
Opel Zafira



Zrób dobre wrażenie.

Udoskonalenie sprawdzonego i znakomicie sprzedającego 
się modelu nie jest łatwe, ale wystarczy spojrzeć na 
nowego Opla Zafirę, aby przekonać się, że to jednak 
możliwe. Warto wiedzieć, że nowe, stylowe nadwozie 
nadal kryje rozwiązania zapewniające wszechstronność 
i funkcjonalność, których klienci tradycyjnie już oczekują 
od Opla Zafiry.







postaw na styl.

Wyrafinowana stylistyka i wysoki komfort jazdy – te słowa 
najlepiej określają charakter Opla Zafiry. Teraz życie stało 
się jeszcze lepsze.





Odtąd każda pOdróż 
będzie niepOwtarzalna.

Opracowany przez firmę Opel interaktywny system 
zawieszenia (IDS) gwarantuje doskonałe właściwości 
jezdne nowego Opla Zafira niezależnie od rodzaju 
zamonto wanego w niej silnika. Dobrze wiedzieć, że 
oprócz radości z jazdy możesz także zyskać miano 
kierowcy przyjaznego dla środowiska – wystarczy wybrać 
Opla Zafirę w wersji ecoFLEX charakteryzującą się 
obniżoną emisją szkodliwych substancji.



Mistrzowska  
przestronność.

Zwycięzcy lubią świętować – lecz zawsze w licznym 
towarzystwie! Potrzebujesz więcej przestrzeni ładunkowej? 
A może więcej miejsc siedzących? Dzięki jedynemu  
w swoim rodzaju systemowi Flex7® układ wnętrza nowego 
Opla Zafiry można w każdej chwili zmodyfikować – i to 
bez wyjmowania jakiegokolwiek fotela!





Inne spojrzenIe  
na życie.

Opcjonalny dach panoramiczny – wyposażony w cztery 
przyciemniane szyby i pięć schowków – zapewni osobom 
podróżującym samochodem zupełnie nowe spojrzenie 
na świat.







W drogę!

Teraz żadna odległość nie wyda Ci się zbyt duża,  
a żadne wyzwanie zbyt ambitne. Akcesoria firmy  
Opel zaprojektowane specjalnie dla nowego Opla Zafiry 
umożliwiają wzięcie udziału w każdej ekspedycji. 
Wybrane akcesoria przedstawiono na stronach 38–39.





Poszanowanie 
dla 

środowiska
świat jest wspólny, więc wszyscy mamy obowiązek o niego dbać. 

Firma opel ogranicza emisję gazów cieplarnianych poprzez ciągłe udoskonalanie obecnie produkowanych 
modeli samochodów, ale także prowadzi prace nad całą gamą przyjaznych dla środowiska i bardziej 

wydajnych alternatywnych źródeł energii. Jednym z naszych obecnych celów jest całkowite wyeliminowanie 
emisji spalin dzięki zastosowaniu zaawansowanych ogniw paliwowych. Jednak nasza troska  

o środowisko naturalne nie ogranicza się tylko do tych działań. Znacznie ograniczyliśmy ilość szkodliwych 
substancji powstających podczas produkcjii udostępniliśmy klientom z całej Europy sieć łatwo  

dostępnych punktów recyklingowych. dzięki temunasza polityka poszanowania środowiska naturalnego jest 
widocznaw każdej fazie cyklu życia każdego samochodu.

Twój świat jest także naszym światem. 

Na stronach 30–31, w sekcji „Silniki i skrzynie biegów”, można znaleźć informacje 
o wyjątkowo ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska wersjach ecoFLEX.
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Essentia

Opel Zafira Essentia 
Przestronny, uniwersalny, komfortowy, miły 
dla oka i zapewniający ogromną radość  
z jazdy. Wersja Essentia z innowacyjnym 
systemem Flex7® i więcej niż wystarczają-
cym wyposażeniem z zakresu bezpieczeń-
stwa spełni oczekiwania każdego kierowcy.

Prawie wszystko, czego można zapragnąć …
Wyposażenie standardowe wersji Essentia:
• 7 foteli z systemem Flex7® 
• Układ ABS
• Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

z przodu oraz poduszki boczne
• System bezpieczeństwa SAFETEC® 
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Lusterka zewnętrzne regulowane  

elektrycznie
• Zdalnie sterowany zamek centralny
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Pokrywa przedziału bagażowego
• Zderzaki przednie i tylne  

w kolorze nadwozia
• Lusterka zewnętrzne, boczne listwy 

ochronne i klamki drzwi w kolorze czarnym
• Konsola środkowa w kolorze Matt Chrome
• Czarne listwy dekoracyjne
• Gniazdko elektryczne, drugi rząd siedzeń
• 16-calowe stalowe obręcze kół
• Siatka na konsoli centralnej  

po stronie pasażera
• Zestaw naprawczy do ogumienia
• Przyciemniane reflektory przednie
• Chromowana osłona chłodnicy

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Enjoy
Opel Zafira Enjoy
Wszystkie elementy wyposażenia wersji 
Essentia plus dodatki zapewniające  
niepowtarzalny styl i indywidualny cha-
rakter samochodu. Nowy Opel Zafira Enjoy 
pozwoli Ci cieszyć się każdą chwilą.

To samochód, który w pełni zasługuje na 
swoją nazwę. Dodatkowo do wyposażenia 
modelu Essentia:
• Klimatyzacja
• Radio CD 30 z pokładowym  

wyświetlaczem informacyjnym
• Pakiet Oświetleniowy
• Jeden kluczyk składany
• Kieszenie z tyłu oparć foteli przednich
• Inteligentny czujnik pasów bezpieczeń-

stwa (tylko na fotelu kierowcy)
• 16-calowe strukturalne obręcze kół
• Chromowane obwódki tarcz wskaźników
• Kierownica pokryta skórą z nakładkami 

w kolorze Matt Chrome
• Podgrzewane i elektrycznie sterowane 

lusterka w kolorze nadwozia
• Zderzaki, klamki i listwy boczne  

w kolorze nadwozia
• Konsola centralna i listwy ozdobne  

w kolorze Matt Chrome 
• Chromowane reflektory

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Cosm
o

Opel Zafira Cosmo
Wersja Cosmo to wyrafinowane wzornictwo 
i najnowocześniejsza technologia. Nikt nie 
oprze się jej urokowi.

