
   De nieuwe 
Zafira Life
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TOPPUNT VAN VEELZIJDIG COMFORT.
Maak het uzelf gemakkelijk in de luxe 
ingerichte Zafira Life, die perfect uit
gerust is voor avonturen met het hele 
gezin én voor zakelijk gebruik. Hij biedt 
tot 7 zitplaatsen en veel flexibiliteit om 
de indeling in een handomdraai aan  
te passen. Geavanceerde veiligheids en 
assistentiesystemen gaan samen  
met baanbrekende innovaties, zoals  
de “lounge”stoelindeling, met draaibare 
stoelen op de tweede rij. Het hoog
waardige “Multimedia”infotainment
systeem met een 7inch touchscreen 
zorgt onderweg voor ontspanning en 
informatie. Het is overduidelijk dat de 
Zafira Life gemaakt is om op elk gebied 
uw verwachtingen te overtreffen.
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MEER VRIJHEID, MEER  
MOGELIJKHEDEN.

1. OPEL-SIGNATUUR. De Zafira Life blinkt 
uit door precisie, efficiëntie en hoogwaar
dige afwerking – precies zoals u van Opel 
verwacht. Van deze multiinzetbare  
auto met drie zitrijen zult u kilometer na 
kilometer met volle teugen genieten.

2. PRAKTISCHE AFMETINGEN. De Zafira 
Life is beschikbaar in 2 lengtevarianten. 
Zijn hoogte blijft onder de 1,90 m, zodat 
hij overal gemakkelijk zijn weg vindt.1

3. ONOVERTROFFEN FLEXIBILITEIT. De 
Zafira Life past zich eenvoudig aan al uw 
wensen aan en biedt comfortabel plaats 
aan tot 7 personen. De stoelen op de tweede 
en derde rij kunnen vooruit en achteruit 
schuiven, voor extra bewegingsvrijheid, 
en kunnen bovendien tegenover elkaar 
worden gedraaid, met daartussen een 
 opvouwbare tafel.2



05

4. SOEPEL RIJGEDRAG. Hoe groot hij ook 
is, achter het stuur merkt u direct dat de 
Zafira Life ongekend dynamisch en wend
baar is. En ook het aanbod van motoren  
en versnellingsbakken is afgestemd op 
maximale efficiëntie en rijgemak.

5. PANORAMADAK EN VERWARMBARE 
VOORSTOELEN. Het vaste glazen zonne
dak geeft de inzittenden een spectaculair 
uitzicht en doet het interieur baden in licht. 
Verwarmbare voorstoelen met massage
functie bieden extra comfort bij koud weer 
en op lange ritten.

6. INNOVATIEVE ASSISTENTIE. Om het  
de bestuurder extra makkelijk te maken, 
biedt de Zafira Life geavanceerde 
assistentie systemen, zoals Adaptive 
Cruise Control, automatisch grootlicht  
en de “Surround View” achteruitrijcamera.

De inhoud van deze brochure was correct op het 
moment van drukken (april 2019). De foto’s en tekst 
bevatten mogelijk uitrusting die alleen als optie 
 verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. 
Opel behoudt zich het recht voor specificaties en 
uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel dealer 
geeft u graag de meest recente informatie.

1  Behalve bij de uitvoeringen met verhoogd laad
vermogen.

2  De opvouwbare tafel mag alleen tijdens stilstand 
worden gebruikt.
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MAKKELIJKE  
TOEGANG.

De Zafira Life is helemaal gemaakt met 
het oog op maximaal gebruiksgemak.  
Bijvoorbeeld de brede schuifdeuren aan 
beide kanten, die de achterpassagiers  
royaal de ruimte geven om in en uit te 
stappen. De elektrisch bedienbare schuif-
deuren maken in- en uitladen van bagage 
des te gemakkelijker, omdat sensoren 
 ervoor zorgen dat de deur automatisch 
opengaat als u met volle handen staat.

