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3SpiS Streści

nowe oblicze  
funkcjonalności.
Nowa Zafira udostępnia przestrzeń niezbędną w najważniejszych 
chwilach, na przykład podczas wyjazdu na weekend z całą rodziną. 
Stylowa 7-miejscowa1 „salonka”, z nowo zaprojektowanym, elegan ckim 
wnętrzem, oferuje nie tylko pokaźną ilość miejsca na bagaż,ale także 
odpowiedni zastrzyk mocy generowanej przez najnowocześniejsze 
silniki Opla. 

W Nowej Zafirze nie zabrakło również nowoczesnych technologii pod-
wyższających bezpieczeństwo, takich jak osobisty opiekun kierowcy 
Opel OnStar. W przyszłości będzie można przekształcić Zafirę w hotspot 
Wi-Fi2, czyli mobilny punkt dostępu do sieci. im więcej radości czerpiesz 
z chwil spędzanych z rodziną, tym bardziej doceniasz Nową Zafirę. 

1 trzeci rząd siedzeń jest wyposażeniem standardowym wersji elite, dodatkowym wersji enjoy. 2 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. poprawne działanie usługi hotspota Wi-Fi  
będzie wymagało aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych oraz będzie podlegało osobnej opłacie abonamentowej. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat  
znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel.

Niektóre elementy wyposażenia i funkcjonalności są niedostępne lub dostępne opcjonalnie dla wybranych wersji. 
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MIŁA DLA OKA.
Nowa Zafira prezentuje się z klasą godną najnowocześniejszej 
niemieckiej inżynierii. Przeprojektowana osłona chłodnicy  
i reflektory LED z podwójnym motywem skrzydła to tylko przykłady 
charakterystycznych elementów stylistyki, obok której nie sposób 
przejść obojętnie.

1.  Panoramiczna szyba przednia1 i okno dachowe1. Ciesz 
się lepszą widocznością i jasnym, przestronnym wnętrzem. 
Okno dachowe, pokryte powłoką termoizolacyjną, rozciąga 
się nad drugim rzędem foteli.

2.  Światła LED. Przednie i tylne światła LED1 nie tylko  
zapewniają optymalną widoczność, ale również dopeł-
niają niebanalną stylistykę nadwozia.

3.  Pakiet stylizacji nadwozia OPC1. Zaprojektowany przez 
specjalistów z ośrodka Opel Performance Center opcjo-
nalny pakiet, obejmujący profilowane nakładki progów 
bocznych i zderzaków, spojler dachowy oraz antenę typu 
„płetwa rekina”, nadaje Nowej Zafirze muskularny,  
sportowy sznyt.

1  Wyposażenie standardowe lub dodatkowe w zależności od wersji. Dostępność niektórych 
elementów może być ograniczona lub uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. 
Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel. 

1

2

3
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Miłość od  
pierwszego  
siedzenia.
Wnętrze Nowej Zafiry jest jasne i przestronne. Stylowe, staranne 
wykończenie, wysokiej jakości materiały i komfortowe fotele  
zapowiadają wyjątkowe doznania.

• Obszerne, słoneczne i przytulne wnętrze
• Wysoki standard wykończenia
•  Przemyślane, ergonomiczne wzornictwo 
•  Funkcjonalne schowki
• Więcej miejsca na ramiona i nogi
• Nowa, jasna tapicerka (więcej na str. 30)

1.  Kierownica pokryta skórą. Idealnie leży w dłoniach 
i nadaje wnętrzu Nowej Zafiry powiew luksusu. Opcjonalnie 
dostępna jest również kierownica podgrzewana, która 
uprzyjemni jazdę w chłodne dni.

2.  ergonomiczne fotele przednie z certyfikatem agr1. 
Zapomnij o bólu pleców podczas długich podróży – fotele 
z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
i wysuwaną poduszką wspierającą uda dopasowują się 
do sylwetki i zapewniają optymalny komfort.

3.  zamykana konsola środkowa FlexConsole2. Zmienia 
przestrzeń między przednimi fotelami w zintegrowany, 
przesuwany podłokietnik, pod którym znajduje się  
pojemny schowek.

1 Wyposażenie dodatkowe. Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa). 2 Wyposażenie standardowe 
wersji Elite. Niedostępne dla wersji Enjoy i modeli z silnikami CNG i LPG.WNĘTRZE
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FOTELE NA KAŻDĄ 
OKAZJĘ.
Innowacyjny system aranżacji foteli daje Ci swobodę ich rozmiesz-
czenia w zależności od Twoich potrzeb, liczby przewożonych osób 
oraz ilości bagażu. System Flex7®Plus1 oferuje wybór od dwóch do 
maksymalnie siedmiu miejsc, a specjalne ustawienie klubowych 
foteli (Lounge Seating)2 w drugim rzędzie pozwala pasażerom 
poczuć się jak w klasie biznes.

• Fotele klubowe w drugim rzędzie2 
• Wygodna aranżacja przestrzeni w zaledwie kilka sekund
• Wyjmowany trzeci rząd foteli1

Poznaj możliwości aranżacji wnętrza na www.opel.pl/nowa-zafira

1.  Fotele klubowe2. Pozwól pasażerom w drugim rzędzie poczuć się 
jak goście VIP, składając oparcie środkowego fotela i zamieniając 
go w szeroki, miękki podłokietnik. Taka konfiguracja pozwala zsunąć 
fotele do środka i do tyłu, udostępniając jeszcze więcej miejsca  
na nogi, niczym w luksusowej limuzynie.

2.  Flex7®Plus. To jeden z najbardziej wszechstronnych i praktycznych 
systemów elastycznego kształtowania wnętrza na rynku. Zmiana 
aranżacji przestrzeni pasażerskiej i bagażowej zajmuje zaledwie 
kilka sekund dzięki wygodnemu mechanizmowi składania oparć 
foteli na płasko. Po złożeniu wszystkich foteli, poza przednimi, pojem-
ność przestrzeni bagażowej wzrasta aż do 1 860 litrów. Z kolei 
oparcia foteli drugiego rzędu przechylają się do przodu, ułatwiając 
zajęcie miejsca w fotelach trzeciego rzędu1.