Wersja z najbogatszym wyposażeniem.
Standardowe wyposażenie wersji Essentia  
i Enjoy oraz:
• 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
• Światła przeciwmgielne
• Chromowane listwy okienne
• Konsola środkowa w kolorze Piano Paint
• Listwy dekoracyjne w kolorze  

Matt Chrome lub Zebrano Wood
• Sportowe, stylizowane fotele przednie
• Kierownica pokryta skórą z nakładkami, 

w kolorze Piano Paint
• Podłokietnik przedni  

ze zintegrowanym schowkiem
• Pakiet oświetleniowy, a w nim  

podświetlane lusterka w osłonach  
przeciwsłonecznych

• Nakładki na progi przy drzwiach przednich
• Elektrycznie sterowane szyby boczne  

(z przodu i z tyłu)
• Schowek na okulary
• Komputer pokładowy z układem  

wyświetlania funkcji kontrolnych  
na desce rozdzielczej i tempomatem

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Cosm
o
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Opel Zafira OPC
Wyrafinowane wzornictwo i znakomite 
osiągi: doskonała dynamika, elegancka 
linia nadwozia i gustowne – przestronne  
i praktyczne – wnętrze.

Konstruktorzy Opla Zafiry OPC zadbali  
o najdrobniejsze szczegóły.
Wyposażenie standardowe wersji Enjoy oraz:
• Układ stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus)
• Zaawansowane podwozie IDSPlus2 

z funkcją SportSwitch i układem CDC
• Open & Start® – system otwierania 

i uruchamiania pojazdu bez kluczyka
• Sportowe 18-calowe obręcze kół ze  

stopów lekkich
• Zderzak przedni i tylny ze sportowymi 

wlotami powietrza (OPC)
• Listwy progowe w kolorze nadwozia
• Czarna osłona chłodnicy z kolorową  

listwą ozdobną
• Sportowy spojler tylny
• Sportowa dźwignia zmiany biegów  

OPC pokryta skórą ekologiczną
• Sportowa kierownica OPC obszyta skórą
• Wskaźniki w kolorze czarnym  

z chromowanymi obwódkami  
i niebieskimi wskazówkami

• Konsola środkowa w kolorze Piano  
Paint lub Matt Chrome (w zależności  
od wybranej tkaniny obiciowej)

• Pedały ze stopów lekkich
• Sportowe fotele Recaro pokryte częściowo 

skórą ekologiczną z niebieskimi lub  
szarymi elementami z tkaniny

• Czarne wykończenie wnętrza oraz  
listwy dekoracyjne w kolorze niebieskim 
Maze lub Matt Chrome

• Klakson dwutonowy
• Elektrycznie sterowane szyby  

z przodu i z tyłu
• Schowek na okulary przeciwsłoneczne
Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.

O
PC
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Kolory

Życie w pięknych barwach.

Pozwól, aby nowy Opel Zafira odzwierciedlał cechy Twojej osobowości.  
Do wyboru masz szeroką gamę lakierów zwykłych, metalizowanych  
i perłowych.

Szary Technical

Niebieski Ultra

Biały Olympic

Zielony Myth
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Kolory

Srebrny Lightning1 Ciemnoszary Metro

Jasnoszary Pannacotta Czarny Sapphire1

Zielony Spirit

Błękitny Ice Berg

Czerwony Power1 Srebrny SovereignGranatowy Royal

Błękitny Arden1
1 Kolory dostępne w wersji OPC.



Tapicerki

Alpha/Elba Czarny. 
Elementy dekoracyjne: Czarny.

Tabita/Elba Czarny. 
Listwy ozdobne: Matt Chrome.

Tabita Niebieski/Elba Czarny. 
Listwy ozdobne: Matt Chrome.

Alpha Beżowy/Morrocana Czarny. 
Elementy dekoracyjne: Zebrano Wood.

Skóra1 Mondial Czarny. 
Elementy dekoracyjne: Matt Chrome.

Alpha Srebrny/Morrocana Czarny. 
Elementy dekoracyjne: Matt Chrome.

1 Skóra naturalna łączona ze skórą sztuczną.
2 Tkanina łączona ze skórą sztuczną.

Alpha Srebrny/Elba Czarny.
Listwy ozdobne: Matt Chrome.

Fotel Recaro. Race Srebrny/skóra2 
Czarny. Elementy dekoracyjne:  
Matt Chrome.

Fotel Recaro. Skóra1 Czarny. 
Elementy dekoracyjne: Matt Chrome  
lub Niebieski Maze.

Fotel Recaro. Race Niebieski/skóra2  
Czarny. Elementy dekoracyjne:  
Niebieski Maze.

24
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Kolory i tapicerki
Do wyboru, Do koloru.

Szeroka gama kolorów i materiałów: możesz dostosować wygląd nowego Opla Zafiry do swojego gustu.

Model Essentia Enjoy Cosmo OPC

Nazwa wersji wykończenia Alpha/
Elba

Tabita/
Elba

Tabita/
Elba

Alpha/ 
Elba

Alpha/
 Morrocana3

Alpha/ 
Morrocana3

Skóra  
Mondial1,2

Race/  
Skóra

Skóra1,2

Kolor wykończenia Czarny Czarny Niebieski/ 
Czarny

Srebrny/ 
Czarny

Srebrny/ 
Czarny

Kaszmirowy/ 
Czarny

Czarny Srebrny/ 
Czarny

Niebieski/ 
Czarny

Czarny 

Lakier bazowy

Biały Olympic ● ● ● ● ● ● ● – – –

Granatowy Royal ● ● ● ● ● ● ● – – –

Lakier opalizujący1

Czerwony Power ● ● – ● ● ● ● ● – ●

Dwuwarstwowe lakiery metalizowane1

Srebrny Sovereign ● ● ● ● ● ● ● – – –

Szary Technical ● ● ● ● ● ● ● – – –

Srebrny Lightning ● ● ● ● ● – ● ● ● ●

Ciemnoszary Metro ● ● ● ● ● ● ● – – –

Zielony Spirit ● ● – ● ● ● ● – – –

Dwuwarstwowe lakiery mica1

Zielony Myth ● ● – ● ● ● ● – – –

Błękitny Ice Berg ● ● ● ● ● ● ● – – –

Jasnoszary Pannacotta ● ● ● ● ● ● ● – – –

Czarny Sapphire ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Niebieski Ultra ● ● ● ● ● ● ● – – –