OPENSLAANDE ACHTERRUIT
De achterruit kan worden open-
geklapt zonder de achterklep  
te openen. Dat biedt extra gemak 
bij het in- en uitladen van kleinere 
bagage, bijvoorbeeld als de  
Zafira Life krap geparkeerd staat.
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VARIATIE  
IS TROEF.
De Zafira Life geeft u de kans uw auto helemaal 
naar uw hand te zetten. Zijn indeling past zich 
eenvoudig aan elke situatie aan. Meer mensen 
meenemen? Meer ruimte nodig voor lange voor
werpen? Met tot 7 zit plaatsen en een laadlengte 
tot 2,76 m is bijna alles mogelijk.1 

RUIMTE OP MAAT
De Zafira Life is leverbaar met 
middellange (L2) of extra lange 
(L3) wielbasis. De L2versie biedt 
al een zee van ruimte, maar de 
L3versie spant met 35 cm extra 
lengte echt de kroon als het om 
transportcapaciteit gaat.

1  Lengte laadruimte van de 
versie met lange wielbasis 
(L3), met neergeklapte  
of verwijderde tweede en 
derde rij.

Op de derde rij biedt de Zafira Life de keuze 
tussen twee afzonderlijke zit plaatsen en een in 
delen neerklapbare, verschuifbare 3zitsbank. 
Voor maximale bagageruimte kunt u de tweede 
en derde rij bovendien volledig vewijderen.

Indeling met 7 zitplaatsen, met 
twee draaibare stoelen op de 
tweede rij en de optionele 3zits
bank op de derde rij.

Indeling met 6 zitplaatsen, met 
afzonderlijke stoelen op de 
tweede en derde rij. De stoelen 
op de tweede rij kunnen worden 
omgedraaid, zodat de passa
giers achterin tegenover elkaar 
kunnen zitten.
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TEGENOVER ELKAAR
Nadat u de stoelen op de tweede 
rij heeft omgedraaid, kan in een 
handomdraai de vouwtafel worden 
uitgeklapt.1 Heel handig als u  
koffie wilt drinken of uw Zafira Life 
gebruikt voor een bespreking  
met klanten of collega's. Of als uw 
kinderen een spelletje willen 
doen. 
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AAN ALLES   
IS GEDACHT.

TWEE RUIME DASHBOARDKASTJES
Een flesje drinken, koekjes voor onderweg, een notitieblok, 
zonnebrillen, uw sleutelbos en andere kleine voorwerpen –  
alles vindt overzichtelijk zijn plaats in twee afsluitbare dash-
boardkastjes. Het bovenste is verlicht en gekoeld, in het  
onderste bevindt zich een 12 V-aansluiting. Daarnaast is het 
interieur van de Zafira Life voorzien van diverse andere, 
praktisch geplaatste opbergvakken.

HOUDER VOOR TABLET EN SMARTPHONE
In de stevige houder op het dashboard kunt u uw 
smartphone of tablet uitstekend in het zicht 
plaatsen. De houder is voorzien van een USB- 
aansluiting.TEGENOVER ELKAAR

Nadat u de stoelen op de tweede 
rij heeft omgedraaid, kan in een 
handomdraai de vouwtafel worden 
uitgeklapt.1 Heel handig als u  
koffie wilt drinken of uw Zafira Life 
gebruikt voor een bespreking  
met klanten of collega's. Of als uw 
kinderen een spelletje willen 
doen. 

AANSLUITING VOOR UW APPARATUUR
De Zafira Life biedt u veel mogelijkheden om uw apparatuur aan te sluiten en op te laden.  
De bestuurder en voorpassagier beschikken ieder over een USB-poort en zowel voorin als  
achterin is een 12 V-aansluiting geplaatst. Bij de tweede rij bevindt zich bovendien een  
handige 220 V-aansluiting, bijvoorbeeld voor een laptop.

BEKERHOUDERS
Voor bestuurder en voorpassagier zijn op het dashboard 
twee bekerhouders geplaatst. En ook de uitklaptafeltjes  
aan de achterkant van de voorstoelen zijn voorzien van 
 bekerhouders. 

1  De vouwtafel mag alleen tijdens 
stilstand gebruikt worden.
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INTUÏTIEVE  
TECHNOLOGIE.