1 Trzeci rząd foteli jest wyposażeniem standardowym wersji Elite, dodatkowym wersji Enjoy. 2 Wyposażenie dodatkowe wersji Elite. Niedostępne dla wersji Enjoy.

2

1
Fotele klubowe

Flex7®Plus

FuNkCjoNaLNa araNżaCja WNęTrZa
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WSZYSTKO 
NA MIEJSCU.
Rowery, narty, torby, zabawki – Nowa Zafira została zaprojektowana 
tak, by nie ugiąć się pod ciężarem Twoich wymagań. Na przykład  
bagażnik FlexFix®1 umożliwia wygodny i bezpieczny transport  
rowerów.

•  Zintegrowany uchwyt FlexFix®1 wysuwa się z tylnego zderzaka, 
a kiedy nie jest już potrzebny, całkowicie się w nim chowa

•  Zamontowane rowery nie blokują dostępu do bagażnika
•  Więcej miejsca w bagażniku i dla pasażerów
•  Zabrudzenia wnętrza oponami rowerowymi odchodzą w zapo-

mnienie 

Zobacz na www.opel.pl/nowa-zafira jak wygodny jest FlexFix®.

1.	 	Duży	bagażnik. 5-miejscowa Zafira oferuje aż 710 l 
pojemności bagażnika, a wersja z 7 fotelami 152 l, 
nie licząc miejsca dostępnego w aż 34 schowkach. 

2.	 	Opcjonalny	bagażnik	rowerowy	FlexFix®1. Na wysuwanym 
z tylnego zderzaka uchwycie zamontujesz dwa duże  
rowery, a z dodatkowym adapterem przewieziesz kolejne 
dwa.

3.	 	Opcjonalny	hak	holowniczy2. W którymś momencie w nawet 
największym bagażniku może zabraknąć miejsca – wtedy 
sprawdzi się tradycyjny hak holowniczy i przyczepa. Ten hak 
pociągnie ładunek o łącznej masie nawet 1 650 kg.

1 Dostępność bagażnika rowerowego z wybranymi elementami wyposażenia jest ograniczona. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel. 
2 Niedostępny z bagażnikiem rowerowym FlexFix®.FuNkcjONalNa aRaNżacja WNęTRZa







131 Wyposażenie standardowe wersji Elite, dodatkowe wersji Enjoy. 2 Dostępny również z reflektorami halogenowymi w opcjonalnym Pakiecie Dobrej Widoczności dla wersji Enjoy. BEzPiEczEństWo

ADAPTACYJNE  
ŚWIATŁA LED.  
OLŚNIEWAJĄCA IDEA.
opel traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie, dlatego technologia oświetlenia 
LED zawitała do Nowej zafiry. Dostępne do niedawna tylko w autach klasy wyższej, 
adaptacyjne reflektory AFL LED1 zapewniają doskonałą widoczność i zwiększają 
bezpieczeństwo jazdy po zmroku.

•  Diody LED emitują o 25% jaśniejsze światło niż żarówki halogenowe
•  Reflektory AFL automatycznie dostosowują strumień światła w zależności, 

między innymi, od kąta skrętu kierownicy i prędkości jazdy
•  system automatycznie wybiera tryb pracy najbardziej odpowiedni do warunków 

na drodze (patrz ilustracje poniżej)

Więcej o reflektorach AFL LED przeczytasz na www.opel.pl/nowa-zafira

Doświetlanie z boku podczas 
cofania. Dodatkowe przednie 
światła po obu stronach  
pojazdu aktywują się ułatwia-
jąc manewry w ciasnych  
przestrzeniach. 

Tryb świateł postojowych 
(eco). Przy aktywnym systemie 
start/stop tryb ten wyłącza 
funkcję doświetlania zakrętów, 
oszczędzając energię.

Dynamiczne doświetlanie
zakrętów (40-70 km/h). 
Po przekroczeniu ustalonej 
prędkości i kąta skrętu kierow-
nicy dodatkowa wiązka światła 
doświetla pokonywany zakręt.

Statyczne doświetlanie  
zakrętów (do 40 km/h).
Po włączeniu kierunkowskazu 
i skręceniu kierownicy pod  
odpowiednim kątem, aktywuje 
się oświetlenie boczne. 

Światła szosowe (od 55 km/h). 
Dłuższy i szerszy, nieoślepiający 
strumień światła, ułatwia  
dostrzeżenie niespodziewanych 
przeszkód na drodze.

Automatyczne sterowanie 
światłami drogowymi (HBA)2. 
Automatycznie zmienia światła 
drogowe na mijania, gdy  
wykryje inny pojazd z przodu. 

Światła miejskie (do 55 km/h). 
szersza wiązka światła zwięk-
sza widoczność drogi oraz 
oświetla strefy ruchu pieszych 
i obszary potencjalnego ryzyka.
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BEZPIECZEŃSTWO 
TO PrIOryTET.
Nowa Zafira dostępna jest z najnowocześniejszymi systemami 
wspomagającymi kierowcę, które czuwają nad bezpieczeństwem 
podróżujących. Na przykład kamera przednia Opel Eye monitoruje 
drogę przed pojazdem i przekazuje dane do układów: ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), ostrzegania przed 
kolizją (FCA) i rozpoznawania znaków drogowych (TSR).

Sprawdź na www.opel.pl/nowa-zafira jak działają powyższe systemy.

1.  Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)1. 
Ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym w momencie niesygnalizo-
wanego przekraczania pasa ruchu. 

2.  Układ ostrzegania przed kolizją (FCA)1. W przypadku zbyt szybkiego 
zbliżania się do wolniej jadącego pojazdu, alarmuje sygnałem wizualnym 
i dźwiękowym. Jeśli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie, system 
może zainterweniować przez automatyczne hamowanie. 

