sms’en en telefoonprojectie2 op het grote 7-duims touchscreen
zijn allemaal standaard.
2.	Cruise Control met snelheidsbegrenzer. Deze
functie, die u eenvoudig vanaf het stuurwiel
bedient, helpt u om boetes voor te snel rijden
te voorkomen en veiliger te rijden.
3.	16 of 17-duims design-velgen, afhankelijk van
de gekozen motorisatie.
4.	Sleutelhanger in koetswerkkleur. Helemaal in
stijl met de kleur van uw wagen.

1

4

2
3
1
2
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Zafira Edition

Optie.
De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

ZAFIRA INNOVATION.

1

De Zafira Innovation biedt een zee van luxe, van de zachte
Morrocana-bekleding en getinte ramen tot OnStar1 en een
indrukwekkende reeks high tech-assistentiesystemen:

3

•
•
•
•
•
•

Electronic Climate Control met twee afzonderlijk instelbare zones
Parkeersensoren voor- en achteraan om zorgeloos te parkeren
Chromen raamlijsten, die schitterend aansluiten bij het getinte glas
16- of 17-duims lichtmetalen velgen voor een extra elegant effect2
FlexConsole inclusief middenarmsteun3
Sfeerverlichting in de portieren

4
2
1.	Lederen stuurwiel. Het verfijnde karakter van de
Innovation is direct voelbaar! Hoogwaardig leder
ligt niet alleen prettig in de hand, maar geeft de
bestuurder ook meer grip.
2.	Morrocana-bekleding. De luxe Morrocana-bekleding
schept een gevoel van ultiem comfort en onderstreept
de hoge klasse van de Zafira.
Kijk voor meer informatie over OnStar op blz. 18–21. De compatibiliteit en de beschikbaarheid van
bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem.
Afhankelijk van de gekozen motorisatie. 3 Niet beschikbaar i.c.m. 1.6 Turbo CNG 150 pk.

1 

2

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

3.	AFL LED-koplampen. De optionele AFL LED-verlichting
vergroot de veiligheid en het rijcomfort en ziet er ook
stijlvol uit. Deze geavanceerde verlichtingstechniek van
Opel zorgt dat de koplampen zich automatisch aanpassen
aan de rijsituatie. Meer informatie op blz. 12.
4.	Getint glas. Meer privacy én een betere bescherming
van uw waardevolle spullen tegen al te nieuwsgierige
blikken. Getint glas helpt bovendien om uw wagen in de
zomer koeler te houden.
Zafira Innovation

27

ROOM SERVICE.
Stijlvolle materialen en schitterende bekledingen leveren een belangrijke bijdrage aan
de hoogwaardige indruk van de Zafira. Elke bekleding is bovendien ook beschikbaar in
combinatie met ergonomische AGR-zetels.1 Neem plaats en voel hoe comfortabel dat zit!
Bekijk de bekledingen uit alle hoeken op www.opel.be

1.	Edition.2 Middengedeelte “Mando”, zijkanten
“Atlantis”, Jet Black. Stiksels in “Dark Pewter”,
afwerking in Blasted Silver decoraties in HighGloss Chrome.6
2.	Innovation Black.3 Middengedeelte “Lilop”, stof,
zijkanten in Morrocana4, Jet Black. Stiksels in
“Shadow Grey” en “Rust”, afwerking in Ruthenium
Metallic, decoraties in High-Gloss Chrome.5
3.	Innovation Light.3 Middengedeelte “Lilop”, stof,
zijkanten in Morrocana4, Light Neutral. Stiksels
in “Shadow Grey” en “Ceramic White”, afwerking
in Ruthenium Metallic, decoraties in High-Gloss
Chrome.6
4.	Lace.2 Middengedeelte “Lace”, zijkanten
“Atlantis”, Jet Black. Stiksels in “Star Silver”,
afwerking afhankelijk van het uitrustingsniveau,
decoraties in High-Gloss Chrome.7
5.	Lederen bekleding.3 Middengedeelte en binnenkant van de zijkanten in zwart leder, alle andere
delen in Morrocana, zwart. Stiksels in “Star Silver”,
afwerking afhankelijk van het uitrustingsniveau,
decoraties in High-Gloss Chrome.6
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Bekleding en afwerking

2

1

3

6
4

Ergonomische comfortzetels, AGR-gecertificeerd. Deze hoogwaardige
zetels hebben een zitgedeelte dat elektrisch in lengte verstelbaar is,
voor optimale ondersteuning van uw bovenbenen. Ook de lendensteun
is elektronisch verstelbaar, zodat u altijd de meest comfortabele positie
kunt vinden voor uw rug.

