NOVÁ
ZAFIRA LIFE
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VÁŠ SALÓNIK NA KOLESÁCH.
Pohodlne sa usaďte do luxusného
prostredia nového vozidla Zafira Life.
Je to váš salón na kolesách pre rodinu
a prácu plný inovácií, bezpečnostných
technológií a dômyselných riešení.
Stvorený s nemeckou precíznosťou.
Naozajstná flexibilita na splnenie
všetkých úloh. Zafira Life je určená tým,
ktorí chcú byť úspešní a chcú viac.
Prepravte komfortne až 9 osôb a majte
inteligentné technológie na dosah.
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CHCITE VIAC,
POSUŇTE SA ĎALEJ.
1. SKUTOČNÝ DIZAJN OPEL: nemecká
efektivita a úroveň bezpečnosti spĺňajú
aj tie najvyššie štandardy inžinierov Opel
a snúbia sa s atraktívnym dizajnom vozidla
Zafira Life. Výsledok? Multifunkčné rodinné
vozidlo, ktoré prekoná všetky vaše predstavy.

2. ROZMERY: vyberte si Zafiru Life v jednej
z troch veľkostí, z ktorých každá sa snaží
maximálne využiť vnútorný priestor. Výška
vozidla menej ako 1,90 m1 uľahčuje prístup
a parkovanie.

3. SKVELÁ FLEXIBILITA: možnosť až
9 sedadiel. Zafira Life je flexibilné vozidlo,
ktoré sa dokáže zmeniť podľa vašich
aktuálnych potrieb. Sedadlá druhého
a tretieho radu je možné posúvať a vytvoriť
tak priestor pre nohy a flexibilitu. Sedadlá
druhého radu možno otočiť proti smeru jazdy.
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4. PLYNULÁ JAZDA: veľkosť môže klamať
– Zafira Life sa pýši skvelým ovládaním a
naladením podvozka – je dynamická, agilná
a vďaka palete motorov a prevodoviek je
jazda v nej plynulá a efektívna. Presne to,
čo čakáte od vozidla Opel.

5. PANORAMATICKÁ STRECHA
A MASÁŽNE SEDADLÁ: strecha umožňuje
prísun svetla do vozidla a utvára tak
príjemnú atmosféru v kabíne2. Vyhrievané
predné sedadlá2 s masážnou funkciou2
vytvárajú pohodlie aj počas chladných dní.

6. INOVÁCIE V ASISTENTOCH VODIČA:
pokročilé bezpečnostné systémy, medzi
ktoré patrí adaptívny obmedzovač rýchlosti2,
inteligentné svetlomety2 či 180° panoramatická zadná kamera2, uľahčujú každodenný
život na cestách.

Nevzťahuje sa na vozidlá so zvýšeným užitočným
zaťažením.
2
Na prianie.
1

05

NEROBTE KOMPROMISY.
Niekedy rozhoduje trochu priestoru navyše.
Zafiru Life môžete mať v 3 dĺžkach –
krátka (S), stredná (M) alebo dlhá (L) –
presne podľa vašich potrieb. Krátka verzia
má dĺžku 4,60 metra a je ideálna do mesta,
kde je priestor obmedzený. Vo vnútri je však
stále veľmi priestranná. Ak potrebujete
viac miesta v kabíne, vyberte si strednú
alebo dlhú verziu.
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< 1,90–1,95 m >

< 5,30 m >
< 4,95 m >

< 4,60 m >
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AUTOMATICKÝ PRÍSTUP.
Zafira Life je atraktívna, ale zostáva tiež
praktická. Elektrické bočné posuvné dvere
na oboch stranách1 uľahčujú nastupovanie
a vystupovanie alebo nakladanie predmetov.
Senzory umožňujú hands-free otváranie
v prípade, že máte plné ruky.

OTVÁRATEĽNÉ ZADNÉ OKNO ¹
Zadné otvárateľné okno uľahčuje
nakladanie menších predmetov do
batožinového priestoru bez nutnosti
otvárať celé dvere.

