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STWORZONA 
KLASĘ WYŻEJ.

Zafira Tourer została stworzona tak, by z życia można było brać jeszcze więcej. 

Duża szyba przednia, dynamiczna linia reflektorów oraz luksusowo wykończone wnętrze 

sprawiają, że samochód jest atrakcyjny nie tylko dla oka, lecz także dla pozostałych  

zmysłów. Zadajesz sobie pytanie: czy to minivan, van do przewozu osób, a może luksusowa 

limuzyna? Niepotrzebnie! Nasi inżynierowie zadbali o to, aby Zafira Tourer łączyła w sobie 

wszystkie te koncepcje.

Wszystkie dane były aktualne w momencie publikacji niniejszej broszury (08/2011). Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji 
produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.
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Dopasowuje się Do 
Twojego nasTroju.

Zafira Tourer to nie tylko najlepszy samochód do przewozu Twoich bliskich lub przyjaciół. 

Dzięki zastosowaniu adaptacyjnego zawieszenia FlexRide, możesz zmienić jej właściwości 

jezdne za naciśnięciem jednego przycisku. Tryb „Sport” w mgnieniu oka utwardza amorty-

zatory oraz wyostrza reakcje układu kierowniczego i przepustnicy, a zwiększone poczucie 

kontroli nad pojazdem sprawia, że jazda staje się ekscytująca. Możesz także wybrać tryb 

„Tour”, który sprzyja łagodnej, płynnej jeździe. 

Zafira Tourer oferuje kierowcy oraz jej pasażerom mnóstwo ergonomicznych i innowacyjnych 

rozwiązań, które pomagają w codziennym życiu. Panoramiczna szyba przednia, wysuwany 

ze zderzaka tylnego bagażnik rowerowy FlexFix, konsola centralna FlexConsole oferująca 

różne możliwości konfiguracji, czy funkcjonalny system schowków, to tylko niektóre z możli-

wości, jakie kryje w sobie Zafira Tourer.

05
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Usiądź
i zrelaksUj się.

Nigdy wcześniej tylne fotele nie były tak wygodne. Twoi pasażerowie mogą się w pełni 

zrelaksować dzięki zastosowaniu specjalnych foteli klubowych Lounge Seating1, których 

aranżację możesz dostosować do Twoich potrzeb. Na przykład złożenie środkowego  

oparcia pozwala w łatwy sposób uzyskać bardzo komfortową przestrzeń dla dwóch  

pasażerów z tyłu.

Zafira Tourer jest dostępna w różnych poziomach wyposażenia oraz w wersji 5 lub 7-miej-

scowej. Oczywiście zawsze możesz złożyć dodatkowy rząd siedzeń, uzyskując więcej  

przestrzeni na Twoje bagaże.

1 Wyposażenie standardowe w wersji Cosmo, opcjonalne w wersji Enjoy.
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  1. Składane fotele.    Masz pewność, że

Zafira pomieści większość rzeczy, które 

chcesz przewieźć. Każdy z foteli jest składany 

osobno, co umożliwia transport długich 

przedmiotów bez konieczności rezygno-

wania z miejsca dla Twoich pasażerów.

  2. Duża przestrzeń bagażowa.    W ciągu 

kilku sekund możesz zamienić luksusowy 

samochód w użytkowy, którym przewieziesz 

większe meble lub rośliny do Twojego ogrodu. 

Zafira Tourer, dzięki płasko składanym  

fotelom, oferuje aż 1860 litrów przestrzeni 

bagażowej.
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Zaparkuj 
i popedałuj, 
Z Zafirą.

Zafira Tourer to samochód z dwoma bagażnikami. Oprócz 

imponującej wewnętrznej przestrzeni bagażowej, może również 

posiadać opcjonalny, w pełni zintegrowany bagażnik FlexFix  

na dwa rowery, który wysuwa się z tylnego zderzaka. Aby przetrans-

portować kolejne dwa rowery, wystarczy wykorzystać adapter  

FlexFix dostępny w bogatej ofercie oryginalnych akcesoriów Opla.
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Wybiegliśmy 
W przyszłość, 
by pokazać Ci zakręty.
Wielokrotnie nagradzane przez specjalistów1 biksenonowe
reflektory adaptacyjne aFl (adaptive Forward lighting) opla są 
doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli często podróżujesz 
po zmroku. opcjonalny, zaawansowany system aFl automatycznie 
wybiera jeden z dziewięciu trybów ustawienia strumienia świateł 
tak, aby zapewnić optymalne oświetlenie w zależności od  
prędkości, pogody i sytuacji na drodze.

aktywna regulacja zasięgu świateł ilr (intelligent light ranging).    Umożliwia 

zwiększenie zasięgu obu reflektorów aż do 350 metrów przy prędkościach powyżej  

50 km/h. System automatycznie dostosowuje strumień światła zapobiegając oślepianiu 

innych kierowców. Ponadto, podczas zbliżania do wzniesienia, wiązka świetlna  

podniesie się, aby poprawić widoczność.

