Światowa premiera minivana Opla: Zafira Life
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Atrakcyjne, funkcjonalne i praktyczne minivany otrzymują nazwę Zafira. Po dwudziestu
latach od sukcesu pierwszej generacji, historia modelu znajduje kontynuację w postaci
nowo opracowanej czwartej generacji. Opel Zafira Life to zapewniający przyjemność
z jazdy, komfortowy wielofunkcyjny minivan (MVP), który niemiecki producent zaoferuje
w trzech długościach nadwozia, dostosowanych do wymagań klienta.
Każda z wersji — standardowa Small (4,60 m), średnia Medium (4,95 m) i długa Large
(5,30 m) — będzie dostępna nawet z dziewięcioma miejscami. Wersja „S” modelu Zafira Life jest
o około 10 centymetrów krótsza od obecnej Zafiry, natomiast „L” jest od niej o około 65 centymetrów
dłuższa i zbliża się wielkością do osobowego vana Vivaro Combi. Zafira Life obejmuje więc aż trzy
segmenty pojazdów, ustanawiając nowy wzorzec wśród wieloosobowych minivanów.
Opel Zafira Life zaspokaja wszystkie potrzeby, oferując między innymi uniwersalne wnętrze, wysoki
komfort i zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, a także najnowocześniejsze systemy
multimedialne, wyświetlacz projekcyjny oraz aktywny tempomat współpracujący z kamerą i radarem.
Zastosowana w samochodzie koncepcja bezpieczeństwa została nagrodzona maksymalną notą
pięciu gwiazdek w testach Euro NCAP. Zaawansowanej technologii towarzyszą wyrazisty wygląd,
wyważone proporcje, krótkie zwisy oraz typowy dla Opla przód. Kierowca i pasażerowie docenią też
dwuczęściowy panoramiczny dach i otwierane okno w tylnej klapie. Światowa premiera Zafiry Life
odbędzie się podczas Salonu Motoryzacyjnego w Brukseli 18 stycznia 2019 roku (dni dla
publiczności: 19–27 stycznia 2019 r.). Zamówienia będą przyjmowane od lutego.

W celu zapewnienia przyczepności na luźnej nawierzchni Zafira Life jest wyposażony
w zaawansowany układ kontroli trakcji IntelliGrip. Będzie można zamawiać również wersję
z napędem 4x4. System napędu na wszystkie koła jest dostarczany przez firmę Dangel,
specjalizującą się w przygotowywaniu pojazdów do eksploatacji poza utwardzonymi drogami. Na
początku 2021 roku Opel zaoferuje w pełni elektryczną wersję minivana, która będzie kolejnym
kamieniem milowym w elektryfikacji marki.
„Wprowadzając nową Zafirę Life, Opel kontynuuje realizację strategicznego planu
PACE!” – powiedział dyrektor generalny firmy Opel, Michael Lohscheller. „Do końca
2020 roku wprowadzimy na rynek łącznie osiem nowych lub odświeżonych modeli, w tym
kolejną generację bestsellerowej Corsy. Rozpoczniemy przyjmowanie zamówień na nasze
dwa zelektryfikowane modele już w pierwszej połowie 2019 roku – na w pełni
elektryczną wersję Corsy, która stanie się prawdziwym elektrycznym samochodem dla
każdego oraz Grandlanda X w wersji hybrydy typu plug-in. Opel będzie
zelektryfikowany.”
Firma inwestuje przede wszystkim w rentowne, rozwijające się i masowe segmenty rynku. Wkrótce
oferta Opla będzie należała do najmłodszych wśród masowych producentów.
Jeden model, trzy wersje różniące się wielkością: Zafira Life dla każdego
Zafira Life „Small” rywalizuje z kompaktowymi minivanami, ale oferuje znacznie więcej miejsca
i przestrzeni nawet dla dziewięciu osób — co jest niespotykanym atutem w tej klasie pojazdów.
Równie unikatowe w tym segmencie są takie cechy, jak mała średnica zawracania (11,3 m), bardzo
dobre właściwości jezdne i sterowane czujnikami przesuwane drzwi reagujące na ruch stopy,
podobnie jak klapy bagażnika w modelach Astra Sports Tourer i Insignia Sports Tourer. Zafira
Life „Medium” (podobnie jak Zafira Life „L”) ma rozstaw osi wydłużony o 35 cm (do 3,28 m), co
przekłada się na więcej miejsca na nogi dla pasażerów tylnych siedzeń i pozwala konkurować ze
średnimi minivanami z segmentu D. W porównaniu z konkurencją Opel ma także większą tylną klapę
i łatwiejszy dostęp do bagażnika, a także większą ładowność przekraczającą jedną tonę. Zafira
Life „Large”, z przestrzenią bagażową o pojemności około 4500 litrów, jest poważnym rywalem
nawet dla większych vanów.
Eleganckie i bogato wyposażone mikrobusy cieszą się dużym powodzeniem w tym segmencie rynku.