Mobiele bereikbaarheid is tegenwoordig 
van het grootste belang. Het spreekt 
daarom voor zich dat de Zafira Life ook 
wat dit betreft van alle gemakken voorzien 
is, met USB-poorten,  Apple CarPlay™ 1  
en een gebruiksvriendelijk 7-inch touch-
screen. Een slim navigatiesysteem zorgt 
dat u moeiteloos op uw bestemming komt, 
terwijl Opel Connect2 u ondersteunt  
met geavanceerde diensten. En met de 
“Surround View” achteruitrijcamera  
wordt ook parkeren een fluitje van een 
cent.

DUIDELIJKE 3D-NAVIGATIE
Het gebruiksvriendelijke Multi-
media Navi brengt u via het  
grote 7-inch touchscreen tref zeker 
op elke bestemming.

OPEL CONNECT
Dit innovatieve systeem biedt  
u onderweg online-assistentie en 
vergroot uw veiligheid, dankzij 
diensten als eCall Noodoproep, 
Pechhulp-oproep, voertuig-
informatie en Live Navigation 
Services.2

“SURROUND VIEW”  
ACHTERUITRIJCAMERA
Parkeren en manoeuvreren in 
smalle straatjes wordt heel wat 
minder inspannend, dankzij dit 
geavanceerde camerasysteem 
dat het hele gebied rondom  
uw Zafira Life duidelijk in beeld 
brengt.

1  De beschikbaarheid van 
functies kan per apparaat 
verschillen en is afhankelijk 
van het type apparaat en 
de versie van het besturings-
systeem. Informeer bij uw 
Opel dealer naar de com-
patibiliteit. Apple CarPlay™ 
is een handelsmerk van 
Apple Inc., geregistreerd  
in de VS en andere landen.

2  De eCall Noodoproep zal 
naar verwachting vanaf 
mei 2019 voor bepaalde 
modellen beschikbaar zijn; 
vanaf oktober 2019 zullen 
aanvullende Opel Connect 
diensten geïntroduceerd 
worden. Deze diensten zijn 
afhankelijk van de dekking 
en de beschikbaarheid van 
het mobiele netwerk. Voor 
deze diensten is mogelijk 
een (betaald) abonnement 
vereist.
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SUBLIEME  
RIJ-ERVARING.

Het comfort van u en uw passagiers heeft 
bij het ontwerpen van de Zafira Life 
steeds voorop gestaan. De ergonomische, 
verwarmbare voorstoelen, die zelfs 
 voorzien zijn van een massagefunctie, 
 maken zelfs de langste rit ontspannen.

PANORAMADAK
Het grote glazen panoramadak laat het interieur 
baden in licht en versterkt het gevoel van ruimte. 
Het is afsluitbaar met een handmatig bedienbaar 
zonnescherm.

De verhoogde zitpositie geeft u en  
uw passagiers uitstekend zicht rondom.  
De Zafira Life rijdt bovendien net zo 
 gemakkelijk als een gewone personenauto, 
is uitzonderlijk stil en voorzien van slimme 
assistentiesystemen.
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Met de beste technologie in zijn klasse 
maakt de Zafira Life elke rit ontspannen. 
Een slim systeem zorgt in elke situatie  
voor optimale verlichting en geavanceerde 

OPEN & START KEYLESS ENTRY
Instappen en wegrijden zonder uw sleutels  
voor de dag te halen!  Het is voldoende dat ze  
in de buurt zijn, bijvoorbeeld in uw zak of tas. 
 Gemakkelijk én veilig.

assistentie systemen helpen u om nooit  
te hard te rijden en moeiteloos op koers  
te blijven - om maar een paar voorbeelden 
te noemen.

TOONAANGEVENDE   
ASSISTENTIE.

AUTOMATISCH GROOTLICHT
De koplampen schakelen wanneer het  
nodig is automatisch over van grootlicht  
op dimlicht, om verblinding van andere 
 bestuurders te voorkomen.
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VERKEERSBORDHERKENNING
De camera aan de voorzijde van de Zafira Life 
scant continu de weg voor u. Zodra een nieuw 
verkeersbord met een snelheidslimiet wordt 
opgemerkt, wordt dit op het Head-Up display 
weergegeven.

LaNE DEPaRTURE WaRNING
Dit veiligheidssysteem merkt het direct  
op wanneer de Zafira Life zijn rijstrook  
dreigt te verlaten en waarschuwt u met  
een geluidssignaal en een symbool in  
de snelheidsmeter.