Błękitny Arden – – – – – – – ● ● ●

Listwy ozdobne

Czarny ● – – – – – – – – –

Matt Chrome – ● ● ● ● – ● ● –  ●4

Zebrano Wood – – – – – ● – – – –

Niebieski Maze – – – – – – – – ●  ●5

Konsola środkowa

Matt Chrome ● ● ● ● – – – – ●  ●5

Lakier fortepianowy – – – – ● ● ● ● –  ●4

● = dostępne     – = niedostępne     1 Opcja.     2 Skóra ekologiczna.     3 Skóra łączona ze skórą sztuczną.     4 Listwy w kolorze Matt Chrome z konsolą centralnąw kolorze Piano Paint.     
5 Listwy w kolorze niebieskim Maze z konsolą centralną w kolorze Matt Chrome.
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O
bręcze kół

Obręcz ze stopów lekkich, 7 J x 17, 
10-ramienna, opony 225/45 R 17

Obręcz stalowa z kołpakiem,  
6,5 J x 16, 7-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcz stylizowana, 6,5 J x 16,  
5-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcz ze stopów lekkich, 6,5 J x 16, 
7-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcz ze stopów lekkich, 6,5 J x 16, 
10-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcz ze stopów lekkich, 7,5 J x 18, 
11-ramienna, opony 225/40 R 18

Obręcz ze stopów lekkich,  
7,5 J x 18, 5-ramienna (kształt gwiazdy), 
opony 225/40 R 18

Obręcze ze stopów lekkich, 6,5 J x 16 
i 7 J x 17, 7 podwójnych ramion, opony 
205/55 R 16 lub 225/45 R 17
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O
bręcze kół

Obręcz ze stopów lekkich, 6,5 J x 16, 
5-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcz ze stopów lekkich, 6,5 J x 16, 
7 podwójnych ramion, opony 205/55 R 16 

Obręcz ze stopów lekkich, 7,5 J x 18, 
5-ramienna, opony 225/40 R 18

Obręcze kół i opony PY3 QN1+NZX QQ0 QL5 S89 RCK PXL/PXM PGO/PGP QL7 P33 P38 PNK QU7 QX5

Essentia ● – – ○ – – –/– –/– – – – – – –

Enjoy ○ ● – ○  ○2  ○3,4  ○/○3  ○/○3,4  ○2,3 – –  ○6 – –

Cosmo – – ●  ○1 – –  ○/○3   –/○3,4,5  ○2,3  ○6  ○6  ○6 – –

OPC – – – – – – –/– –/– – – – – ● ○

● = w standardzie     ○ = opcja     – = niedostępne     1 Standard z silnikami 1.6 CNG ECOTEC® i 1.6 ECOTEC®.     2 Nie dotyczy wersji z silnikiem 1.6 CNG ECOTEC® i 1.6 ECOTEC®.     3 Tylko z układem ESP®Plus.     
4 Nie dotyczy wersji z silnikiem 1.6 CNG ECOTEC®.     5 Standard z silnikiem 1.6 ECOTEC®.     6 Tylko z pakietem Zawieszenie Sportowe.

Obręcz ze stopów lekkich,  
8 J x 18, 6 ramion w kształcie litery Y,  
opony 225/40 R 18

Obręcz ze stopów lekkich, 8 J x 19, 
5 podwójnych ramion, opony 235/35 R 19

Obręcze ze stopów lekkich, 6,5 J x 16 
i 7 J x 17, 10 ramion, opony 205/55 R 16 lub 
225/45 R 17
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Bezpieczeństw
o

Reflektory biksenonowe z systemem 
adaptacyjnego oświetlenia drogi (AFL). 
System AFL doświetla zakręty, uprzyjemnia-
jąc jazdę nocą i znacząco poprawiając 
bezpieczeństwo. Jego działanie jest zależ-
ne od prędkości jazdy i siły skrętu koła 
kierownicy.

Układ monitorowania ciśnienia  
w oponach (TPMS). Ciśnienie powietrza 
w każdej z opon jest kontrolowane przez 
czujniki. W razie wykrycia spadku ciśnienia 
na wyświetlaczu graficznym lub kolorowym 
pojawia się ostrzeżenie wskazujące koło, 
którego dotyczy problem.

5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa 
SAFETEC® jest sztywna konstrukcja nadwozia, której organizacja Euro NCAP przyznała 
aż 5 gwiazdek. Została ona zaprojektowana komputerowo i poddana rygorystycznym 
testom gwarantującym minimalne odkształcenia elementów konstrukcyjnych i optymalną 
ochronę pasażerów w przypadku zderzenia czołowego oraz uderzenia w tył lub bok  
pojazdu. System SAFETEC to także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa czynnego, w tym 
układy ESP®Plus, IDS i ABS z systemem CBC, zagłówki aktywne, system odłączania pedałów 
(PRS), poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu (czołowe i chroniące klatkę 
piersiową) oraz funkcja automatycznego włączania świateł awaryjnych.

Poduszki powietrzne. Pełnowymiarowe 
czołowe i boczne poduszki powietrzne 
chronią kierowcę i pasażera siedzącego 
na fotelu przednim. Ponadto w każdej 
wersji pojazdu są dostępne kurtyny po-
wietrzne chroniące wszystkich pasażerów. 
Zamówić można także układ wykrywania 
obecności pasażera wyposażony w czujnik 
wykrywający zamocowanie z przodu fote-
lika dziecięcego.
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Dynam
ika jazdy

Układ ABS z systemem kontroli hamo-
wania w trakcie pokonywania zakrętów 
(CBC). W nowym Oplu Zafirze układ zapo-
biegający blokowaniu się kół podczas  
hamowania (ABS) jest wspomagany przez 
system CBC, który zapewnia optymalną 
sterowność samochodu na zakrętach.

Układ ułatwiający ruszanie pod  
górę (HSA). Gdy samochód zatrzyma 
się na wzniesieniu, opcjonalny układ  
HSA zapewnia działanie hamulców przez 
5 dodatkowych sekund, co zapobiega 
przypadkowemu stoczeniu się pojazdu. 
Dzięki temu kierowca nie musi używać  
hamulca ręcznego. Układ jest automa-
tycznie wyłączany w momencie ruszenia  
do przodu.

Zaawansowany elektroniczny układ 
stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus). 
Odpowiednie wyhamowanie od jednego 
do trzech kół neutralizuje nawet największą 
podsterowność (np. podczas wykonywania 
nagłych uników), zapewniając zachowanie 
pełnej kontroli nad pojazdem.