1
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Na prianie.
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ĎALŠIA ÚROVEŇ VŠESTRANNOSTI.
Zafira Life bola stvorená na stanovenie
nových štandardov v oblasti sedadiel a ich
flexibility pri každodennom používaní.
Zamierili ste na pláž s deťmi, idete s kolegami
na teambuilding, alebo chcete mať rýchlu
schôdzu v aute? Žiadny problém aj vďaka
možnosti výklopného stolíka. Vždy sa nájde
to pravé nastavenie interiéru pre vaše
aktuálne potreby.
Vybrať si môžete verziu až s 9 sedadlami1,
ktoré možno rôzne konfigurovať podľa vašich
aktuálnych potrieb. Na nasledujúcej stránke
sa dozviete viac informácií o rôznych
možnostiach.

1

9-miestna konfigurácia je dostupná iba pre verziu
Business s látkovým čalúnením.
11

CESTUJTE
FLEXIBILNEJŠIE.
Konfigurácie vnútorného priestoru vozidla Zafira
Life môžu byť rôzne. Celková dĺžka pre náklad alebo
batožinu je 2,76 m1, a možno ju zväčšiť až na 3,51 m2.
Zafira Life je perfektná na prepravu nábytku pri
sťahovaní, športového náradia alebo čohokoľvek
iného.

< 3,51 m >

5 miest bez tretieho radu.

Dĺžka batožinového priestoru
až 3,51 m.
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6 miest s 2 individuálnymi
sedadlami v druhom a treťom
rade.

Sklopte alebo z vozidla vyberte tretí rad sedadiel
na zväčšenie kapacity batožinového priestoru,
nastavte sedadlá na zostavu 6 alebo 7 sedadiel
a získajte individuálne sedadlá v druhom rade a viac
miesta v treťom rade. Alebo si vyberte lavicu pre
2 spolujazdcov vpredu3 , ak potrebujete často
prepravovať až 9 ľudí4.

7 miest s 2 otočenými
individuálnymi sedadlami
v druhom rade, 2-miestnou
lavicou a jedným sedadlom
v treťom rade so sedením
oproti sebe.

Dĺžka batožinového
priestoru 2,76 m pre
dlhú verziu s prednými
sedadlami.
2
Dĺžka batožinového
priestoru 3,51 m pre
dlhú verziu so sklopeným
sedadlom spolujazdca.
3
Na prianie.
1

9-miestna konfigurácia
je dostupná iba pre
verziu Business s látkovým
čalúnením.
5
Sedadlá sa môžu posúvať
po koľajničkách alebo
sklápať – nedá sa oboje
naraz.
4

POSUNÚŤ A SKLOPIŤ
Sedadlá v druhom rade možno
posúvať 5 a vytvoriť tak extra
priestor pre nohy, alebo získať
rýchly prístup k tretiemu radu
sedadiel.
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MYSLELI SME
NA VŠETKO.

OTOČNÉ SEDADLÁ
Ak potrebujete využiť svoju Zafiru
Life na obchodné jednanie, využite
možnosť otočných individuálnych
sedadiel. Môžete tak vytvoriť ideálne pokojné miesto na profesionálnu schôdzku.

1
2

Na prianie.
Zásuvka 230 V je dostupná iba
v kombinácii s individuálnym
sedadlom spolujazdca, nie
s dvojmiestnou prednou lavicou.

ODKLADACIE SCHRÁNKY
Potrebujete si odložiť svoje drobnosti, fľaše, kancelárske
potreby alebo čokoľvek ďalšie? Využite hornú odkladaciu
schránku (ktorá môže byť osvetlená a klimatizovaná) a spodnú
schránku so zásuvkou 12 V a množstvo ďalších odkladacích
priestorov.

NABÍJANIE POČÍTAČA
Aby ste mohli pracovať aj na cestách – USB port vpredu a 12 V zásuvka vpredu aj
vzadu – plus praktická zásuvka 230 V pre druhý rad sedadiel2.

DRŽIAK TELEFÓNU A TABLETU1
Majte svoj tablet či telefón
v dosahu, prakticky upevnený
v držiaku na palubnej doske
s možnosťou pripojenia USB.