3.  System rozpoznawania znaków (TSr)1. Monitoruje i wyświetla znaki 
drogowe, w tym ograniczenia prędkości, których kierowca może  
nie dostrzec. 

4.  Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem prędkości (ACC)2. Współ-
pracując z układem ostrzegania przed kolizją (FCA), automatycznie 
utrzymuje wybrany przez kierowcę odstęp od pojazdu poprzedzającego. 

5.  Kamera cofania (rVC)2. Ułatwia bezpieczne i wygodne manewrowanie, 
bez konieczności obracania się przez ramię – obraz z kamery wyświetlany 
jest na ekranie systemu multimedialnego IntelliLink.  
Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu (SBSA)2. Wykorzy-
stując czujniki radarowe układ alarmuje kierowcę diodą ostrzegawczą 
w lusterku zewnętrznym jeśli wykryje inny pojazd w martwym polu. 
Aktywuje się przy prędkościach do 140 km/h (brak ilustracji).

 

1 Funkcjonalność opcjonalnej kamery przedniej Opel Eye. 2 Wyposażenie dodatkowe.BEZpIECZEńSTWO

3

1

2 5

4
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INTELLILINK. 
NIEROZŁĄCZNY.
Jeśli oczekujesz od samochodu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie  
łączności, Nowa Zafira Cię nie zawiedzie. To, co niezbędne, otrzymujesz  
w standardzie, w tym zaawansowany system multimedialny R 4.0 IntelliLink  
z 7˝ ekranem dotykowym.

• System Opel OnStar w standardzie  
• W przyszłości dostępny będzie również pokładowy hotspot Wi-Fi1

•  System R 4.0 IntelliLink z obsługą Bluetooth®2 oraz interfejsami 
Apple CarPlay™ 2,4 i Android Auto™ 2,4

•  Dostęp do wiadomości tekstowych i aplikacji za pomocą ekranu dotykowego 
lub komend głosowych2

• Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzeń zewnętrznych2

2.  R 4.0 IntelliLink. Wszechstronny system 
multimedialny, obsługiwany przyciskami 
na kierownicy lub funkcją komend 
głosowych wbudowaną w smartfonie, 
jest kompatybilny z interfejsami 
Apple CarPlay™ i Android Auto™2,4, 
umożliwiając projekcję wybranych 
funkcjonalności smartfona, takich jak 
mapy, połączenia telefoniczne czy 
odtwarzanie muzyki, na 7˝ ekranie 
na konsoli centralnej2. System współ-
pracuje z zestawem głośnomówiącym, 
odtwarza muzykę przez Blue tooth®  

i ładuje baterie urządzeń przenośnych 
przez USB. 

1.  Navi 950 IntelliLink Touch3. System 
multimedialny oferuje radio, 7˝ ekran 
dotykowy, łącza Bluetooth® i USB2, 

zintegrowaną nawigację z mapami 
w widoku 3D większości krajów Europy 
i funkcję wprowadzania celu podróży 
krótką komendą głosową. Z myślą 
o Twoim bezpieczeństwie system 
umożliwia odsłuchiwanie przycho-
dzących SMS-ów i oddzwonienie lub 
odesłanie predefiniowanej odpowiedzi 
za pomocą komendy głosowej.   

1 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. Poprawne działanie usługi hotsporta Wi-Fi będzie wymagało 
aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych oraz będzie podlegało osobnej opłacie abona-
mentowej. Więcej informacji o dostępności i opłatach znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel 2 Liczba i zakres funkcjonalności 
umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego.   
3 Opcjonalny system Navi 950 IntelliLink Touch nie obsługuje projekcji ekranu smartfona przez interfejsy Apple CarPlay™ i Android Auto™. 4 Funkcja 
projekcji ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą interfejsu Android AutoTM, a projekcja ekranu  
iPhone'a przez interfejs Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych).  
Więcej o interfejsach na www.apple.com/ios/carplay/i www.android.com/auto/. Apple CarPlay i Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. 
Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google.

2

ŁąCZNOść 



OSOBISTY OPIEKUN KIEROWCY.
Opel OnStar1 zwiększa Twoje poczucie komfortu  
i bezpieczeństwa podczas jazdy. O każdej porze dnia  
i nocy, za naciśnięciem przycisku, system zapewnia  
dostęp do szerokiej gamy rozwiązań i usług mobilnych  
niemal w całej Europie.

Nowy wymiar podróżowania.

1 Poprawne działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania. OnStar korzysta z sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Korzystanie z OnStar po upływie pierwszego roku darmowego użytkowania podlega 
opłacie abonamentowej. Pakiet usług OnStar w ramach abonamentu może różnić się od pakietu dostępnego podczas pierwszego roku darmowego użytkowania. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki 
Opel. 2 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. Poprawne działanie usługi hotspota Wi-Fi będzie wymagało aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych oraz będzie podlegało osobnej 
opłacie abonamentowej. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel. 3 Fabryczny system nawigacji Opla z odpowiednimi mapami jest niezbędny dla tej usługi. 4 Takiej jak zderzenie lub kradzież pojazdu.
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Co potrafi  
onStar.
Automatyczne reagowanie na zderzenie. Dzięki wbudowanym w samochodzie  
czujnikom opiekun OnStar otrzymuje automatyczne powiadomienie o zderzeniu  
i niemal natychmiast łączy się z Twoim samochodem. Po wstępnej ocenie sytuacji,  
w razie potrzeby, opiekun wzywa służby ratunkowe, wskazując im Twoją dokładną  
lokalizację1.

Hostpot Wi-fi. W przyszłości zyskasz możliwość korzystania z zalet stabilnego, 
wydajnego połączenia z Internetem dla nawet 7 urządzeń jednocześnie1,2.

