zafira

SETE RAZÕES PARA
ADORAR O ZAFIRA.
1.	É um carro de 7 lugares1 que se conduz como um carro normal
2.	Armazenamento e acomodação versáteis
3.	Exterior elegante e interior premium
4.	Para-Brisas e teto panorâmico2
5.	Sistemas sofisticados de assistência à condução3
6.	Tecnologia avançada de faróis dianteiros com AFL LED4
7.	Propulsores eficazes de engenharia alemã

1

A melhor forma de apreciar o Zafira é marcar um test-drive
no seu Concessionário Opel. Experimente o OnStar, mova
os bancos, utilize uma aplicação… e saia para disfrutar de
uma viagem fora do comum.
Encontre o Concessionário/Reparador Opel mais perto de si em
www.opel.pt
Para aceder às mais recentes ofertas e notícias, siga a Opel
no Facebook ou Twitter: @Opel

1.	O tejadilho e para-brisas panorâmicos1. Disfrute da
visibilidade adicional de um para-brisas panorâmico
e da luminosidade extra de um tejadilho panorâmico
e resistente ao calor que se estende por cima dos bancos
da frente e até aos lugares de trás.

1
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Terceira fila de bancos de série. 2 De série na versão Innovation.
De série na versão Innovation. Opcional na versão Dynamic.

3

Opcional.

SETE RAZÕES PARA ADORAR O NOVO ZAFIRA

3

AMOR AO PRIMEIRO
TOQUE.

1

O interior do novo Zafira é luminoso, espaçoso e acolhedor.
A atenção aos detalhes faz com que os novos materiais de elevada
qualidade, contornos elegantes e bancos se destaquem.
• Interior luminoso, espaçoso e arejado
• Excelente manufatura
• Design limpo e organizado e opções inteligentes
de armazenamento
• Mais espaço para os cotovelos e pernas
• Novos revestimentos (consultar página 30)

1.	Volante em pele1. A pele proporciona aderência e um
toque adicional de classe. Escolha a versão opcional com
aquecimento para começar os dias mais frios de forma
mais aconchegante.
2.	Bancos com certificação ergonómica2 AGR. Diga adeus
às dores nas costas após viagens longas com o suporte
elétrico extensível e ajustável para as coxas e para a zona
lombar que o ajudam a relaxar.
3.	Armazenamento e apoio para o braço FlexConsole3.
A consola central transforma o espaço entre os bancos
frontais num compartimento flexível para armazenamento,
enquanto o apoio para o braço integrado lhe proporciona
uma condução relaxada.

INTERIOR DE QUALIDADE

3

De serie no Zafira. 2 Bancos dianteiros AGR opcionais. Bancos ergonómicos certificados pela AGR na Alemanha (Campanha para Costas mais Saudáveis), um centro de excelência no que toca à ergonomia.
O certificado é um selo de qualidade concedido por um comité examinador independente constituído por peritos em várias áreas da medicina. 3 De serie para a versão Innovation. Não disponível na versão Dynamic.
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ILUMINAÇÃO DIANTEIRA
ADAPTIVA EM LED. UMA
IDEIA VERDADEIRAMENTE
BRILHANTE.
Iluminação de Cidade (abaixo
dos 55 km/h). Uma maior
distribuição da luz ajuda
a vislumbrar os passeios
para ajudar a iluminar peões
ou potenciais perigos.

Iluminação de Campo (acima
de 55 km/h). Utiliza os mínimos,
proporcionando iluminação
mais longa e ampla, sem
provocar encadeamento, que
ajuda a iluminar os perigos,
como por exemplo, veados.

A Opel preocupa-se com a segurança e é por essa razão que a tecnologia
inteligente de iluminação com LED está agora disponível no Zafira. A Iluminação
Dianteira Adaptativa em LED (AFL)1 proporciona-lhe uma magnífica visibilidade
e mais segurança durante a noite.
• A luz LED ilumina a estrada em cerca de mais 25 % do que a luz de halogéneo
• As luzes AFL adaptam-se automaticamente ao ângulo da direção e velocidade
• O sistema seleciona o modo mais adequado (ver ilustrações)
Para mais informação sobre todos os modos AFL, visite www.opel.pt

Luz de máximos assistida
(HBA)2. Iluminação completa
para máxima visibilidade.
O HBA muda automaticamente
para as luzes de médios
quando deteta veículos à
frente.

1

Iluminação Estática de
Viragem (até 40 km/h). Caso
faça o pisca e vire o volante
acima de um certo ângulo,
acende-se uma luz LED para
que possa visualizar melhor
a curva.

Equipamento de origem na versão Innovation. Opcional na versão Dynamic.

2

Luz Dinâmica de Curva (40
a 70 km/h). Acima de determinado ângulo da direção e
velocidade, a iluminação
torna-se mais ampla do lado
relevante da curva para que
a possa visualizar melhor.