DRŽIAKY NÁPOJOV
Odkladací priestor na 1,5-litrové fľaše
v predných dverách a praktické držiaky
nápojov v stolíkoch na zadnej strane
predných sedadiel.
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INTUITÍVNE
TECHNOLÓGIE.
Zostaňte v spojení aj na cestách vďaka
prvkom, medzi ktoré patrí priopojenie
USB, Android Auto™1,2, Apple CarPlay™1,2
a inuitívny 7˝ dotykový displej1. Užívajte si
inteligentnú navigáciu a podporu vodiča
so službami Opel Connect1,3, a uľahčite si
parkovanie vďaka 180° zadnej kamere.

1
2
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Na prianie.
Kompatibilita a funkčnosť
sa môže líšiť v závislosti od
typu zariadenia a verzie
operačného systému.
Apple Carplay™ je ochranná
známka spoločnosti Apple
Inc. zaregistrovaná v USA
a ďalších krajinách. Android
je ochranná známka
spoločnosti Google Inc.

3

Núdzové volanie iba za
príplatok približne od mája
2019. Ďalšie služby Opel
Connect Services budú
dostupné približne od
októbra 2019. Služby
môžu byť za poplatok
a sú závislé od pokrytia
mobilným signálom
v mieste potreby.

OPEL CONNECT
Zostaňte v spojení vďaka chytrým
technológiám a asistenčným
systémom. Prvky ako núdzové
volanie, volanie pri poruche
v rámci asistenčných služieb
a Live navigácia budú dostupné
v roku 2019.3

180° PANORAMATICKÁ ZADNÁ KAMERA1
Parkovanie a pohyb po meste je odteraz
bez stresu vďaka 180° panoramatickej
zadnej kamere.

DOTYKOVÁ NAVIGÁCIA
Váš čas má svoju cenu – do cieľa sa
dostanete rýchlo a ľahko vďaka
systému Multimedia Navi1 so 7˝
dotykovým displejom vozidla
Zafira Life.
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SKVELÁ JAZDA
Každý prvok interiéru vozidla Zafira Life bol
vytvorený na dosiahnutie lepšieho zážitku
z jazdy než kedykoľvek predtým. Užite si
ergonomické sedadlá, vyhrievané predné
sedadlá1 dostupné aj s masážnou funkciou1.

Vyššia pozícia za volantom umožňuje
skvelý výhľad, akustické odhlučnenie
kabíny zvyšuje pohodlie a množstvo
asistenčných systémov poskytuje
perfektnú kontrolu nad vozidlom.

PANORAMATICKÁ STRECHA1
Pôsobivá panoramatická strecha umožňuje prísun svetla do vozidla
a vytvára tak príjemnú atmosféru v kabíne. Keď sa deň zmení na noc,
môžete sledovať hviezdnu oblohu. Strecha tiež obsahuje zaťahovaciu
roletu pre prípad potreby.

1

Na prianie.
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PRVOTRIEDNE INOVÁCIE.
Prvotriedne technológie stlačením jedného
tlačidla – Zafira Life vám uľahčí každý deň.
Užite si lepšie osvetlenie cesty, reagujte

rýchlejšie na zmeny rýchlostných obmedzení
a zostaňte bezpečne vo svojom pruhu.

BEZKĽÚČOVÝ SYSTÉM OPEN AND START1
Nastúpte a vyrazte na cestu s kľúčmi vo vrecku,
taške alebo kabelke – už ich nemusíte hľadať.

INTELIGENTNÉ SVETLOMETY1
Automatické prepínanie diaľkových
a stretávacích svetiel na obmedzenie
oslnenia protiidúcich vozidiel.
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HEAD-UP DISPLEJ1
Unikátny prvok v tomto segmente zobrazujúci
hlavné informácie, ako napríklad rýchlosť alebo
údaje tempomatu, v zornom poli vodiča.

VÝSTRAHA PRI OPUSTENÍ JAZDNÉHO PRUHU1
Rozpozná vybočenie vozidla Zafira Life z jazdného pruhu
a upozorní vodiča zvukovým a vizuálnym znamením.

ADAPTÍVNY OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI1
Využíva rozpoznávanie dopravných značiek na analýzu
zmien rýchlostných limitov. Stlačením tlačidla systém
upraví rýchlosť vozidla na správnu hodnotu.
1

Na prianie.
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VŽDY POD KONTROLOU.
Zafira Life berie bezpečnosť všetkých
svojich pasažierov vážne. Užite si celý
rad bezpečnostných prvkov pre každú

cestu – senzory sledujú cestu pred vami
i za vami a vy tak viete všetko potrebné,
aby ste mohli reagovať.