We wszystkich wersjach Zafiry Life Opel oferuje więc skórzane fotele zamontowane w aluminiowych
prowadnicach, umożliwiających pełną i łatwą regulację. Wnętrze dostępne jest z pięcioma,
sześcioma, siedmioma lub ośmioma skórzanymi fotelami. Składane oparcie fotela pasażera z przodu
umożliwia przewożenie przedmiotów o długości do 3,5 metra. Po złożeniu trzeciego rzędu foteli
pojemność bagażnika w Zafirze Life „S” wzrasta do 1500 litrów (do wysokości dachu). Po
wymontowaniu tylnych foteli (które równie łatwo można zamontować z powrotem) całkowita
pojemność ładunkowa wynosi aż 3397 litrów.
Luksusowe wyposażenie „Lounge” jest dostępne w wersji z długim rozstawem osi i obejmuje
przednie fotele z funkcjami masażu i podgrzewania oraz cztery ruchome fotele z tyłu ze skórzaną
tapicerką i siedziskami o szerokości 48 centymetrów. „Bardzo ważni pasażerowie” mogą więc usiąść
naprzeciwko siebie i korzystać z dużej przestrzeni na nogi. Ruchomy stolik można złożyć, aby zyskać
miejsce na więcej drobiazgów. Pasażerowie mogą doładować swoje urządzenia mobilne z gniazdka
230 V.
Wysokość większości wersji Zafiry Life nie przekracza 1,90 m, co pozwala na parkowanie

w typowych garażach podziemnych i jest szczególnie istotne w przypadku pojazdów
wykorzystywanych do przewozu gości hotelowych.
Wszystko pod kontrolą: wyświetlacz projekcyjny, ostrzeżenie przed najechaniem na pojazd
poprzedzający i kamera cofania
Nowy minivan Opla jest wyposażony w liczne systemy wspomagające prowadzenie pojazdu. Kamera
i radar monitorują obszar przed samochodem. System rozpoznaje nawet obecność pieszych
przechodzących przez jezdnię i może zainicjować hamowanie awaryjne przy prędkości do 30 km/h.
Inteligentny tempomat dostosowuje prędkość do pojazdu poprzedzającego i automatycznie zwalnia
w razie potrzeby, nawet do 20 km/h. Systemy utrzymania pojazdu na pasie ruchu oraz wykrywania
zmęczenia ostrzegają kierowcę, który zbyt długo prowadzi pojazd i powinien zrobić sobie przerwę
w podróży. System przełączający tryb pracy reflektorów między światłami drogowymi i mijania jest
aktywny przy prędkości powyżej 25 km/h. Unikatowym w tym segmencie rynku jest również
kolorowy wyświetlacz projekcyjny z informacjami o prędkości, odległości od pojazdu
poprzedzającego i wskazówkami nawigacyjnymi.
Jeszcze w 2019 roku w modelu Zafira Life zaoferowana zostanie także usługa telematyczna Opel
Connect. O spokój kierowcy i pasażerów pomagają zadbać również takie funkcje, jak Live
Navigation z informacjami o ruchu drogowym dostarczanymi w czasie rzeczywistym, bezpośrednie
połączenie z pomocą drogową oraz system powiadamiania służb ratowniczych w sytuacjach
awaryjnych. Pomoc można wezwać w ciągu kilku sekund, naciskając czerwony przycisk.
W przypadku zadziałania napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych połączenie ze
służbami ratowniczymi jest nawiązywane automatycznie.
Dobra widoczność w każdym kierunku ma szczególne znaczenie w większych pojazdach, zwłaszcza
przy manewrowaniu w wąskich uliczkach czy przy skręcaniu w mieście. Radarowe czujniki
w przednim i w tylnym zderzaku ostrzegają kierowcę o wszelkich przeszkodach przy parkowaniu.
Obraz z kamery cofania jest wyświetlany w lusterku wstecznym lub na 7-calowym ekranie, na którym
można również oglądać widok pojazdu z góry obejmujący 180 stopni.
Systemy Multimedia i Multimedia Navi są wyposażone w duże 7-calowe ekrany dotykowe. Obydwa
systemy mogą współpracować z telefonem przez Apple CarPlay i Android Auto. Multimedia Navi
oferuje dodatkowo nawigację z mapami Europy w widoku 3D. Najciekawsze obiekty w dużych
miastach są wyświetlane w jakości „Full HD”. Jedną z opcji jest bardzo realistyczne odwzorowanie
geograficznej charakterystyki terenu wzdłuż trasy podróży. Dzięki Opel Connect system nawigacji
dostarcza bieżące informacje o ruchu drogowym i aktualnym stanie dróg. We wszystkich trzech
wersjach wyposażenia dostępny jest system nagłośnienia dużej mocy. W najbogatszej wersji
pasażerowie mogą liczyć na pierwszorzędne wrażenia akustyczne zapewniane przez 10 głośników.
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