Iluminação em Modo
Paragem (eco). Desliga
a iluminação de viragem para
poupar energia (quando o
modo Start/Stop está ativado).

Assistente de Máximos igualmente disponível com faróis de halogéneo no Pack de luz e visibilidade da versão Dynamic.

Iluminação de Retaguarda/
Manobra (em marcha-atrás).
Ativa as luzes dianteiras de
viragem em ambos os lados
para que seja mais fácil entrar
e sair dos estacionamentos.

INOVAÇÕES DE SEGURANÇA
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O ZAFIRA FOCA-SE
NA SUA SEGURANÇA.
O novo Zafira vem equipado com vários sistemas avançados
de assistência à condução que o ajudarão a manter-se atento
e a assegurar a segurança dos seus passageiros, como o Opel
Eye, que monitoriza permanentemente os outros veículos, a sua
condução e os sinais de trânsito.
• O
 Opel Eye é constituído por um sistema de câmara e radas
e possui avançadas funcionalidades de segurança
• Inclui o Aviso de Saída de Faixa de Rodagem, Alerta Contra
Colisões Frontais e Assistente de Sinais de Trânsito
• O Controlo Adaptativo de Velocidade e o Alerta de Ângulos
Mortos Laterais também aumenta a segurança
• O Assistente de Estacionamento1 e a Câmara Traseira1 tornam
o estacionamento mais fácil.

4

1
2

Veja os sistemas de segurança do Zafira em ação em www.opel.pt

5

1.	Aviso de alteração de faixa de rodagem (LCA)2. Quando começa
a sair da sua faixa de rodagem sem fazer pisca, este sistema faz
3.	Sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito2. Deteta e mostra
os limites de velocidade e outros sinais de trânsito que possa não
disparar um alarme para que possa voltar à sua faixa. O Alerta de
1
ver, reconhecendo até sinalizações eletrónicas e temporárias.
Ângulos Mortos Laterais (SBSA) funciona até à velocidade e 140 km/h
e também o protege contra potenciais perigos na mudança de
4.	Programador de velocidade adaptativo (ACC)1. Mantém de forma
autónima uma determinada distância do veículo da frente, definida
faixa de rodagem. Caso um veículo se encontre no seu ângulo morto,
por si, para ajudar a prevenir colisões. Este sistema está intimamente
irá aparecer um ícone de aviso no espelho lateral. Este sistema não
ligado ao Alerta de Colisão Frontal para evitar que se aproxime
está ilustrado.
demasiado dos veículos da frente.
2.	Alerta de Colisão Frontal2. Caso se aproxime rapidamente de outros
veículos, este sistema dispara um alarme sonoro e mostra um ícone de
5.	Câmara Traseira1. Tenha uma melhor visão e faça marcha-atrás
de maneira mais segura sem ter que estar a olhar por cima do ombro,
aviso. Caso não reaja aos avisos, pressiona automaticamente o travão,
utilizando o ecrã IntelliLink (instalado de origem).
o que também poderá acontecer numa emergência.
8

INOVAÇÕES DE SEGURANÇA
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Opcional.

2

Parte do sistema opcional de segurança Opel Eye.

1

INTELLILINK.
LIGAÇÃO PERMANENTE.
Se procura uma conectividade líder neste segmento, o Zafira é o seu carro.
Vem equipado com tudo o que precisa, incluindo um sistema sofisticado,
R 4.0 IntelliLink1 com ecrã tátil de 7˝, compatível com smartphone e tablets2.
• Ambos os sistemas de infointertenimento suportam Bluetooth®
• É compatível com o Apple CarPlay™ e Android Auto™2
• Oiça música ou abra outros conteúdos media a partir de vários dispositivos2

2

1

De série na versão Innovation. Disponível como opção, na versão Dynamic.

2

1.	O Navi 4.0 IntelliLink1 é um sistema
integrado com um grande ecrã a cores
de elevada resolução de 7 polegadas
(17 cm). Em conjunto com o rádio AM/FM,
suporta perfeitamente1 os telemóveis
inteligentes e os tablets portáteis compatíveis com Bluetooth® e USB incluindo
ainda um sistema de navegação por
satélite que fornece informações precisas
e trajetos rápidos com um serviço de
tráfego melhorado.

2.	R 4.0 IntelliLink1. Este sistema intuitivo
é um verdadeiro sistema multitarefa.
É compatível com o Android Auto™
e com o Apple CarPlay™, permitindo
que utilize um conjunto de aplicações
e funcionalidades do seu smartphone
através do painel de bordo. Mais do
que um simples sistema de rádio, o R 4.0
IntelliLink oferece a possibilidade de
telefonar com mãos-livres, transmissão
de áudio Bluetooth® e carregamento
via USB. Pode controlá-lo no volante, no
ecrã tátil de 7˝ ou através do controlo
de voz do smartphone ligado.

Os diferentes sistemas e aplicações funcionam com dispositivos diferentes. Verifique a compatibilidade em www.opel.pt.