5
De optionele ergonomische AGR-comfortzetels zijn gecertificeerd door de toonaangevende Duitse vereniging van rugdeskundigen AGR (“Aktion Gesunder Rücken e. V.”), die normen opstelt voor ergonomisch design. 2 Niet beschikbaar voor Innovation.
Niet beschikbaar voor Edition. 4 Morrocana is een leder-look bekleding. 5 Optioneel beschikbaar met ergonomische AGR-zetels voor bestuurder en voorpassagier. 6 Standaard met ergonomische AGR-zetels voor bestuurder en voorpassagier.
7
Optioneel beschikbaar met ergonomische AGR-bestuurderszetel.
1
3

Bekleding en afwerking
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KOETSWERKKLEUREN.

summit white

COCONUT BROWN

Abalone White

30

Koetswerkkleuren

Absolute Red

Cosmic Grey

Satin Steel Grey

Mineral Black

Indigo Blue

Switchblade Silver

Darkmoon Blue

Rouge Brown

Magnetic Silver

Emerald Green

KOETSWERKKLEUREN
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Velgen.
1.	16-duims stalen velg. 6,5 J x 16, designwieldeksel, bandenmaat 215/60 R 16
(PWM).
2.	16-duims lichtmetalen velg. 6,5 J x 16,
7 spaken, bandenmaat 215/60 R 16
(RRZ).
3.	17-duims design-velg. 7 J x 17,
5 spaken, bandenmaat 225/50 R 17
(PWT).
4.	17-duims lichtmetalen velg. 7 J x 17,
multispaaks, bandenmaat 225/50 R 17
(PGQ).
5.	17-duims lichtmetalen velg. 7 J x 17,
10 dubbele spaken, bandenmaat
225/50 R 17 (PXS).
6.	18-duims lichtmetalen velg. 8 J x 18,
5 dubbele spaken, bandenmaat
235/45 R 18 (PZJ).
7.	18-duims lichtmetalen velg. 8 J x 18,
5 spaken in High-Gloss Black,
bandenmaat 235/45 R 18 (PXR).
8.	18-duims lichtmetalen velg. 8 J x 18,
multispaaks, bandenmaat 235/45 R 18
(PZK).
9.	19-duims lichtmetalen velg. 8 J x 19,
multispaaks in Dark Titan, bandenmaat
235/40 R 19 (PZU).
10.	19-duims lichtmetalen velg. 8 J x 19,
5 spaken,bi-color bandenmaat
235/40 R 19 (PZT).
Stel uw eigen Zafira samen op www.opel.be
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VELGEN

3.
1.

4.

2.

6.

8.

5.

7.

10.

Sommige velgen zijn niet beschikbaar i.c.m. bepaalde versies, opties of motorisaties. Ontdek de mogelijke combinaties op de online configurator of informeer u bij uw Opel verdeler.

9.