Aplikacja na smartfona. Umożliwia m.in. zdalne sterowanie zamkiem centralnym, 
sprawdzenie pozostałej żywotności oleju, a także zlokalizowanie zaparkowanego 
auta przez zdalne włączenie klaksonu i świateł1.

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu. Kiedy zgłosisz kradzież na policję, opiekun 
OnStar może pomóc w odnalezieniu Twojego auta. Po zlokalizowaniu pojazdu system 
OnStar może również zablokować zapłon, unieruchamiając w ten sposób auto1.

Diagnostyka pojazdu. W dowolnym momencie możesz poprosić opiekuna OnStar 
o zdalną ocenę najważniejszych parametrów Twojego auta, w tym silnika, skrzyni 
biegów, poziomu emisji spalin czy sprawności poduszek powietrznych. Na Twoją prośbę 
OnStar będzie przesyłał Ci co miesiąc e-mail z podsumowaniem najważniejszych  
parametrów Twojego Opla1.

Pobieranie celu podróży. Czasami wiesz, dokąd chcesz dojechać, ale nie wiesz  
którędy. Wtedy pomoże Ci OnStar. Wciśnij przycisk usług i połącz się z opiekunem 
OnStar, który poda Ci adres miejsca docelowego, a w razie potrzeby prześle  
go bezpośrednio do Twojego systemu nawigacji1,3.

tWoja 
Prywatność. 
tWój Wybór.
Ty decydujesz o tym, czy OnStar może otrzymywać 
informacje o Twojej lokalizacji.

•  Po zarejestrowaniu i aktywowaniu OnStar, masz dostęp 
do wszystkich usług systemu. Dla bezpieczeństwa  
niektóre usługi, na przykład zdalne blokowanie  
i odblokowywanie drzwi, a także pomoc w przypadku 
kradzieży pojazdu, wymagają numeru PIN.

•  Jeśli nie chcesz, aby OnStar znał Twoje aktualne poło-
żenie, wciśnij przycisk prywatności i przytrzymaj go przez 
około 5 sekund. Jeśli zmienisz zdanie, ponownie wciśnij  
i przytrzymaj przycisk, aby ujawnić swoją lokalizację. 
OnStar będzie mógł wyłączyć tryb prywatności nieza-
leżnie tylko w sytuacji awaryjnej4.

•  OnStar nigdy nie przekaże Twoich danych w niepowołane 
ręce. Będą one udostępnione jedynie spółkom OnStar, 
GM Holdings LLC (USA) i spółkom z nimi stowarzyszonym 
(w tym Adam Opel AG), autoryzowanym sprzedawcom, 
serwisom, firmom działającym w imieniu OnStar, a tylko 
za Twoją dodatkową zgodą również innym podmiotom 
świadczącym usługi.

ONSTAr
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Jak wyposażyć 
auto w onStar?
OnStar należy do wyposażenia standardowego każdej 
wersji Zafiry.

Podoba Ci się OnStar?

1. Zamów Nową Zafirę z OnStarem.
2.  Przed odbiorem auta otrzymasz e-mail z linkiem 

aktywacyjnym Twojego konta myOpel.
3.   Dokończ aktywację konta i dostosuj ustawienia  

do swoich preferencji.
4.   I to już wszystko. Odbierając auto skorzystaj z OnStar, 

naciskając niebieski przycisk usług.

Pamiętaj, że działanie systemu OnStar wymaga jego 
uprzedniej aktywacji.

Po upływie 12 miesięcy zdecydujesz, czy chcesz odpłatnie 
przedłużyć usługi OnStar w pełnym zakresie. 

Więcej informacji znajdziesz na www.opelonstar.pl

ONSTar
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Portal myoPel.
Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygotowaliśmy 
nowoczesny portal internetowy – myOpel. Zapewnia on  
wygodny dostęp do wielu praktycznych informacji o Twoim 
Oplu i pomaga jeszcze lepiej o niego zadbać. Wszystkie dane 
mogą być dostępne na ekranie Twojego komputera lub innym 
urządzeniu przenośnym, na przykład telefonie czy tablecie.

Aktywując usługi OnStar możesz uzyskać dostęp do portalu 
myOpel, w tym między innymi do:

•  Promocji przygotowanych na miarę Twoich potrzeb
•  Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych
•  Zapytań o serwis online
•  Wyników oceny technicznej po jej wykonaniu w Autoryzo

wanym Serwisie Opel
•  Historii serwisowej samochodu1

•  Specyfikacji fabrycznej auta1

•  Przypomnień o przeglądzie1

Portal myOpel jest dostępny również dla właścicieli samochodów 
marki Opel bez usługi OnStar. Wystarczą trzy proste kroki,  
aby zostać użytkownikiem portalu myOpel:

1.  Dealer wstępnie rejestruje Twoje konto na portalu myOpel.
2.  Otrzymujesz na swoją skrzynkę email wiadomość z linkiem 

aktywacyjnym konta.
3.  Aktywujesz konto na portalu myOpel.

Wybrane funkcjonalności myOpel są także udostępniane  
za pośrednictwem aplikacji mobilnej myOpel, do pobrania  
na smartfona ze sklepu Google Play (dla urządzeń z systemem 
operacyjnym Android) lub iTunes (dla urządzeń z systemem 
operacyjnym iOS).

OnSTAr

1  Dostęp jest aktywowany na okres 13 miesięcy i może być cyklicznie odnawiany po wykonaniu przeglądu okresowego 
w Autoryzowanych Serwisach marki Opel i potwierdzeniu własności samochodu. Zapraszamy na myOpel.pl i do 
Autoryzowanych Serwisów marki Opel.
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2

1

gotowość do wI-FI 
na pokładzIe.
Jest wiele powodów, by zachwycić się Nową Zafirą, a to bez  
wątpienia jeden z nich: hotspot Wi-Fi1. Usługa ta będzie w przy-
szłości dostępna z osobistym opiekunem kierowcy Opel OnStar. 
Uruchomisz silnik, a Twoja Zafira przejdzie w tryb online1.

