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“Złota Kierownica 2012” dla Opla Zafiry Tourer 

 

 Oplowski „salon na kółkach” to ulubieniec czytelników w popularnym segmencie vanów.  

 

Rüsselsheim/Berlin. Opel Zafira Tourer został uhonorowany nagrodą Golden Steering 

Wheel („Złota Kierownica”), o którą w tym roku ubiegało się sześć modeli samochodów 

typu van. Ten prestiżowy europejski tytuł jest kolejnym sukcesem producenta samochodów 

z Rüsselsheim: obaj poprzednicy modelu zdobyli nagrodę Złotej Kierownicy po raz 

pierwszy w roku 1999, a następnie w roku 2005. W tym roku konkurs Golden Steering 

Wheel odbył się po raz trzydziesty siódmy. Do tej pory Opel wygrał go piętnaście razy. 

Jednocześnie Zafira Tourer zamyka długą listę nagród zdobytych przez markę w 2012 

roku, na której znajduje się m.in. tytuł „Samochód Roku” przyznany elektrycznie 

napędzanemu modelowi Ampera.  

  

Organizatorami corocznego konkursu są niemieckie magazyny „Auto Bild” i „Bild am 

Sonntag” oraz dwadzieścia sześć partnerujących im europejskich czasopism. W tym roku 

w sześciu kategoriach rywalizowały ze sobą czterdzieści cztery różne modele pojazdów. 

To czytelnicy, a nie eksperci decydują, które vany i kabriolety/coupe wygrają, dlatego 

nagroda Golden Steering Wheel jest tym bardziej wyrazem uznania klientów dla monocaba 

Opla. 

  

„Nagroda otrzymana w tej kategorii niezwykle nas ucieszyła. Dowodzi ona, że Zafira 

Tourer przypadła do gustu czytelnikom, a więc i naszym klientom” – powiedział Steve 

Girsky, przewodniczący rady nadzorczej Opla i wiceprezes GM, który przemawiał w środę 

podczas uroczystości rozdania nagród Golden Steering Wheel w Berlinie. „Nasz model jest 

popularny, gdyż stanowi połączenie »salonu na kółkach« i funkcjonalnego pojazdu 

sprawdzającego się, na co dzień. Tegoroczne zwycięstwo to kolejny dowód atrakcyjności 

naszej oferty dla rodzin po tym jak w 2010 r. tytuł Golden Steering Wheel przyznano 

modelowi Meriva.”  
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Opel Zafira Tourer to idealne połączenie wszechstronności, komfortu i wysokiej jakości. 

Całkowicie odnowiony układ siedzeń Flex7 wyznacza nowe standardy funkcjonalności 

i atmosfery wnętrza. Jazda samochodem staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza dzięki 

supernowoczesnym układom wspomagania, m.in. kamerze przedniej Opel Eye drugiej 

generacji, systemowi zachowania bezpiecznego dystansu między poruszającymi się 

pojazdami (Adaptive Cruise Control) z możliwością automatycznego hamowania (Collision 

Imminent Braking), funkcji pomiaru odległości od poprzedzającego pojazdu (Following 

Distance Indication) oraz ostrzeżeniu o zagrożeniu kolizją czołową (Forward Collision 

Alert). Zafira Tourer dostępna jest z silnikami napędzanymi benzyną, Dieslem, CNG i LPG.  

 