1 Nagroda The Allianz Genius 2010 przyznawana za technologię poprawiającą bezpieczeństwo jazdy.

document2178131356389161674.indd   10 18.08.11   16:14



18.08.11   10:10

11

  Asystent świateł drogowych (powyżej   

  40 km/h).    Automatycznie zmienia 

światła drogowe na mijania, gdy wykryje 

inny pojazd z przodu.

  Światła na złą pogodę (do 70 km/h).  

Aktywowane po włączeniu wycieraczek lub 

przez czujnik deszczu, poprawiają widocz-

ność w złych warunkach pogodowych.

  Światła miejskie (40–55 km/h).    Szersza, 

obniżona wiązka światła. Tryb zależny  

również od stopnia oświetlenia ulicy.

  Światła dla strefy ruchu pieszego (do   

  30 km/h).    Szersza wiązka światła

(o dodatkowe 8 stopni po obu stronach) 

oświetla strefy potencjalnego ryzyka.

  Statyczne doświetlenie zakrętów (do   

  40 km/h, aktywne także przy cofaniu).  

Dodatkowa wiązka światła skierowana 

pod kątem 90 stopni, dla poprawy widocz-

ności na boki.

  Dynamiczne doświetlenie zakrętów   

  (niezależnie od prędkości).    Reflektory 

zmieniają kąt świecenia do 15 stopni, 

zgodnie z położeniem koła kierownicy.

  Światła autostradowe (powyżej   

  115 km/h).    Zasięg 140 metrów, wyższa

i jaśniejsza wiązka świetlna, bez ryzyka 

oślepiania.

  Światła szosowe (55–115 km/h).  

Szerszy i jaśniejszy strumień świetlny  

od zwykłych świateł mijania. Zasięg  

70 metrów bez oślepiania.
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Zużycie paliwa i emisja cO2

silniki 1.8 ecOTec®2

(85 kW/115 KM)
1.4 Turbo ecOTec®

System Start/Stop 
(88 kW/120 KM)

1.4 Turbo ecOTec®

(88 kW/120 KM)
1.4 Turbo ecOTec®

System Start/Stop 
(103 kW/140 KM)

1.4 Turbo ecOTec®

(103 kW/140 KM)
1.8 ecOTec®2

(103 kW/140 KM)

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

skrzynia biegów MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6/AT-6 MT-5

paliwo Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna

Zużycie paliwa w l/100 km1

miasto 9,7 8,1 8,8 8,1 8,8/9,7 9,7

autostrada 5,8 5,3 5,5 5,3 5,5/5,8 5,8

cykl mieszany 7,2 6,3 6,7 6,3 6,7/7,2 7,2

emisja cO2 w g/km1 169 148 158 148 158/169 169

sama jaZda TO Nie 
wsZysTkO. prZejmij  
pełNą kONTrOlę.

Zafira Tourer jest wszechstronnym i godnym zaufania partnerem, 
również za sprawą imponującej gamy silnikowej. Zaawansowane 
materiały oraz technologie, jak na przykład ecoFleX, zapewniają 
ci moc i wrażenia, których oczekujesz od tej klasy samochodu.
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Zużycie paliwa i emisja cO2

silniki 1.6 Turbo cNG ecOTec®2

(110 kW/150 KM)
2.0 cDTi ecOTec®

(81 kW/110 KM)
2.0 cDTi ecOTec®

System Start/Stop  
Pakiet ecoFlex 
(96 kW/130 KM)

2.0 cDTi ecOTec®

(96 kW/130 KM)
2.0 cDTi ecOTec®

System Start/Stop4

(121 kW/165 KM)

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

skrzynia biegów MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6/AT-6

paliwo CNG3 Diesel Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km1

miasto 6,1 6,4 5,5 6,4 6,2/8,0

autostrada 3,9 4,5 4,0 4,5 4,6/4,9

cykl mieszany 4,7 5,2 4,5 5,2 5,2/6,0

emisja cO2 w g/km1 129 137 119 137 137/159

MT-5 = 5-biegowa manualna skrzynia biegów MT-6 = 6-biegowa manualna skrzynia biegów AT-6 = 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli 
podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 5 zostały określone zgodnie z dyrektywami 2007/715/EC i 2008/692/EC i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tymi regulacjami. 
Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO2, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednoczesne ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksy-
malnej prędkości i uzyskiwanych przyśpieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu bez kierowcy i z obciążeniem 200 kg.