• Dostęp do Internetu dla nawet 7 urządzeń jednocześnie1,2 
• Rozrywka dla pasażerów na długich trasach
•  Odtwarzanie multimediów online, przeglądanie stron, 

e-mailowanie i znacznie więcej – wewnątrz auta i w podbliżu2

•  Mocna antena dachowa zapewnia stabilne, szybkie 
połączenie1

•  Wygodne ładowanie urządzeń poprzez złącze USB lub 
gniazdko 12 V

Więcej o systemach multimedialnych na www.opel.pl/nowa-zafira

1.  połącz się. Do wyboru masz złącze USB oraz łączność 
Bluetooth®, dzięki której sparujesz z systemem IntelliLink 
nawet 4 urządzenia zewnętrzne i przeniesiesz interfejs 
smartfona lub tabletu na ekran multimedialny za pośred-
nictwem Apple CarPlay™ lub Android Auto™2 
(więcej na str. 17).

2.  kino na tylnych fotelach. W przyszłości hotspot Wi-Fi 
ułatwi odtwarzanie filmów online podczas jazdy1,2. 
Idealnym sposobem na zamocowanie tabletu z tyłu jest 
opcjonalny uchwyt FlexConnect – umieszczony na odpo-
wiedniej wysokości i pod właściwym kątem umożliwia 
wygodne oglądanie filmu lub czytanie e-booka.  

1 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. Poprawne działanie usługi hotspota Wi-Fi będzie wymagało aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych 
oraz będzie podlegało osobnej opłacie abonamentowej. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel. Więcej o usługach systemu Opel OnStar na stronach 18–21.  
2 Liczba i zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego. Po wyłączeniu silnika hotspot Wi-Fi wyłączy 
się automatycznie po 10 minutach.ŁąCZNOść 
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PRZEJDŹ W TRYB 
SPORT.
Nowa Zafira to 7-miejscowy minivan, ale prowadzi się jak rasowe auto 
kompaktowe, a opcjonalny układ jezdny FlexRide1 umożliwia przejście
z komfortowego trybu prowadzenia w tryb sportowy. Zafira zwinnie  
porusza się w ruchu miejskim i płynnie pokonuje kolejne kilometry  
na wyższych biegach w trasie. Zużycie paliwa i emisja spalin są zdumie-
wająco niskie jak na samochód tych rozmiarów.

•  Dynamiczne prowadzenie  
•  Silniki zapewniające przyjemną i oszczędną jazdę
•  Najmocniejszy silnik benzynowy: 1.6 Turbo 147 kW/200 KM 
•  6-biegowe skrzynie manualne lub automatyczne2

•  System Start/Stop i technologia ecoFLEX ograniczające zużycie  
paliwa i koszty eksploatacji 

•  Dostępne wersje z silnikami LPG i CNG

2.  Zadziorna czy potulna? Adaptacyjny 
układ jezdny FlexRide1 pozwala dosto-
sować charakterystykę prowadzenia 
Nowej Zafiry do preferencji kierowcy. 
Za dotknięciem przycisku możesz prze-
łączać pomiędzy 3 dostępnymi trybami 
jazdy: Sport, Standard i Tour. Tryb Sport 
automatycznie dostrajający pracę amor-
tyzatorów i innych elementów układu 
jezdnego oraz tylne zawieszenie  
z drążkiem Watta zapewniają bardzo 
dynamiczne właściwości jezdne.Tryb 
Tour zapewnia maksymalny komfort 
podczas długich podróży.

1.  Superpłynna praca. Automatyczna 
przekładnia 6-biegowa2, współpracująca 
z układem wspomagającym ruszanie 
na pochyłościach (HSA), potwierdza, 
że wysoka wydajność i komfort prowa-
dzenia nie są zarezerwowane dla silników 
o dużej pojemności skokowej. Ten rodzaj 
przekładni może również współpracować 
z elektrycznie sterowanym hamulcem 
postojowym.

1 Wyposażenie dodatkowe wersji Elite. Niedostępne dla wersji Enjoy. 2 Dostępna z wybranymi wersjami silnikowymi.

Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym dla silnika 1.6 Turbo 147 kW/200 KM: 7,2–6,8 l/100 km, 168–160 g/km , zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 715/2007i WE nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Więcej na str. 35. DyNAMiKA jAZDy

2

1
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21
Wersja 
eNjOY.
Przestronne wnętrze 5-miejscowej Zafiry Enjoy obiecuje  
wyjątkowe doznania dzięki szerokiej gamie atrakcyjnego  
wyposażenia standardowego. 

•  Duży i funkcjonalny 5-miejscowy samochód rodzinny oferujący 
doskonały stosunek jakości do ceny

•  Osobisty opiekun kierowcy Opel OnStar
•  Zaawansowane rozwiązania multimedialne 
•  Komfortowy, przyjazny dla kręgosłupa fotel kierowcy 

regulowany w 6 kierunkach
•  Tempomat z ogranicznikiem prędkości 
•  Opcjonalny trzeci rząd foteli

1.  system r 4.0 IntelliLink i Opel Onstar. Wersja Enjoy 
w standardzie oferuje doskonałą łączność ze smart-
fonem1, łącze Bluetooth® umożliwiające bezprzewo-
dowe odtwarzanie muzyki, radio AM/FM, obsługę  
zestawu głośnomówiącego i projekcję interfejsu smart-
fona1na dużym 7˝ ekranie. W przyszłości hotspot Wi-Fi2 
zapewni połączenie z Internetem dla nawet 7 urządzeń.

2.	 	Tempomat	z	ogranicznikiem	prędkości. Obsługiwany 
przyciskami sterowania na kierownicy, pomaga uniknąć 
mandatów za przekroczenie prędkości i zwiększa  
bezpieczeństwo jazdy.