SLEDOVANIE MŔTVEHO UHLA1
Využíva senzory a do spätného zrkadla premieta
upozornenia v prípade, že sa v mŕtvom uhle vyskytuje
iné vozidlo. Veľmi praktický prvok pri predchádzaní.

DETEKCIA ÚNAVY VODIČA1
Analyzuje štýl jazdy pomocou prednej kamery
a monitorovania pohybov volantu. Podľa toho
potom navrhne vodičovi prestávku.
22

UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ ZRÁŽKY1
Monitoruje situáciu pred vozidlom a varuje
vodiča pred možnou zrážkou s iným vozidlom
alebo chodcom.

PARKOVACÍ ASISTENT1
Podáva pomocnú ruku vďaka senzorom, ktoré
uľahčujú parkovanie. Pokiaľ je vozidlo vybavené
180° panoramatickou zadnou kamerou1, získate
navyše pohľad zhora na okolie vozidla.

AUTOMATICKÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE 2
Predchádza nehodám automatickou
aktiváciou bŕzd v prípade hroziacej kolízie.

1
2

Na prianie.
Viac informácií na konci katalógu.
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PREJDITE ĎALEJ
Prejdite na jednu nádrž ďalej, než ste
zvyknutí, vďaka výkonným a úsporným
motorom a plynulým prevodovkám –

nízke prevádzkové náklady a maximálna
efektivita. Užite si skvelú jazdu za všetkých
podmienok.

INTELLIGRIP 1
Systém IntelliGrip1 vozidla Zafira Life
poskytuje extra trakciu. Zložitejšie
povrchy ako bahno, piesok alebo
sneh zvládnete s ľahkosťou.

PRESTAVBA NA POHON1 4x4
Vyberte si prestavbu na pohon všetkých
kolies Dangel 4x41 na získanie skvelej
mobility v zlých podmienkach a v teréne.
Aktiváciou systému sa Zafira Life prepne
na pohon všetkých kolies.

1

Na prianie.
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PRIPRAVENÁ NA MESTO.
Niektoré vozidlá môžu byť v mestskej
premávke nepraktické – to ale neplatí
pre Zafiru Life. Krátka verzia s menším
rázvorom a celkovou dĺžkou 4,60 m
kombinuje priestranný interiér

1
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Nevzťahuje sa na vozidlá so zvýšeným
užitočným zaťažením.

a kompaktný exteriér, a uľahčuje tak
parkovanie v meste alebo garáži.
Okrem toho jej výška nepresahuje 1,90 m1,
čo umožňuje bezpečné parkovanie
v podzemných garážach.
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PERFEKTNÁ VNÚTRI AJ ZVONKA.
Vyberte si zo 7 štýlových odtieňov
a 4 dizajnov čalúnenia s prémiovým
charakterom.

BIELA JADE

Vyberte si tiež zo 4 dizajnov diskov
kolies z 2 typov materiálu.

SIVÁ METALÍZA QUARTZ

SIVÁ METALÍZA MOONSTONE

HARLEKIN, ČIERNE LÁTKOVÉ
SEDADLÁ

ČIERNA METALÍZA DIAMOND

HNEDÁ METALÍZA RICH OAK
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SIVÁ METALÍZA COOL

ORANŽOVÁ METALÍZA TOURMALINE

CURITIBA TRITONE, SIVÉ
LÁTKOVÉ SEDADLÁ

CLAUDIA, ČIERNE KOŽENÉ
ČALÚNENIE SEDADIEL S BÉŽOVÝM
PREŠÍVANÍM IMPALA

16˝ OCEĽOVÉ DISKY
KOLIES S KRYTMI

17˝ OCEĽOVÉ DISKY
KOLIES S KRYTMI

17˝ DISKY KOLIES
Z ĽAHKÝCH ZLIATIN,
STRIEBORNÉ

17˝ DVOJFAREBNÉ
DISKY KOLIES,
FRÉZOVANÉ

ZNAČENIE PNEUMATÍK
Disky kolies

215/65 R 16
Continental
ContiVan
Contact 100
(letné)

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(letné)

215/60 R 17
Michelin
Agilis+
(letné,
IntelliGrip)

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(zimné)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(letné)

Úspornosť paliva

C

C

C

E

C

Priľnavosť za mokra

B

A

A

B

A

Valivý hluk (dB)

72

72

72

71

69

CARLA, ČIERNE VINYLOVÉ
SEDADLÁ

Trieda hlučnosti
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PRIPRAVENÁ NA
DOBRODRUŽSTVO.
Paleta originálneho príslušenstva Opel
pre model Zafira Life bola vytvorená pre
skvelú zábavu, dobrodružstvá a výlety.