Układ poprawiający skuteczność  
hamowania w sytuacjach awaryjnych 
(EBC). Podczas gwałtownego hamowania 
jest uaktywniany pomocniczy zawór  
układu hamulcowego – wytwarzane jest 
dodatkowe ciśnienie zwiększające siłę 
hamowania i podnoszące poziom bezpie-
czeństwa. Z kolei po zadziałaniu układu 
ABS przez chwilę migają światła stop, 
ostrzegając innych kierowców o zagrożeniu.

Przełącznik SportSwitch jest dostępny 
w pojazdach wyposażonych w podwozie 
IDS Sport i układ IDSPlus. Jego naciśnięcie 
powoduje uaktywnienie trybu sportowego, 
który znacząco poprawia osiągi nowego 
Opla Zafiry – zmienia się charakterystyka 
wspomagania układu kierowniczego, sa-
mochód szybciej reaguje na naciśnięcie 
pedału przyspieszenia, a automatyczna 
skrzynia biegów i układ ciągłej kontroli 
charakterystyki amortyzatorów (wyposa-
żenie opcjonalne) są przełączane w tryb 
jazdy sportowej. W rezultacie poprawia 
się sterowność samochodu, który zamienia 
się w bolid wyścigowy. Teraz Twój samochód 
może mieć dwa różne oblicza.

Układ IDSPlus. Podwozie IDSPlus ma 
wszystkie zalety układu IDS, a dodatkowo 
jest wyposażone w układ ciągłej kontroli 
charakterystyki amortyzatorów (CDC). 
Czujniki kontrolują dynamikę samochodu  
i na bieżąco zmieniają charakterystykę 
zawieszenia w taki sposób, aby zapewnić 
zachowanie maksymalnej sterowności.
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Silniki i skrzynie biegów

ecoFLEX. Niektórzy kierowcy na pierwszym miejscu stawiają środowisko naturalne. Jeśli 
jesteś jednym z nich, Opel Zafira daje Ci realny wybór: oprócz silnika 1.6 CNG Opel  
występuje teraz w dwóch nowych wariantach ecoFLEX: wysokoprężny oraz zasilany gazem 
ziemnym CNG. Silnik 81 kW (110 KM) 1.7 CDTI ECOTEC® zapewnia obniżone zużycie paliwa 
i niższą emisję CO2 Ten najwydajniejszy spośród silników Opla Zafiry jest bezpieczny dla 
środowiska naturalnego przy wszystkich profilach wykończenia dzięki optymalizacji  
wydajności silnika oraz prędkości obrotów na biegu jałowym i zwiększeniu przełożenia 
przekładni głównej.
 
ecoFLEX z instalacją gazową CNG. Ochrona środowiska naturalnego wymaga zdecydo-
wanego zaangażowania społeczeństwa w celu minimalizacji ilości zarówno zanieczyszczeń, 
jak i gazów cieplarnianych. Dzięki połączeniu technologii ecoFLEX i instalacji na gaz 
ziemny CNG masz możliwość zaangażować się w to dzieło w sposób realny i przyjemnie 
osobisty. W istocie skład chemiczny gazu CNG sprawia, że w naturalny sposób redukuje  
on ilość szkodliwych tlenków azotu, pomagając w ochronie niższych warstw sfery ozonowej. 
Opel Zafira ma teraz dwa silniki CNG.
 
1.6 CNG ECOTEC® o mocy 69 kW (94 KM). Zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) 
silnik 1.6 CNG zapewnia emisję CO2 obniżoną do zaledwie 138 g/km, czyli poniżej 20 g/km 
na siedzenie, a więc o 80% mniej od nawet najsurowszych norm emisji spalin.  

Jedno tankowanie zbiornika o pojemności 21 litrów wystarczy na przejechanie do 380 km, 
co oznacza, że silnik ten jest bardziej ekonomiczny pod względem zużycia paliwa i kosztów 
niż nawet najbardziej oszczędne silniki wysokoprężne i tym bardziej atrakcyjny finansowo 
w krajach, w których obowiązują dodatkowe zachęty podatkowe na rzecz ochrony środo-
wiska. Dodatkowa rezerwa w postaci 14 litrów benzyny zapewnia kolejne 150 km zasięgu.

Nowy silnik 1.6 CNG Turbo ECOTEC® o mocy 110 kW (150 KM). W porównaniu do silnika 
1.6 CNG ECOTEC® o mocy 69 kW (94 hp), przez zastosowanie technologii sprężarek turbo, 
Opel zwiększył moc nowego silnika 1.6 CNG Turbo do 110 kW (150 hp) oraz moment  
obrotowy do 210 Nm zachowując sprawdzony układ zasilania gazem CNG. Opel Zafira  
z silnikiem 1.6 CNG Turbo ECOTEC® emituje teraz tylko 139 g CO2 na kilometr przy zużyciu 
paliwa wynoszącym 5,1 kg/100 km. Jest to prawdziwie ekologiczne rozwiązanie, które 
udowadnia, że samochód napędzany paliwem ekologicznym niekoniecznie musi cechować 
się mniejszą mocą! 

Sprężony gaz ziemny (CNG). W przeciwieństwie do oleju napędowego i benzyny, 
które wytwarza się z ropy naftowej w procesach energochłonnych, gaz ziemny występuje 
naturalnie w bardziej lub mniej czystej postaci. Ponadto wymaga on znacznie mniej 
złożonych procesów koniecznych do przetworzenia w paliwo. Znane złoża gazu ziem-
nego mogą wystarczyć nawet na 160 lat. Produkcja gazu ziemnego jest bezpieczna 
dla środowiska.
 
Biogaz. Skład biogazu odpowiada składowi gazu ziemnego wysokiej jakości, dlatego 
biogaz może być w dowolnym momencie stosowany jako paliwo alternatywne w pojazdach 
Opla z silnikami CNG. Biogaz wytwarza się z surowców odnawialnych. Ze względu na to 
jest on neutralny pod względem emisji CO2.