1 Liczba i zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego.  
2 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. Poprawne działanie usługi hotspota Wi-Fi będzie wymagało aktywacji i akceptacji Warunków 
Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych oraz będzie podlegało osobnej opłacie abonamentowej. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat 
znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel. Więcej o usługach systemu Opel OnStar na stronach 18–21.WErSjE WyPOSAżEnIA

4

3

3.	 	17˝	obręcze	strukturalne. Duże, 5-ramienne obręcze 
stalowe podkreślają dynamiczną naturę Zafiry.

4.	 	Kierownica	pokryta	skórą.	Wyszukany charakter wersji 
Enjoy jest namacalny: wysokiej jakości skóra świetnie się 
prezentuje i zapewnia pewny uchwyt kierownicy.
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wersja 
elite.
7-miejscowa Nowa Zafira w wersji Elite to ekskluzywnie wyposażona
rodzinna limuzyna, z elegancką tapicerką Morrocana1, przyciemnianymi 
szybami, systemem OnStar2 i całą gamą innowacyjnych rozwiązań  
technologicznych.

• Reflektory AFL LED, tylne światła LED i światła przeciwmgielne 
• Dwustrefowa klimatyzacja sterowana elektronicznie
• Czujniki parkowania przednie i tylne 
•  Błyszczące listwy wzdłuż okien idealnie komponujące się  

z przyciemnianymi szybami
• 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich
• Nastrojowe oświetlenie wnętrza

1.	 	Konsola	środkowa	FlexConsole.	Funkcjonalne rozwiązanie 
udostępnia przesuwany na szynach podłokietnik, skry-
wający zamykany schowek, oraz wysuwane lub wyjmowane 
dwa uchwyty na napoje. 

2.	 	Eleganckie	pokrycie	foteli.	Tapicerka Morrocana1  
podkreśla najwyższą klasę wykończenia wnętrza  
Nowej Zafiry i zwiększa poczucie komfortu.

3.	 	Adaptacyjne	reflektory	LED.	Stylowe, skuteczne, wspie-
rające bezpieczną jazdę. Wiodące w klasie adaptacyjne 
reflektory AFL LED automatycznie dostosowują się  
do warunków na drodze, zapewniając optymalną widocz-
ność. Więcej na str. 13. 

4.	 	Przyciemniane	szyby.	Zapewniają prywatność pasażerom  
i chronią cenne przedmioty przed ciekawskimi spojrzeniami. 
Przyciemniane szyby zapobiegają również nagrzewaniu 
się wnętrza w upalne dni. 

1 Morrocana – skóra sztuczna. 2 Więcej informacji o systemie OnStar na str. 18–21. Liczba i zakres funkcjonalności 
zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego.

Gama wyposażenia standardowego wersji Elite z silnikami LPG i CNG różni się od zestawów dostępnych dla  
pozostałych wersji silnikowych. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

WERSjE WyPOSAżENiA

2

1

4

3
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ROZGOŚĆ SIĘ.
Starannie ukształtowane profile foteli i skrojona na miarę tapicerka 
są istotnym aspektem wyjątkowej aury wnętrza panującej  
w Nowej Zafirze. Poznaj eleganckie tapicerki, z których każda 
dostępna jest opcjonalnie z ergonomicznymi przednimi fotelami 
AGR1, a następnie zamów idealną dla siebie „salonkę” na kołach.

Przyjrzyj się z bliska wnętrzu Nowej Zafiry na 
www.opel.pl/nowa-zafira

TaPicerki i elemeNTy wykońcZeNia

1

3

4
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1Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie  lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken –  
Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa). 2 Niedostępna dla wersji Elite. 3 Niedostępna dla wersji Enjoy. 4 Morrocana – skóra sztuczna.  
5 Wyposażenie dodatkowe.

1.  Enjoy2. Siedzisko pokryte tapicerką materiałową Mando 
i elementy boczne fotela Atlantis w kolorze czarnym  
Jet Black z przeszyciami Dark Pewter. Elementy ozdobne 
Blasted Silver z chromowanymi wstawkami. 

2.  Elite, ciemna3. Siedzisko pokryte tapicerką materiałową 
Lilop i elementy boczne fotela Morrocana4 w kolorze 
czarnym Jet Black z dwukolorowymi przeszyciami Shadow 
Grey i Rust. Elementy ozdobne Ruthenium Metallic 
z chromowanymi wstawkami.

3.  Elite, jasna3,5 z fotelami przednimi AGR1. Siedzisko  
pokryte tapicerką materiałową Lilop i elementy boczne 
fotela Morrocana4 w kolorze jasnobeżowym Light Neutral 
z dwukolorowymi przeszyciami Shadow Grey i Ceramic 
White. Elementy ozdobne Ruthenium Metallic z chromo-
wanymi wstawkami. 

4.  Tapicerka skórzana z fotelami przednimi AGR1,5. Siedzisko 
i elementy boczne fotela pokryte skórą naturalną w kolorze 
czarnym, pozostałe elementy fotela pokryte Morrocaną4 

z przeszyciami Star Silver. Elementy ozdobne z chromo-
wanymi wstawkami uzależnione od wersji wyposażenia. 

5.   Tapicerka materiałowa Lace z fotelami AGR1,5. Siedzisko 
pokryte tapicerką materiałową Lace i elementy boczne 
fotela Atlantis w kolorze czarnym Jet Black z przeszy-
ciami Star Silver. Elementy ozdobne chromowanymi 
wstawkami uzależnione od wersji wyposażenia.

  Ergonomiczne fotele przednie z certyfikatem AGR1,5. 
Wyposażone w elektryczną regulację podparcia odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa i poduszki wspierającej uda 
idealnie dostosowują się do sylwetki. 

TAPiCERKi i ELEMENTy WyKońCZENiA

5

2
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Kolory nadwozia.