1 Według dyrektywy 2007/715/EC i 2008/692/EC. 2 Dostępne od 2012. 3 Spalanie gazu w kg/100 km. 4 System Start/Stop dostępny tylko z manualną skrzynią biegów.

Zafira może być napędzana różnymi rodzajami paliwa: olejem napędowym, benzyną, 

gazem ziemnym (CNG) oraz gazem LPG2. Niektóre silniki występują także w wersji

ecoFLEX – proekologicznej technologii Opla – umożliwiającej znaczące obniżenie 

zużycia paliwa, a tym samym ograniczenie emisji dwutlenku węgla przy niezmniej- 

szonych osiągach. Wybrane silniki można także wyposażyć w system Start/Stop, który 

ogranicza spalanie podczas postoju samochodu, na przykład na światłach. Wszystkie 

jednostki napędowe spełniają wymagania normy Euro 5.

Cztery z sześciu silników benzynowych to 16-zaworowe, turbodoładowane jednostki 

o pojemności 1,4 litra, które dostarczają moc do 140 KM. Pozostałe dwa to silniki 1.82. 

Natomiast cztery turbodiesle 2.0 CDTi zapewniają od 110 KM aż do 165 KM.  

Którykolwiek z nich wybierzesz, zawsze będziesz cieszyć się wzorową kulturą pracy 

skrzyni biegów oraz niskim poziomem przenoszonych wibracji. Dla najmocniejszych 

wersji przewidziano także skrzynię automatyczną.
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Stalowe obręcze kół z kołpakami, 17 x 7˝, 
opony 225/50 R17 (PWP). Standard w 
wersji Enjoy, niedostępne w wersji Cosmo.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 16 x 6,5˝, 
7-ramienne, opony 215/60 R16 (5JT). 
Dostępne jako akcesoria.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 8˝, 
5-ramienne podwójne, opony 235/45 R18 
(PZJ).

Strukturalne obręcze kół, 17 x 7˝,
5-ramienne, opony 225/50 R17 (PWT). 
Niedostępne dla wersji Cosmo.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 8˝, 
wieloramienne, opony 235/45 R18 (PZK).

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝, 
7-ramienne, opony 225/50 R17 (RCN).

Obręcze kół ze stopów lekkich, 18 x 8˝, 
wieloramienne, opony 235/45 R18 (WQN).

KOŁA. Zachwycająca stylistyka jest 
standardem w każdej wersji 
Zafiry Tourer. Swoje odzwier-
ciedlenie znajduje także w 
szerokiej gamie dostępnych 
obręczy kół. 
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Zafira Tourer w wersji Cosmo przyciąga spojrzenia swoimi 17-calowymi, wieloramien-

nymi felgami, podobnie jak model Enjoy wyposażony w felgi 17-calowe z ozdobnymi 

kołpakami. Wszystkie wersje ecoFLEX zostały wyposażone w opony o niskich oporach

toczenia. Możesz również wybrać robiące wrażenie obręcze ze stopów lekkich 

w rozmiarze 18 lub 19 cali. 5-ramienne, podwójne, a może wieloramienne? Każdy 

kierowca Zafiry Tourer znajdzie coś dla siebie.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝, 
7-ramienne (Titan), opony 225/50 R17 
(RCQ). Dostępne jako akcesoria.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝, 
5-ramienne, opony 225/50 R17 (PWX).

Obręcze kół ze stopów lekkich, 
19 x 8˝, 5-ramienne dwukolorowe,  
opony 235/40 R19 (PZT).

Obręcze kół ze stopów lekkich, 19 x 8˝, 
5-ramienne, opony 235/40 R19 (PZS).

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝, 
wieloramienne, opony 225/50 R17 (PGQ). 
Standard w wersji Cosmo.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 19 x 8˝, 
wieloramienne, opony 235/40 R19 (RV4).

Obręcze kół ze stopów lekkich, 17 x 7˝, 
10-ramienne podwójne, opony 225/50 R17 
(PXS). Dostępne jako akcesoria.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 19 x 8˝, 
wieloramienne (kolor ciemny Titan), 
opony 235/40 R19 (PZU).
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Siedzisko i oparcie 
Lace w kolorze 
Jet Black.

Elementy boczne 
fotela Atlantis 
w kolorze Jet Black.

Listwy ozdobne 
zależne od wersji 
wyposażenia.