Zużycie paliwa

Silniki 
 

1.7 CDTI  
ECOTEC® 

(81 kW/110 KM)

1.6 CNG  
ECOTEC® 

(69 kW/94 KM)

1.6 CNG Turbo 
ECOTEC® 

(110 kW/150 KM)

Norma emisji spalin EurO 4 EurO 4 EurO 4

Skrzynia biegów MT-6 MT-5 MT-6

Cykl miejski1 6,5  10,1 (6,6)2 10,8 (7,1)2

Cykl pozamiejski1 4,6  6,4 (4,2)2 6,0 (3,9)2

Cykl mieszany1 5,3  7,7 (5,0)2 7,8 (5,1)2

Emisja CO2 w g/km 139 138 139

1 W litrach, zgodnie z normą 1999/100/WE.     2Gaz w m3/100 km (kg/100 km).     
MT-5 = pięciobiegowa przekładnia manualna      
MT-6 = sześciobiegowa przekładnia manualna
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Silniki i skrzynie biegów
Silniki i skrzynie biegów. Olej napędowy, benzyna lub gaz ziemny CNG/biogaz – 
różnorodność paliw i silników stanowi dodatkowy wymiar indywidualności Opla Zafira. 
Bez względu na to, który wybierzesz, zastosowana w nich zaawansowana technologia 
ECOTEC®, w której wykorzystano 4 zawory na każdy cylinder,  gwarantuje wyjątkową 
oszczędność paliwa i znakomite osiągi.

Miłośnicy silników wykoprężnych common rail mają do wyboru aż 6 jednostek napędowych, 
w tym największy z tej gamy silnik 1.9 CDTI o mocy 110 kW (150 KM) i imponującym  
momencie obrotowym 320 Nm. Dwa nowe silniki wysokoprężne 1.7 CDTI zapewniają 
większą moc, niższe zużycie paliwa i obniżoną emisję CO2. Jednostka podstawowa 
o pojemności 1,6 l i mocy 85 kW (115 KM) ze zmiennymi fazami rozrządu jest niezwykle 
ekonomiczna i jednocześnie gwarantuje bardzo dobre osiągi. Wykonany w całości  
z aluminium silnik 2.2 DIRECT charakteryzuje się mocą aż 110 kW (150 KM) oraz niskim 
spalaniem dzięki zastosowaniu bezpośredniego wtrysku paliwa. Z kolei jednostka  
2.0 16 V Turbo zapewnia Oplowi Zafirze rzadko spotykaną w tej klasie samochodów  
imponującą moc 147 kW (200 KM). W wersji OPC moc ta jest jeszcze wyższa – wynosi 
176 kW (240 KM).

Bogatą paletę silników dostępnych dla Opla Zafiry uzupełnia szeroka gama skrzyń biegów. 
Do wyboru są: montowane wysoko i wyjątkowo łatwe w obsłudze 5- i 6-biegowe przekładnie 
manualne, 5-biegowa przekładnia Easytronic® (w połączeniu z silnikiem 1.8 ECOTEC®) 
oraz 4- lub 6-biegowa przekład nia automatyczna.

6-biegowa przekładnia automatyczna. 
Jest niezwykle wygodna w obsłudze  
i zapewnia niskie zużycie paliwa. Dostępna 
opcjonalnie dla modeli z silnikiem 1.9 CDTI  
o mocy 88 kW (120 KM) lub 110 kW (150 KM). 
Wyposażono ją w technologię ActiveSelect® 
umożliwiającą ręczną zmianę biegu bez 
użycia pedału sprzęgła oraz w tryby zimowy 
i sportowy.

Wszystkie liczby dotyczą podstawowych modeli sprzedawanych w Europie z wyposażeniem standardowym. Zużycie 
paliwa dla silników EuRO 4 obliczane jest na podstawie wytycznych 1999/100/WE i uwzględnia masę pojazdu bez 

obciążenia, w stanie opisanym przez wytyczne. Dane o zużyciu paliwa i emisji CO2 dla silników Euro 5 wyznaczane są na 
podstawie wytycznych WE 715/2007 i WE 692/2008, z uwzględnieniem masy pojazdu w stanie gotowości do jazdy, zgodnie  
ze specyfikacją zawartą w wytycznych. Dodatkowe wyposażenie może oznaczać nieco wyższe zużycie i wyższe wartości 

emisji CO2. Ponadto może powodować wzrost masy własnej pojazdu i w niektórych przypadkach wpływać na obniżenie 
dopuszczalnych obciążeń osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, a także obniżenie dopuszczalnej masy przyczepy. Może 
to również niekorzystnie wpływać na prędkość maksymalną i przyspieszenie. Podane osiągi dotyczą pojazdu z obciążeniem 
200 kg, wliczając kierowcę.

1.6 CNG ECOTEC® i 1.6 CNG Turbo 
ECOTEC®. Maksymalizacja możliwości eko-
logicznych i ekonomicznych w Oplu Zafirze. 
Specjalnie wyprodukowane silniki mogą 
być zasilane gazem ziemnym CNG, a dzięki 
dużemu zbiornikowi gazu o pojemności 
21 litrów oraz 14-litrowemu zbiornikowi 
benzyny mogą one zapewnić zasięg  
do 530 km (w przypadku silnika 1.6 CNG).

Zużycie paliwa

Silniki 
 

1.7 CDTI  
 ECOTEC® 

(81 kW/110 KM)

1.7 CDTI  
 ECOTEC® 

(92 kW/125 KM)

1.9 CDTI  
 ECOTEC® 

(74 kW/100 KM) 

1.9 CDTI  
 ECOTEC® 

(88 kW/120 KM) 

1.9 CDTI  
 ECOTEC® 

(110 kW/150 KM) 

1.6  
 ECOTEC® 

(85 kW/115 KM)

1.8  
 ECOTEC® 

(103 kW/140 KM)

2.2 DIRECT  
 ECOTEC® 

(110 kW/150 KM) 

2.0 Turbo  
 ECOTEC® 

(147 kW/200 KM) 

2.0 Turbo 
dla wersji OPC 

(177 kW/240 KM) 

Norma emisji spalin EuRO 5 EuRO 5 EuRO 4 EuRO 4 EuRO 4 EuRO 4 EuRO 4 EuRO 4 EuRO 4 EuRO 4

Skrzynia biegów MT-6 MT-6 MT-6 MT-6/AT-6 MT-6/AT-6 MT-5 MT-5/MTA-5 MT-6/AT-4 MT-6 MT-6

Cykl miejski1 7,1 7,1 7,6 7,6/9,6 7,6–7,7/9,8 8,9–9,3 9,9/9,7 11,3/11,6 13,3 13,4

Cykl pozamiejski1 4,9 4,9 5,1 5,1/5,5 5,1–5,2/5,7 5,4–5,8 6,0/5,8 6,4/6,7 7,3 7,4