Kolory nadwozia

Biały summit szary CosmiC1

NieBieski royalBrązowy Dark Caramel1

Brązowy Dark mahogaNy1CzerwoNy aBsolute1

szary satiN steel1

sreBrNy sovereigN1

sreBrNy magNetiC1

CzarNy miNeral1

NieBieski Darksea1

zieloNy emeralD1
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Koła.
	 1.	 	obręcze	stalowe	z	kołpakami2, 

16 x 6,5˝, opony 215/60 R 16  
(PWM & NQ1).

	 2.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich3, 
16 x 6,5˝, 7-ramienne, opony 215/60 R 16 
lub 225/50 R 17 (RRZ).

	 3.	 	obręcze	strukturalne4, 17 x 7˝, 
5-ramienne, opony 225/50 R 17 (PWT).

	 4.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich5, 17 x 7˝, 
wieloramienne, opony 225/50 R 17 
(PGQ).

	 5.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich3, 17 x 7˝, 
wieloramienne podwójne, opony 225/50 
R 17 (PXS).

	 6.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich3, 18 x 8˝, 
5-ramienne podwójne, opony 235/45 
R 18 (PZJ). 

	 7.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich3, 18 x 8˝, 
5-ramienne w kolorze czarnym, opony 
235/45 R 18 (PXR).

	 8.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich3, 18 x 8˝, 
wieloramienne, opony 235/45 R 18 
(PZK).

	 9.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich3, 19 x 8˝, 
wieloramienne w kolorze tytanowym, 
opony tyres 235/40 R 19 (PZU).

	10.	 	obręcze	kół	ze	stopów	lekkich3, 19 x 8˝, 
5-ramienne podwójne, opony 235/40 
R 19 (PZT).

Koła

1 Dostępny za dopłatą.  2 Dostępne wyłącznie dla wersji Enjoy.  3 Wyposażenie dodatkowe.  4 Wyposażenie standardowe wersji Enjoy.  5 Wyposażenie standardowe wersji Elite.   
opcjonalne obręcze kół dostępne są dla wybranych wersji silnikowych. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki opel.

Skonfiguruj	swoją	Nową	Zafirę	na 
www.opel.pl/nowa-zafira

1.

8. 9.

10.

4.

2.

5.

3.

6.

7.
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NAPĘDZANA MOCĄ.
Nowa Zafira dostępna jest z szeroką gamą superoszczędnych,  
wydajnych silników, zapewniających odpowiedni moment obro towy, 
nieprzeciętne wrażenia z jazdy i ekonomiczną eksploatację.

•  Wszystkie silniki diesla posiadają najnowsze rozwiązania  
technologiczne ograniczające emisję tlenków azotu (NOX) 

•  Silnik 1.6 Turbo 147 kW/200 KM oferuje potężną dawkę mocy 
i płynną, dynamiczną jazdę 

•  Technologia ecoFLEX z systemem Start/Stop wspomaga  
ograniczenie zużycia paliwa

•  Komfotowa i efektywana przekładnia automatyczna dostępna 
z wybranymi jednostkami napędowymi

•  Silniki zasilane jednym z czterech rodzajów paliwa: benzyna, 
olej napędowy, gaz ziemny CNG lub gaz płynny LPG

Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl/nowa-zafira

SiLNiKi, SKrZyNiE biEGóW i OPONy

Zużycie paliwa i emisja CO2

SiLNiKi 1.4 Turbo ECOTEC®  
Direct injection 
(88 kW/120 KM)

1.4 Turbo ECOTEC®  
Direct injection ecoFLEX
(88 kW/120 KM)
z systemem Start/Stop

Skrzynie biegów MT-6 MT-6

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6

Paliwo benzyna benzyna

Zużycie paliwa w l/100 km5

Miasto 8,5–8,1 8,2–7,6

Autostrada 5,7–5,5 5,6–5,4

Cykl mieszany 6,8–6,4 6,5–6,2

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany5 156–148 151–143

SiLNiKi

 

1.4 Turbo LPG ECOTEC®  
(103 kW/140 KM)
 

1.6 CNG Turbo ECOTEC® 
(110 kW/150 KM)
 

Skrzynie biegów MT-6 MT-6

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6

Paliwo LPG benzyna CNG

Zużycie paliwa w l/100 km5

Miasto 12,2–11,2 8,6–8,0 10,3–9,9 (6,7–6,5)6

Autostrada 7,4–7,0 5,8–5,5 6,0–5,6 (3,9–3,7)6

Cykl mieszany 9,2–8,6 6,9–6,4 7,6–7,2 (5,0–4,7)6

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany5 149–139 159–148 136–129

MT-6 = 6-biegowa skrzynia manualna, AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna

1 Zgodnie z rozporządzeniem WE 1222/2009. 2 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) 
do G (największy opór) dla danego typu opon. 3 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie  
ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 4 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie  
z rozporządzeniem WE 661/2009.

OPONy1

rOZMiAr 215/60
r 16

225/55
r 17

235/45
r 18

235/40
r 19

Klasa efektywności paliwowej2 C–b E–b E E

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni3 E–b C–b b b

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu
toczenia (db) 71 71–68 71 71

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia4



Zużycie paliwa i emisja CO2

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

1.4 Turbo ECOTEC®  
Direct Injection ecoFLEX
(103 kW/140 KM)
z systemem Start/Stop

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

1.6 Turbo ECOTEC®  
Direct Injection 
(125 kW/170 KM) 

1.6 Turbo ECOTEC®  
Direct Injection 
(147 kW/200 KM) 
z systemem Start/Stop

Skrzynie biegów MT-6 MT-6 AT-6 AT-6 MT-6

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Paliwo Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna

Zużycie paliwa w l/100 km5

Miasto 8,5–8,1 8,2–7,6 9,3–8,5 10,4–10,1 8,8–8,4

Autostrada 5,7–5,5 5,6–5,4 5,6–5,3 6,5–6,2 6,2–5,9

Cykl mieszany 6,8–6,4 6,5–6,2 6,9–6,5 7,9–7,6 7,2–6,8

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany5 156–148 151–143 160–150 182–176 168–160