TAPICERKI I ELEMENTY 
WYKOŃCZENIA.
Luksusowy charakter wnętrza Zafiry Tourer uzyskano dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz specjalnie 
dobranej kolorystyce, od klasycznej czerni Jet Black po ciepłe 
kolory Choccachino i Cocoa.

TAPICERKA LACE/ATLANTIS,  
ERGONOMICZNE FOTELE SPORTOWE1

Siedzisko i oparcie 
Salerno w kolorze 
Dark Galvanized.

Elementy boczne 
fotela Morrocana  
w kolorze Jet Black.

Listwy ozdobne 
Cosimo Cool.

COSMO: TAPICERKA SALERNO/MORROCANA I

WECHSELSEITE 12.0
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Siedzisko i oparcie 
Mando w kolorze 
Jet Black.

Elementy boczne 
fotela Atlantis 
w kolorze Jet Black.

Listwy ozdobne 
Blasted Silver.

Siedzisko i oparcie 
Mando w kolorze 
Dark Galvanized. 

Elementy boczne 
fotela Atlantis 
w kolorze Cocoa. 

Listwy ozdobne 
Blasted Silver. 

1 Dostępne w wersji Enjoy
z listwami Blasted Silver, 
w Enjoy z Pakietem Sport 
z listwami Piano Black  
i w Cosmo z listwami 
Cosimo Cool.

2 Dostępne w wersji Enjoy
z Pakietem Sport z listwami 
Piano Black i w Cosmo 
z listwami Cosimo Cool.

Enjoy: TAPICERKA MAnDo/ATLAnTIS I Enjoy: TAPICERKA MAnDo/ATLAnTIS II

Siedzisko i oparcie 
Salerno w kolorze 
Choccachino.

Elementy boczne 
fotela Morrocana 
w kolorze Cocoa.

Listwy ozdobne 
Cosimo Warm.

CoSMo: TAPICERKA SALERno/MoRRoCAnA II

Skórzane siedzisko 
i oparcie w kolorze 
Dark Galvanized. 

Skórzane elementy 
boczne fotela  
w kolorze Jet Black.

Listwy ozdobne 
zależne od wersji 
wyposażenia. 

TAPICERKA SKÓRZAnA, ERGonoMICZnE FoTELE SPoRToWE2
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Lakiery metaLiczne dwuwarstwowe1 Lakiery perłowe dwuwarstwowe1

koLory.
kolory lakierów zafiry tourer doskonale współgrają z czarnymi 
i chromowanymi akcentami jej stylowego nadwozia.

Srebrny Sovereign Silky Shadow Carbon Flash Mahogany

Biały Olympic

Srebrny Silverlake Szary Technical Pannacotta

Granatowy Royal

Waterworld

Czerwony Power

Lakiery bazowe

WECHSELSEITE 12.0
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ENJOY ENJOY Z PAKIETEM SPORT COSMO
Wersja

Mando/Atlantis I
Jet Black

Mando/Atlantis II
Dark Galvanized/Cocoa

Lace/Atlantis
Jet Black

Lace/Atlantis
Jet Black

Tapicerka skórzana2

Dark Galvanized/ 
Jet Black

Salerno/ 
Morrocana I3

Dark Galvanized/ 
Jet Black

Salerno/ 
Morrocana II3

Choccachino/Cocoa

Lace/Atlantis
Jet Black

Tapicerka skórzana2

Dark Galvanized/ 
Jet Black

Listwy ozdobne

Blasted Silver • • • – – – – – –

Piano Black – – – • • – – – –

Cosimo Cool – – – – – • – • •

Cosimo Warm – – – – – – • – – 

Lakiery bazowe

Granatowy Royal • – • • • • – • •

Biały Olympic • • • • • • • • •

Czerwony Power • – • • • • – • •

Lakiery metaliczne, dwuwarstwowe

Srebrny Sovereign • • • • • • • • •

Srebrny Silverlake • • • • • • • • •

Zielony Silky Shadow • – • • • • – • •

Szary Technical • • • • • • • • •

Czarny Carbon Flash • • • • • • • • •

Lakiery perłowe, dwuwarstwowe

Beżowy Pannacotta • • • • • • • • •

Brązowy Mahogany • • • • • • • • •

Niebieski Waterworld • • • • • • • • •

• = dostępny – = niedostępny 

1 Lakiery dostępne za dopłatą. 2 Fotele pokryte skórą w miejscach kontaktu z ciałem. 3 Skóra syntetyczna.
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www.opel.pl
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 wyposażeniem 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 autoryzowanych dystrybutorów.
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Certyfikat PEFC

Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych 
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.
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