Cykl mieszany1 5,7 5,7 6,0 6,0/7,0 6,0–6,1/7,2 6,7–7,1 7,4/7,2 8,2/8,5 9,5 9,6

Emisja CO2 w g/km 152 152 159 159/186 159–165/191 159–169 177/172 197/204 228 230

1 W litrach, zgodnie z dyrektywą 1999/100/WE.
MT-5 = pięciobiegowa przekładnia manualna     MT-6 = sześciobiegowa przekładnia manualna     MTA-5 = pięciobiegowa przekładnia Easytronic®     AT-4 = czterobiegowa przekładnia automatyczna     
AT-6 = sześciobiegowa przekłania automatyczna



32

W
szechstronność

System FlexOrganizer®. W nowym 
Oplu Zafirze znajdziesz mnóstwo prak-
tycznych schowków, uchwytów i innych 
rozwiązań umożliwiających bezpieczne  
i wygodne przewożenie zarówno dużych, 
jak i niewielkich przedmiotów. W skład 
systemu FlexOrganizer® wchodzą m.in. 
różnego rodzaju przegrody, siatki i pojem-
niki, które można przytwierdzić do  
zamocowanych z boku szyn. Dzięki nim 
dostosowanie przedziału bagażowego  
do swoich potrzeb jest niezwykle łatwe. 
Modułowa konstrukcja i szeroka gama  
dostępnych akcesoriów umożliwiają pora-
dzenie sobie z każdym wyzwaniem. Warto 
także podkreślić, że system FlexOrganizer® 
zabezpiecza zarówno przewożone  
przedmioty, jak i wnętrze samochodu.

Składane niezależnie oparcia foteli tylnych = dowolna aranżacja bagażnika.Mnóstwo przestrzeni i najwyższy komfort – nawet dla siedmiu osób!
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Fotele typu Flex7®. Teraz możesz wykorzystać tyle foteli, ile potrzebujesz, a aranżacja 
wnętrza jest zawsze szybka i niezwykle łatwa. System Flex7® gwarantuje najwyższą 
wygodę i wszechstronność, pozwalając m.in. złożyć i schować w podłodze jeden lub  
nawet oba fotele z trzeciego rzędu. Oparcia foteli z drugiego rzędu można składać  
w proporcjach 3/2, co pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń bagażową i przewozić 
nawet bardzo długie przedmioty. Istnieje możliwość złożenia samych oparć lub nawet 
całego fotela, który można następnie dosunąć do pierwszego rzędu siedzeń. Przystosowanie 
wnętrza samochodu do przewożenia wymaganej liczby osób, tj. od 2 do 7, trwa zaledwie 
15 sekund.
Ponadto składane na płasko oparcie przedniego fotela pasażera pozwala łatwo uzyskać 
praktyczny stolik, np. pod notebooka, i umożliwia przewożenie przedmiotów o długości 
do 2,7 metra. Wnętrze nowego Opla Zafiry można zaaranżować aż na 72 sposoby! 
Jeśli mimo to danego ładunku nie da się umieścić wewnątrz samochodu, można go  
przewieźć w jednym z bagażników dachowych firmy Opel (dopuszczalne obciążenie 
dachu wynosi 100 kg).

Kiedy używane są tylko 2 fotele, pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi aż 1820 l.Po złożeniu obu foteli z 3. rzędu pojemność bagażnika zwiększa się o 645 l.
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Klimatyzacja automatyczna (AAC). 
Czujniki wewnętrzne tego układu kon
trolują temperaturę wewnątrz Opla Zafiry, 
a czujnik nasłonecznienia monitoruje 
temperaturę zewnętrzną. Praca dmucha
wy jest kontrolowana automatycznie – 
tak, aby zapewnić utrzymanie wybranej 
temperatury.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie 
(ECC). Układ ECC utrzymuje stałą, określoną 
przez kierowcę temperaturę we wnętrzu 
samochodu. Jego elementy to m.in. czujnik 
nasłonecznienia i opcjonalny czujnik jakości 
powietrza.

Elektrycznie sterowane szyby i lusterka. 
Przyciski obsługujące podnoszenie  
i opuszczanie szyb, uaktywniane jednym 
naciśnięciem, znajdują się w drzwiach  
po stronie kierowcy. Bezpieczeństwo za
pewnia funkcja automatycznego zatrzy
mywania ruchu szyby w razie wykrycia 
przeszkody.

System Open & Start®. Umożliwia 
otwieranie i zamykanie drzwi oraz klapy 
tylnej bez użycia kluczyka. Rozwiązanie  
to wykorzystuje antenę i moduł rozpozna
wania kierowcy. Po zajęciu miejsca  
w fotelu wystarczy nacisnąć przycisk, aby 
uruchomić silnik.
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Kolumna kierownicy z regulacją  
nachylenia i odległości od kierowcy. 
Komfort prowadzenia nowego Opla Zafiry 
zapewnia nie tylko wysoko zamontowana 
dźwignia zmiany biegów, lecz także  
kolumna kierownicy z regulacją w dwóch 
płaszczyznach.

Pilot parkowania. Czujniki zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu są połączone 
z układem ostrzegania dźwiękiem o potencjalnych zagrożeniach podczas parkowania. 
Układ można wyłączyć jednym naciśnięciem odpowiedniego przycisku.

Dach panoramiczny. To wyjątkowe rozwiązanie jest nie tylko stylowe, ale także 
praktyczne. Dzięki zastosowaniu czterech szyb dachowych wnętrze samochodu jest  
jaśniejsze i wydaje się bardziej przestronne. W razie potrzeby szyby można przesłonić 
roletami – wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk. Pomiędzy szybami znajduje się 
konsola sufitowa mieszcząca 5 praktycznych schowków na okulary, płyty CD, książki, 
mapy itp.
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Zintegrowany system audio-nawigacyjny. Zestawy audio-nawigacyjne montowane 
w samochodach marki Opel charakteryzują się znakomitym brzmieniem i stylowym  
wyglądem. Idealnie wkomponowują się we wnętrze nowego Opla Zafiry; są także tak 
samo intuicyjne i łatwe w obsłudze jak inne montowane wewnątrz urządzenia. 

Radioodtwarzacz CD 30. Obsługa za pomocą przycisków na kierownicy, pamięć 4 x 9 stacji, 
moc 4 x 17 W, 6 głośników. Informacje są pokazywane na pokładowym wyświetlaczu  
informacyjnym lub, w wersjach wyposażonych w portal telefonu komórkowego bądź  
klimatyzację sterowaną elektronicznie, na graficznym wyświetlaczu informacyjnym.