HEaD-UP DISPLay
Uniek in dit segment: het heldere display  
toont belangrijke informatie, zoals de snelheid 
en gegevens van de Cruise Control, recht voor 
de ogen van de bestuurder.
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De Zafira Life is gemaakt om u en uw 
 passagiers in elke situatie optimale 
 veiligheid te bieden. Geavanceerde   
radar- en sensortechnologie zorgt dat 

DODEHOEK-WAARSCHUWING
Maakt inhalen veiliger door u met een  
symbool in de buitenspiegel attent te maken  
op verkeer dat in uw dode hoek nadert.

de weg en de omgeving continu  
geanalyseerd worden en geven u direct  
een seintje als u in actie moet komen  
om mogelijk gevaar te vermijden.

ALLES ONDER  
CONTROLE.

VERMOEIDHEIDSASSISTENT
Door via de camera aan de voorzijde en de 
 bewegingen van het stuurwiel uw rijgedrag  
te analyseren, merkt dit systeem het direct  
op wanneer het tijd is om even rust te nemen.
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WAARSCHUWING BIJ DREIGENDE  
AANRIJDING
Dit systeem waarschuwt u zodra de afstand 
tot de auto vóór u te klein wordt, zodat u een 
aanrijding of boete voor bumperkleven kunt 
voorkomen.

AUTOMATISCHE NOODREM-ASSISTENT  
MET VOETGANGERSHERKENNING1

Maakt het rijden in de stad en druk verkeer een 
stuk veiliger, doordat dit systeem voetgangers 
en gevaren direct opmerkt en de auto wanneer 
nodig automatisch afremt.

PARKEERSENSOREN
Een onmisbaar hulpmiddel om zonder  
zorgen te parkeren. De “Surround View” 
achteruitrij camera maakt het nóg  
gemakkelijker, door de omgeving van  
de auto van bovenaf in beeld te brengen.

1  Zie de achterpagina voor belangrijke  
informatie over de automatische noodrem- 
assistent.
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KILOMETER  
NA KILOMETER.

In de Zafira Life hoeft u minder vaak te tanken, dankzij zijn krachtige, 
zuinige 2.0 diesel motoren met Start/Stop, die elke kilometer winst 
opleveren. U kunt boven dien kiezen tussen een soepel schakelende 
6-versnellingsbak of een geavanceerde 8-traps automaat. De diesel-
motoren van de Zafira Life zijn voorzien van de nieuwste Blue Injection-
technologie voor de nabehandeling van uitlaatgassen, om de uitstoot 
van NOx zoveel mogelijk te beperken.1 Kortom, redenen genoeg om 
met een goed humeur achter het stuur te zitten.

INteLLIGrIp
Het innovatieve IntelliGrip- 
systeem geeft de Zafira Life 
extra veel grip op moeilijk 
terrein, zoals modder, zand  
of sneeuw.

1  Voor een correcte werking van de BlueInjection-techologie is het 
nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) 
AdBlue® bij te vullen. een indicatielampje in de boordcomputer 
waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken. Kijk voor 
meer informatie op www.opel.nl/adblue.

2  De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie.  
Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen 
 tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen 
 wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het eU-basismodel met 
standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik en  
de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLtp-meetmethode 
(World Harmonised Light Vehicle test procedure). Om een vergelijking 
met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier 
omgerekend naar NeDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen 
r (eU) 2017/1153 en r (eU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het 
 bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, de rijom-
standigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren  
al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,6–5,7 l/100 km; 17,9–17,5 km/l.  
Gemiddelde CO2-uitstoot: 148–151 g/km.2 Kijk voor de meest actuele 
motorgegevens en technische specificaties op www.opel.nl/zafira-life 
of vraag ernaar bij uw Opel dealer.
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Niet voor niets noemen we de Zafira Life 
“multi-inzetbaar”. Waarvoor u hem ook 
gebruikt en waar u ook rijdt: hij staat voor 
u klaar. Ondanks zijn enorme ruimte is hij 
vanbuiten relatief compact, zodat hij ook 

in de stad gemakkelijk zijn weg vindt. Zijn 
hoogte van krap 1.901 m is erg praktisch, 
omdat hij daarmee zonder problemen 
onder tunneltjes doorrijdt en toegang 
heeft tot parkeergarages.