Velgen
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Krachtpatsers.
Voor de nieuwe Zafira is een breed aanbod van efficiënte en milieubewuste motoren
beschikbaar, met de kwaliteit van Duitse techniek. Ze bieden het vermogen en de
dynamiek waaraan u in uw dagelijks leven behoefte heeft en helpen u te besparen
op brandstof- en onderhoudskosten.
• A
 lle dieselmotoren zijn uitgerust met de nieuwste technologie om de uitstoot van
stikstofoxide (NOx) te beperken
• De topmotor biedt met 147 kW (200 pk) een hoge trekkracht
• Start/Stop en ECOTEC® helpen om brandstof te besparen
• Bijna alle motoren zijn beschikbaar met een soepele automaat
• Keuze uit drie brandstoffen: benzine, diesel en aardgas (CNG)
Kijk voor meer technische gegevens op www.opel.be

EU-bandenlabel
Bandenmmaat

215/60
R 16

225/50
R 17

235/45
R 18

235/40
R 19

Brandstof-efficiëntieklasse

C–B

E–B

C

E

Klasse grip op nat wegdek

E–B

C–B

B

B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

71–68

71

71

Geluidsklasse

          –

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen,
w
 aardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Uw Opel Verdeler geeft u graag de meest recente informatie. Alle specificaties hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald op basis van de richtlijn R (EC) 715/2007 EU (in de toepasselijke versie), waarbij is uitgegaan van het leeggewicht van de wagen, vastgesteld in overeenstemming met
deze richtlijn. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden enkel meegedeeld om de gelijkenissen
en verschillen tussen diverse voertuigmodellen te illustreren. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook
het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen.
De opgegeven prestaties veronderstellen een bestuurdergewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.
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Motoren, versnellingsbakken en banden 

Verbruik en uitstoot
Motoren

1.4 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(88 kW/120 pk)

1.4 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(103 kW/140 pk)

1.4 Turbo
Direct Injection
(103 kW/140 pk)

1.6 Turbo
Direct Injection
(125 kW/170 pk)

1.6 Turbo
Direct Injection
(147 kW/200 pk)
met Start/Stop Systeem

Versnellingsbak

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

De verbruiks- en uitstootcijfers in deze tabel zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Neem contact op met uw Opel Verdeler of kijk in de prijslijst voor gedetailleerde informatie.
Brandstof

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

8,1–8,5

8,1–8,5

8,5–9,3

10,2–10,6

8,6–9,0

Buiten de stad

5,5–5,7

5,5–5,7

5,3–5,6

5,8–6,1

5,8–6,0

Gemiddeld

6,4–6,8

6,4

6,5–6,9

7,4–7,8

6,8–7,1

148–156

148–156

150–160

171–179

157–164

Brandstofverbruik in l/100 km

1

In de stad

GemiddeldeCO2-uitstoot in g/km

1

Motoren

1.6 Turbo CNG ECOTEC®
(110 kW/150 pk)

1.6 CDTI ECOTEC®3
(88 kW/120 pk)
met BlueInjection
technologie
en Start/Stop Systeem

1.6 CDTI ECOTEC®3
(99 kW/134 pk)
met BlueInjection
technologie
en Start/Stop Systeem

2.0 CDTI3
(96 kW/130 pk)
met BlueInjection
technologie

2.0 CDTI3
(125 kW/170 pk)
met BlueInjection
technologie

2.0 CDTI
(125 kW/170 pk)
met BlueInjection
technology
en Start/Stop Systeem

Versnellingsbak

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

De verbruiks- en uitstootcijfers in deze tabel zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Neem contact op met uw Opel Verdeler of kijk in de prijslijst voor gedetailleerde informatie.
Brandstof

CNG

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km1
In de stad

9,9–10,3 (6,5–6,7)2

5,3–5,6

5,3–5,6

8,0–8,2

8,0–8,2

6,1–6,4

Buiten de stad

5,6–6,0 (3,7–3,9)

2

4,0–4,2

4,0–4,2

4,5–4,8

4,5–4,8

4,2–4,5

Gemiddeld

7,2–7,6 (4,7–5,0)2

4,5–4,7

4,5–4,7

5,8–6,1

5,8–6,1

4,9–5,2

129–136

119–125

119–125

153–161

153–161

129–137

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km

1

MT-6 = manuele 6-versnellingsbak, AT-6 = 6-traps automaat
1
Volgens de richtlijnen R (EU) nr. 715/2007 en R (EU) nr. 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn). 2 H gas in m3/100 km (omgerekend naar kg/100 km)
AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken. Kijk voor meer informatie op opel.be/adblueinfo

3

Voor een correcte werking van de Bluelnjection-technologie is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten)

uw eigen EXTRA’S.