Radioodtwarzacz CD 30 MP3. Radioodtwarzacz stereo CD z odtwarzaczem plików MP3 
i gniazdem do podłączania urządzenia dodatkowego w standardzie. Pamięć 4 x 9 stacji, 
moc 4 x 20 W, 7 głośników. Informacje są pokazywane na pokładowym wyświetlaczu  
informacyjnym lub, w wersjach wyposażonych w portal telefonu komórkowego bądź  
klimatyzację sterowaną elektronicznie, na graficznym wyświetlaczu informacyjnym.

Radioodtwarzacz CDC 40 Opera. Gratka dla melomanów. Zestaw ten jest wyposażony 
m.in. w korektor 7-pasmowy oraz cyfrowy procesor dźwięku, dzięki czemu brzmienie 
można precyzyjnie dostosować do indywidualnych upodobań. Z kolei łączna moc wyno-
sząca 150 W i aż 7 wysokiej klasy głośników umożliwiają słuchanie muzyki z dużą  
głośnością i zapewniają najwyższą jakość dźwięku. Zintegrowana zmieniarka 6 płyt CD 
z wygodnym podajnikiem szczelinowym odtwarza także utwory w formacie MP3.  
W przypadku tego zestawu przyciski sterujące na kierownicy i graficzny wyświetlacz in-
formacyjny stanowią wyposażenie standardowe. 

Radioodtwarzacz CD 70 Navi. Radioodtwarzacz CD 70 Navi jest wyposażony w czytnik 
płyt CD do obsługi nawigacji i drugi czytnik płyt CD do odtwarzania zwykłych płyt audio 
oraz utworów w formacie MP3. Standardowy graficzny wyświetlacz informacyjny z ekranem 
monochromatycznym obsługuje nawigację w trybie głosowym i przy użyciu symboli. 
Podwójny tuner radiowy zapewnia optymalny odbiór informacji o warunkach drogowych 
przez kanał TMC, udostępniając efektywną, dynamiczną nawigację. Pamięć 4 x 10 stacji, 
moc 4 x 20 W, 7 głośników, gniazdo do podłączenia urządzenia dodatkowego i funkcja 
sterowania za pomocą przycisków już w wersji podstawowej.

Radioodtwarzacz DVD 90 Navi. Na dołączonej płycie DVD-ROM można znaleźć opro-
gramowanie do nawigacji i czytania map 20 krajów europejskich oraz wszechstronny 
przewodnik przydatny podczas podróży. Komunikaty TMC o warunkach drogowych, np. 
korkach czy objazdach, są wyświetlane automatycznie i w każdej chwili mogą zostać 
uwzględnione przy planowaniu trasy. Radioodtwarzacz DVD 90 Navi jest również wyposażony 
w kolorowy wyświetlacz informacyjny i oddzielny odtwarzacz płyt CD oraz plików MP3 
umożliwiający odsłuchiwanie ponad 10 godzin muzyki z jednego krążka. Pamięć 4 x 10 
stacji, moc 4 x 20 W, 7 głośników, gniazdo do podłączenia urządzenia dodatkowego  
i funkcja sterowania za pomocą przycisków już w wersji podstawowej.

Kierownica z przyciskami zdalnego 
sterowania systemem audio-nawigacyj-
nym. Wszystkie urządzenia dźwiękowe, 
nawigacyjne i komunikacyjne można  
wygodnie i bezpiecznie obsługiwać przy 
użyciu przycisków znajdujących się na  
kole kierownicy – bez odrywania rąk od 
kierownicy i wzroku od drogi.
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Portal telefonu komórkowego. Nowy 

Opel Zafira może współpracować z więk-
szością telefonów komórkowych i zestawów 
głośnomówiących. Uniwersalna konsola  
z uchwytem do konkretnego modelu tele-
fonu podtrzymuje aparat i, w wersji  
CD 30 i wyższych, może być obsługiwana 
przez system audio-nawigacyjny z przyci-
skami sterującymi na kierownicy. Łączność 
Bluetooth™1 oraz głosowe sterowanie 
telefonem są dostępne już w wersji pod-
stawowej. Rozwiązanie można dostosować 
do obsługi telefonów najnowszej generacji.

1 Z uwagi na różnorodność dostępnych modeli 
telefonów komórkowych nie można zagwaran-
tować zgodności wyposażenia z telefonem. 
Aktualny przegląd współdziałających modeli te-
lefonów komórkowych można uzyskać na stronie 
internetowej www.opel.com/mobileportal.pdf 
lub w najbliższym punkcie sprzedaży firmy Opel. 

Gniazdo do podłączenia urządzenia 
dodatkowego. To zamontowane w konsoli 
środkowej gniazdo umożliwia podłączenie 
do systemu audio dowolnego urządzenia 
przenośnego wyposażonego w wyjście 
słuchawkowe, np. odtwarzacza MP3 lub 
odtwarzacza iPod®.

System Twin Audio®. Stereofoniczne 
słuchawki nauszne pozwalają korzystać  
z systemu audio pasażerom z tyłu i umożli-
wiają im wybranie innej niż słuchana 
przez pasażerów podróżujących z przodu 
stacji radiowej lub płyty CD. Elementy 
sterujące zamontowane w tylnej części 
konsoli środkowej umożliwiają osobną 
regulację głośności dla zestawów słuchaw-
kowych z prawej i lewej strony.

Nawigacja. Systemy nawigacji satelitarnej 
firmy Opel zyskały uznanie dzięki łatwości 
użytkowania oraz kompleksowości dostar-
czanych informacji. Systemy nawigacji  
z danymi na płycie CD lub DVD-ROM dostar-
czają aktualnych informacji dotyczących 
m.in. skrzyżowań, pokazując je na graficz-
nym wyświetlaczu informacyjnym lub  
kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. 
Graficzny wyświetlacz informacyjny służy  
do obsługi dynamicznej nawigacji (wyświe-
tla ostrzeżenia o zatorach i automatycznie 
zmienia trasę), udostępnia funkcję pamięci 
20 miejsc docelowych oraz obsługuje  
telefon. Kolorowy wyświetlacz informacyjny 
wyposażono w funkcje identyczne jak  
w przypadku wyświetlacza graficznego 
oraz dodatkowo w kolorową mapę, strzałki 
wytyczające kierunek, symbole graficzne 
i obsługę podziału ekranu. Płyta DVD-ROM 
jest aktualizowana w regularnych odstę-
pach czasu i zawiera mapy ponad 20 kra-
jów europejskich. W systemach z czytnikiem 
CD-ROM informacje te są przechowywane 
na kilku płytach CD.
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Pakiet OPC Line 1. Dolne nakładki 
zderzaka z przodu i z tyłu, nakładki na  
progi, tylny spojler dachowy i plakietki 
OPC, nadające Zafirze sportowy wygląd.
(17 05 025/026/027/028/029)