OVERAL IN  
ZIJN ELEMENT.

1  Behalve bij de uitvoeringen met verhoogd  
laad vermogen.
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Welke kleur u ook kiest, de Zafira Life  
is met zijn lederen bekleding, elegante 

lichtmetalen velgen én zijn veelzijdige  
interieur altijd begerenswaardig.

STIJLVOL EN  
PERFECT AFGEWERKT.

Jade White – BaSiSLaK

diamond BLaCK – metaLLiC

RiCh oaK BRoWn – metaLLiC

QuaRtZ GRey – metaLLiC

CooL GRey – metaLLiC

moonStone GRey – metaLLiC

touRmaLine oRanGe – metaLLiC
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17-inch lichtmetalen  
velgen, bi-colour,  
diamantgeslepen

EU-bandEnlabEls

banden

215/60 r 17 
michelin 

agilis+ 
(zomer)

215/60 r 17 
michelin 

agilis alpin 
(all-season)

225/55 r 17 
michelin 

primacy 3 
(zomer)

brandstof-efficiëntieklasse c e c

Klasse grip op nat wegdek a b a

rolgeluid-emissiewaarde (db) 72 71 69

geluidsklasse

Zwarte lederen  
beKleding met beige  
sierstiKsels
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KLAAR VOOR   
HET AVONTUUR.

Voor de Zafira Life is een grote reeks  
accessoires beschikbaar, om hem nog  
beter uit te rusten voor alles wat u wilt  
ondernemen. Of u nu met de fiets de  
bergen in gaat, een weekendje naar het 

strand of met collega’s naar een team
buildingweekend aan de andere kant  
van het land. U kunt erop vertrouwen dat 
alle accessoires voldoen aan de hoge 
kwaliteitseisen van Opel.

trekhaak
Om de transportmogelijkheden 
van de Zafira Life nog meer te  
vergroten, zijn verschillende typen 
trekhaken leverbaar, met vaste  
of afneembare kogel. 

WINDSCherMeN
De transparante windschermen 
worden eenvoudig in de voor
portieren geklikt. Ze zorgen voor 
aanzienlijk minder windgeruis  
als u met het raam open rijdt en  
houden bij regen de zijruiten droger.

DakDraGer
De stevige aluminium dakdrager 
is de ideale basis voor diverse 
transportsystemen, zoals een 
fietsrek of dakkoffer. hij heeft  
een draagvermogen van 100 kg, 
verdeeld over de twee stangen.
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FIETSREK
Het aluminium fietsrek wordt  
eenvoudig op de dakdrager  
bevestigd. De fiets wordt veilig 
vastgezet met afneembare,  
verstelbare riemen.

AUTOMATTEN
De hoogwaardige automatten met 
Opel logo, op maat voor de Zafira 
Life, houden het interieur schoon  
en netjes. Ze kunnen eenvoudig 
worden verwijderd en gereinigd.

DAKKOFFER
Er zijn dakkoffers in diverse maten 
beschikbaar, met een inhoud tot 
420 l. De perfecte oplossing voor 
grote bagage, van ski's en surf-
planken tot de kampeeruitrusting.
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© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. 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 te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte 

kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. De Opel dealer zal u graag nader informeren.  

Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda 

(KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij uw Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Topaasstraat 54–62, 4817 HW Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.

De automatische noodrem-assistent met voetgangersherkenning is actief bij een snelheid tussen 5 en 85 km/u. Tussen 5 en 30 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van een aanrijding wordt verminderd 0,9 g. Bij 30 tot 85 km/u wordt de snelheid met maximaal 22 km/u verminderd.  

Bij een hogere snelheid dient de bestuurder zelf te remmen om voldoende snelheid te minderen. De snelheidsmarges waarbinnen de automatische noodrem-assistent in werking treedt, zijn afhankelijk van het opgemerkte object: bij een bewegend object van 5 tot 85 km/u; bij een stilstaand object van  

5 tot 80 km/u; bij een voetganger van 5 tot 60 km/u. De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden.

April 2019www.opel.nl/zafira-life

De toekomst is voor ieDereen