1

Omdat we weten dat iedereen persoonlijke wensen heeft, hebben we een
uitgekiend assortiment accessoires samengesteld om u en uw passagiers
nóg meer gemak en comfort te bieden. Ze voldoen stuk voor stuk aan de
hoge kwaliteitsnormen van Opel en zijn speciaal voor uw Zafira ontwikkeld.
Het volledige assortiment Zafira accessoires vindt u op www.opel.be

1.	FlexConnect tablet houders. Beschikbaar voor iPads en Samsung
Galaxy Tabs. Kan 360° gedraaid worden, zodat het beeld altijd in
de juiste positie kan worden gezet. Ze hebben bovendien een hoge
positie voor films en een lage positie om te lezen en te typen.
2.	FlexConnect uitklaptafeltje1, met geïntegreerde bekerhouder.
Extra gemak voor de passagiers achterin.
3.	Opel dakkoffer. Met deze elegante en gestroomlijnde koffer kunt u nóg
meer spullen meenemen op uw volgende avontuur.
4.	Bagageruimtebescherming. Houd uw bagageruimte schoon met een
beschermende mat. Deze mat is uitneembaar en makkelijk schoon te
maken. Beschikbaar in anti-slip of in tapijt afwerking.
5.	Zonneschermen. Vergroten de privacy van de inzittenden en filteren
het zonlicht, zodat het in de wagen koeler blijft. Exact op maat voor
de achterste zijruiten van de Zafira. Ze blijven bovendien netjes op hun
plaats als de ramen geopend of gesloten worden.
6.	FlexOrganizer ® ruimteverdeler.1 De verstelbare ruimteverdeler wordt
bevestigd aan de optionele FlexRails® in de zijwanden van de bagageruimte. Te gebruiken om bagage op zijn plaats te houden of kwetsbare
goederen af te scheiden van de rest van de bagage. Kijk voor andere
accessoires van het FlexOrganizer ® systeem op www.opel.be
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Accessoires

2

7.	Scheidingsrooster laadruimte. Extra veiligheid voor de vervoer
van uw huisdier of hoog gestapelde bagage.
8.	FlexDock®. De veiligste en meest stijlvolle manier om uw smartphone op het dashboard te bevestigen. Uw iPhone is altijd
perfect in het zicht, terwijl u nooit meer last heeft van slordige
snoeren. En terwijl hij op de FlexDock® bevestigd is, wordt
uw telefoon ook opgeladen.
1

Afzonderlijke bevestigingsbeugel vereist.

3

4

5

8

6

7
Accessoires
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7 REDENEN OM
ENTHOUSIAST
TE ZIJN OVER DE
NIEUWE ZAFIRA.
1. 	Ruime 7-zits1 met de wendbaarheid van een
compactere wagen
2.	Flexibele indeling van zetels en bagageruimte
3.	Stijlvol design en hoogwaardig interieur
4.	Geavanceerde assistentiesystemen2
5.	Toonaangevende AFL LED-koplampen1
6.	Efficiënte, milieubewuste motoren met Duitse
techniek
7.	Innovatieve connectiviteit met OnStar3
De beste manier om kennis te maken met alle
eigenschappen van de Zafira, is achter het stuur.
Probeer OnStar uit, zet de zetels in de optimale
positie, sluit uw smartphone aan … en geniet van
een onvergetelijke rit in de Zafira!
Maak snel een afspraak voor een proefrit bij een
Opel Verdeler via www.opel.be
Volg het laatste nieuws van Opel op Facebook.

1

Optioneel beschikbaar op Edition en Innovation.

2

Optie.

3

Standaard op Edition & Innovation.
7 redenen om enthousiast te zijn over de nieuwe Zafira
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DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg
niet verkrijgbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken en uitrusting van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen
van Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel Verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen.
Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van ontwerp tot aan een duurzame afhandeling van voertuigen aan het einde van de levenscyclus, vind u op www.opel.be
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