SILNIKI

 

1.6 CDTI ECOTEC®7

(88 kW/120 KM)
z technologią  BlueInjection
i systemem Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC®7

(99 kW/134 KM)
z technologią  BlueInjection
i systemem Start/Stop

2.0 CDTI ECOTEC®7

(96 kW/130 KM)
z technologią  BlueInjection 

2.0 CDTI ECOTEC®7

(125 kW/170 KM)
z technologią  BlueInjection

2.0 CDTI ECOTEC®7

(125 kW/170 KM)
z technologią  BlueInjection
i systemem Start/Stop

Skrzynie biegów MT-6 MT-6 AT-6 AT-6 MT-6

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Paliwo Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km5

Miasto 5,6–5,3 5,6–5,3 8,2–8,0 8,2–8,0 6,4–6,0

Autostrada 4,2–4,0 4,2–4,0 4,8–4,5 4,8–4,5 4,5–4,2

Cykl mieszany 4,7–4,5 4,7–4,5 6,1–5,8 6,1–5,8 5,2–4,9

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany5 125–119 125–119 161–153 161–153 137–129

 5 Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 i WE nr 692/2008, w zależnosci od wersji. 6 Zużycie gazu H w kg/100 km. 7Technologia BlueInjection wykorzystuje bezzapachowy roztwór mocznika AdBlue®, przechowywany w oddzielnym zbiorniku. Komputer pokładowy informuje kierowcę o konieczności uzupełniania  
płynu, również w okresach między przeglądami. Więcej informacji na www.opel.pl/adblue

Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General Motors Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu 
zawieranej z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą  
o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.
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DoDatki 
które Docenisz.
Czy można udoskonalić wymarzony samochód rodzinny? Oczywiście, 
wystarczy dobrać oryginalne, skrojone na miarę akcesoria, które 
idealnie dostosują Nową Zafirę do Twoich indywidualnych potrzeb. 
Opel oferuje akcesoria na każdą okazję. Zajrzyj do elektronicznego 
katalogu na www.opel.pl w sekcji Usługi Serwisowe i wybierz coś 
dla siebie.

AkCeSOriA

1.  Pojemnik dachowy z logo opla. Wytrzymały, aerodynamiczny 
i elegancki. Szybko stanie się synonimem niezapomnianych 
wycieczek dla całej rodziny.

2.	 	Osłony	przeciwsłoneczne.	Zapewniają prywatność pasażerom 
i chronią wnętrze przed nagrzaniem. idealnie dopasowane 
i mocowane, spełniają swoje zadanie zarówno przy otwartych, 
jak i zamkniętych oknach.

3.	 	Składany	stolik	FlexConnect1. Mocowany do zagłówka przed-
niego fotela i wyposażony w zintegrowany uchwyt na napoje. 
W sam raz, by odłożyć niewielki przedmiot czy zjeść przekąskę. 

4.	 	Dwustronna	mata	ochronna	bagażnika.	Chroni podłogę  
przed brudem, wilgocią i zużyciem. Jedna strona gumowa, 
antypoślizgowa, druga miękka, materiałowa. Podwyższone 
krawędzie maty zabezpieczają bagażnik w przypadku rozlania 
cieczy.

5.	 	Ruchoma	przegroda	FlexOrganizer®. Montowana w modelach 
wyposażonych w opcjonalny system prowadnic Flexrail® , 
umożliwia podział przestrzeni bagażowej na dwie części,  
ułatwiając jej aranżację, np. w celu odizolowania delikatnych 
przedmiotów od reszty bagażu.

6.	 	Przegroda	dla	psa.	Wytrzymałe, łatwe w montażu  
akcesorium zapewnia bezpieczny transport zwierzęcia.

7.	 	Stacja	dokująca	i	uchwyt	FlexDock®. Uchwyt umożliwia 
bezpieczne i stabilne zamocowanie smartfona na desce 
rozdzielczej, w zasięgu wzroku kierowcy. Stacja Flex Dock® 

automatycznie ładuje urządzenie bez użycia kabli.  
elementy należy zamawiać oddzielnie. 

  Pełną gamę akcesoriów znajdziesz w elektronicznym  
katalogu na www.opel.pl w sekcji Usługi Serwisowe.

1 Wymaga zamawianego oddzielnie uchwytu FlexConnect montowanego z tyłu zagłówka fotela.

1
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7 ARGUMENTÓW 
ZA NOWĄ ZAFIRĄ.
1.  7-miejscowy minivan1, który prowadzi się jak auto 

kompaktowe
2.  Wszechstronna aranżacja przestrzeni pasażerskiej 

i bagażowej
3.  Stylowe nadwozie i eleganckie wnętrze
4.  Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę2

5.  Innowacyjne reflektory adaptacyjne AFL LED2 
6.  Wydajne jednostki napędowe stworzone przez 

niemieckich inżynierów
7.  Najnowocześniejsze funkcje łączności i multime-

diów

Najlepszy sposób na to, by poznać Zafirę bliżej,
to jazda próbna. Sprawdź osobiście możliwości  
osobistego opiekuna kierowcy Opel OnStar, przetestuj 
ustawienie foteli, sparuj smartfona z systemem  
multimedialnym ... i wybierz się na przejażdżkę.

Znajdź najbliższego Dealera marki Opel na
www.opel.pl i umów się na jazdę próbną.

Bądź na bieżąco z aktualnościami ze świata Opla
i dołącz do nas na facebook.com/OpelPL

1 Trzeci rząd foteli jest wyposażeniem standardowym wersji Elite, dodatkowym wersji Enjoy. 
2 Wyposażenie dodatkowe.

ArgumENTy ZA NOWą ZAfirą

firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady 
tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania 
wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (ust. z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do  
wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposa-
żeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane  
w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych 
rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.

General Motors Poland Sp. z o.o.
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