Naložte bicykle, výbavu na pláž alebo
kempovanie. Vyberte si to pravé
príslušenstvo pre váš aktívny štýl.

STREŠNÉ NOSIČE1
Hliníkový strešný nosič s T-drážkou
na upevnenie ďalšieho príslušenstva.
Ideálny na uchytenie nosiča bicyklov
alebo strešného boxu. Maximálna
nosnosť 2 nosičov je 100 kg.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE1
Ak potrebujete odtiahnuť za vozidlom čokoľvek,
máme pre vás a vaše vozidlo Opel kvalitné riešenie.
Nemusíte sa báť o vzhľad vášho vozidla. V ponuke
máme aj odnímateľné ťažné zariadenie pre vašu
Zafiru Life.
DEFLEKTORY NA OKNÁ1
Vybavte predné dvere vozidla Zafira Life súpravou
2 deflektorov vzduchu. Číre vyhotovenie, jednoduchá
montáž a ľahké otváranie okien aj počas dažďa.
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NOSIČ BICYKLOV1
Jednoduchý hliníkový nosič bicyklov sa dá ľahko
pripevniť k tyčiam strešného nosiča a umožňuje
prepravovať 1 bicykel. Upevnenie bicykla
pomocou odnímateľných a nastaviteľných
popruhov je praktické a jednoduché.

KOBERCE1
Prémiové podlahové koberce s logom Opel sú
navrhnuté tak, aby sa ľahko čistili, vďaka čomu
bude interiér vašej Zafiry Life atraktívny.

STREŠNÝ BOX1
Dostupný v niekoľkých veľkostiach s objemom
až 420 l. Strešný box je perfektný na prepravu lyží,
snowboardov alebo výbavy na kempovanie.
1

Na prianie.
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BUDÚCNOSŤ PATRÍ VŠETKÝM

Niektoré popisy prvkov uvedené v tejto brožúre a niektoré obrázky sa môžu týkať voliteľnej výbavy, ktorá nie je súčasťou štandardnej výbavy. Informácie obsiahnuté v tejto brožúre boli presné v čase jej zadania do tlače. Vyhradzujeme si právo zmien konštrukcie a vybavenia. Farby použité v brožúre môžu
byť odlišné od skutočných farieb. Zobrazená voliteľná výbava je dostupná za príplatok. Dostupnosť, technické funkcie a výbava našich vozidiel sa môže mimo Spolkovej republiky Nemecko líšiť.
Automatické núdzové brzdenie s detekciou chodcov pracuje automaticky v rozmedzí rýchlostí 5 km/h až 85 km/h. Od 5 do 30 km/h je spomalenie za účelom zníženia následkov kolízie vyjadrené metrickou hodnotou 0,9 g. Od 30 do 85 km/h dokáže systém spomaliť vozidlo maximálne o 22 km/h. Pokiaľ ide vozidlo
rýchlejšie, je nutné, aby aj vodič brzdil na ďalšie zníženie rýchlosti. Rozmedzie rýchlostí, pri ktorých funguje systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, závisí aj od druhu prekážky (pohyblivá prekážka: od 5 do 85 km/h; pevná prekážka: od 5 do 80 km/h; chodec: od 5 do 60 km/h).
Asistenčné systémy Opel podporujú vodiča v rámci svojich možností a limitov. Za vedenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.
Recyklácia: na internetovej stránke www.opel.sk nájdete viac informácií o podmienkach recyklácie, odberných miestach vozidiel po dobe životnosti a ich recyklácii. Na získanie podrobných informácií o vybavení našich vozidiel, prosím, kontaktujte vášho lokálneho partnera Opel.

Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Hungary)
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