18-calowe obręcze kół ze stopów metali 
lekkich. Te aluminiowe obręcze z 9 ramio-
nami w kształcie litery „V” polakierowane 
na srebrny kolor o wysokim połysku i wypo-
sażone w nasadkę z pierścieniem z pole-
rowanego aluminium podkreślają sportowy 
charakter Opla Zafiry. (10 02 213)

Osłony przeciwsłoneczne. Osłony są 
idealnie dopasowane do tylnej szyby  
oraz do szyb tylnych drzwi. Łatwy montaż. 
Możliwość stosowania nawet przy otwar-
tych oknach.

Haki holownicze. Nowego Opla Zafirę 
można wyposażyć w hak holowniczy  
w wersji odłączanej lub mocowanej na stałe. 
(67 36 117/118)

Pakiet OPC Line 2. Oprócz zewnętrz-
nych elementów stylizacyjnych w skład  
tego pakietu wchodzą również detale 
wnętrza w stylistyce OPC. Pakiet obejmuje 
zderzaki przednie i tylne, nakładki na 
progi, koło kierownicy i dźwignię skrzyni 
biegów OPC, fotele Recaro oraz  
plakietki OPC. 

Rozkładany uchwyt do przewozu nart 
Umożliwia bezpieczny transport do sześciu 
par nart zwykłych (carvingowych) lub do 
czterech desek snowboardowych. Montaż 
na bazowym bagażniku dachowym. 
(17 32 538)
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Uchwyt na rowery, mocowany do klapy 
tylnej. Zakładany na relingi dachowe. 
W ergonomiczny sposób za klapą tylną, 
którą można otwierać przy zamontowanym 
uchwycie (bez rowerów), można zamon-
tować maksymalnie 2 rowery. Uchwyt zamy-
kany na klucz. (67 32 542)

Boksy dachowe. Można wybierać 
spośród czterech rodzajów. Wymiary od 
1330 x 860 x 370 mm do 1960 x 780 x  
440 mm. Montaż na bazowym bagażniku 
dachowym.

Przegroda elastyczna FlexOganizer®. 
Ta składająca się z 2 prętów i siatki prze-
groda jest wyposażona w praktyczne kie-
szenie i zapobiega przemieszczaniu  
się dużych przedmiotów przewożonych  
w bagażniku. (17 07 969)

Foteliki dziecięce. Opel oferuje różne 
foteliki dla dzieci w każdym wieku. Każdy 
można przymocować za pomocą mocowa-
nia ISOFIX (łącznie z zestawem Top Tether 
do górnego punktu mocowania) i/lub stan-
dardowym trzypunktowym pasem bez-
pieczeństwa. Wszystkie foteliki spełniają 
najnowsze normy bezpieczeństwa UE, 
także w zakresie ochrony przed uderzeniem 
z boku. (17 46 710/711/712/713/714)

Przegroda rozdzielająca do bezpiecz-
nego przewożenia psa i bagaży. Wytrzy-
mała i precyzyjnie dopasowana przegroda 
oddziela pasażerów od przedziału baga-
żowego. Ponadto po zamontowaniu prze-
grody rozdzielającej przedział bagażowy 
można podzielić na pół. (17 07 887)
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Serwis firmy Opel.
Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej 
niż tylko pojazdy o najlepszych cechach konstruk-
cyjnych. W ramach naszego kompleksowego 
programu serwisowego gwarantujemy  naszym 
klientom wysoką jakość również po zakupie 
samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Dwuletnia gwarancja na nowy samochód. Gwa-
rancja dotyczy każdego nowego samochodu 
marki Opel i obowiązuje przez 24  miesiące bez 
limitu przejechanych kilometrów, począwszy  
od dnia pierwszej  rejestracji lub dostarczenia 
pojazdu klientowi przez  autoryzowanego  
dystrybutora, w zależności od tego, która z tych 
dat przypada wcześniej.

Części i akcesoria.
Części i akcesoria są dostępne w lokalnym salo 
nie Opla, w którym uzyskasz poradę eksperta 
oraz wszystko, co uczyni Twój samochód wygod-
niejszym i zaspokoi Twoje indywidualne potrzeby.

Dwunastoletnia gwarancja na perforację 
 korozyjną nadwozia.
Opel udziela długoterminowej gwarancji na per-
forację korozyjną nadwozia, pod warunkiem 
wykonywania wszystkich czynności serwisowych 
i przeglądów zgodnie z książką serwisową.

Trzyletnia gwarancja na akumulatory  
firmy Opel.
Dzięki trzyletniej gwarancji na instalowane w auto-
ryzowanym punkcie serwisowym, oryginal ne  
akumulatory, skończą się Twoje problemy z uru-
chamia niem – nawet podczas najcięższej zimy.

Opel w Internecie.
Potrzebujesz natychmiastowej informacji?  
Pod adresem www.opel.com.pl można uzyskać 
dostęp do wielu informacji na temat wszystkich 
samochodów, usług i akcesoriów oferowanych 
przez firmę Opel. Odwiedź witrynę internetową, 
aby znaleźć najnowsze wiadomości na temat firmy 
Opel i aktualne informacje o produktach.

Recykling.
Informacje dotyczące programu recyklingu, punk-
tów złomowania pojazdów oraz pozyskiwania 
surowców wtórnych są dostępne w Internecie pod 
adresem www.opel.com.pl 
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Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury. Informacje na temat zmian dotyczących poszczególnych modeli są dostępne u najbliższego autoryzowanego 
dystrybutora marki Opel. Wszystkie dane podano wyłącznie dla celów informacji i producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność zawartych danych. Kolory prezentow-
ane w niniejszej publikacji mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. Prezentowane wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. Przed złożeniem zamówienia należy 
sprawdzić dostępność modeli u autoryzowanego dystrybutora marki Opel. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych kolorów,  
modeli jak i ich budowy i wyposażenia. Zastrzegamy, iż wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji tj. 06/2008.  
General Motors Poland Sp. z.o.o.
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