A Apple CarPlay e a Apple são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e em outros países. A Android é uma marca registada da Google Inc.

CONECTIVIDADE INTEGRADA
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ZAFIRA DYNAMIC.
O interior espaçoso do Zafira Dynamic, parece não ter fim.
Igualmente impressionante é o seu equipamento de série.
• Inclui a mais avançada tecnologia em infoentretenimento
• O banco do condutor, ajustável para quatro posições,
ajuda a melhorar a postura
• As jantes de liga leve de 17˝ tornam-no mais elegante
• Os 7 lugares, estão sempre disponíveis

1. R
 4.0 IntelliLink de 7˝. O Dynamic deteta o seu
smartphone instantaneamente, sem extras
necessários2. Usufrua de uma harmonia imediata
com o seu smartphone, não é necessário
nenhuns extras opcionais1. Para além do standard AM/FM, tem disponível o Bluetooth®,
streaming de áudio, funcionalidade mãos livres
para mensagens e operação1 de smartphone
e compatibilidade com Apple CarPlay™ e
Android Auto™1, tudo num ecrã tátil a cores de 7˝.
2.	Controlo de Velocidade com Limite de
Velocidade. Use os comandos do seu volante
para evitar que apanhe multas por excesso
de velocidade e conduza de forma mais segura
no trânsito mais movimentado.
3. Jantes design de 17˝. Estas jantes de 10 raios
mostram um design dinâmico.

1

2

3
Os diferentes sistemas e aplicações funcionam com dispositivos diferentes. Verifique a compatibilidade em www.opel.pt. A Apple CarPlay e a Apple são marcas registadas
da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e em outros países. A Android é uma marca registada da Google Inc.

1 
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Zafira Dynamic

As imanges podem mostrar equipamento opcional.

ZAFIRA Innovation.

1

O Zafira Innovation constitui o pacote de luxo completo, desde os
suaves bancos com apontamentos em pele, os vidros escurecidos e até
à impressionante variedade de assistentes avançados:

3

• F aróis dianteiros com tecnologia AFL LED, luzes traseiras em LED
e luzes de nevoeiro dianteiras.
• Controlo Eletrónico de Climatização que permite definir duas áreas
com configurações distintas
• Sensores de Estacionamento frontal e traseiro para um estacionamento
sem esforço
• Molduras brilhantes das janelas a combinar com os vidros escurecidos
• Jantes de liga leve com 17˝ completam o magnífico exterior
• Iluminação ambiente das portas confere elegância

4
2
1.	Volante em pele. O requinte do Innovation é prontamente
percetível. A pele de elevada qualidade proporciona uma
tração adicional ao condutor.
2.	O revestimento com efeito em pele nos bancos, contribui
para melhorar o ambiente e sensação de bem-estar
a bordo do Zafira.

As imagens podem mostrar equipamento adicional.

3.	Iluminação Adaptativa em LED. A Iluminação Dianteira
Adaptativa (AFL) em LED, é elegante, segura e eficaz
e adapta-se automaticamente às situações normais de
condução para proporcionar uma ótima iluminação.
4.	Vidros escurecidos. Dê privacidade aos seus passageiros
e proteja os objetos valiosos dos olhares curiosos.
A coloração também ajuda a manter o carro fresco com
temperaturas exteriores mais elevadas.

Zafira Innovation

15

1

SERVIÇO DE QUARTO.
As superfícies elegantes com acabamentos à mão e estofos personalizados dos
bancos constituem uma parte muito importante do ambiente interior do Zafira.
Todas as versões têm disponível como opcional os bancos dianteiros ergonómicamente certificados1. Experimente e encomende já o seu bem-estar sobre rodas
Consulte os seus revestimentos favoritos de todos os ângulos em www.opel.pt

1.	Dynamic2. Bancos em tecido Mando e apoios
em tecido Atlantis, cor preto Jet. Costuras escuras
em Estanho escutorr, frisos decorativas em
prata Blasted com embutidos em Cromado Ultra
brilhante. Também disponível com bancos
ergonómicos activos.1,3
2.	Innovation4. Bancos em tecido Lilop e apoios com
efeito de couro cor preto Jet. Costuras de dois
tons em cinzento Shadow e laranja. Frisos em
metálico Ruténio com embutidos em cromado
ultra brilhante. Também disponível em bancos
ergonómicos activos.1,3

16

REVESTIMENTOS E SUPERFÍCIES

2

4
3
4.	Bancos ergonómicos activos em pele1,3. Inserções de assento
e reforços internos em couro preto e todas as outras partes em preto
efeito de couro premium5. Costuras em prata silver, molduras
de decoração de acordo com o nível de acabamento com embutidos
em cromado ultra brilhante.

3.	Bancos ergonómicos activos1,3 em tecido. Bancos em tecido
Lace e apoios em tecido Atlantis, cor preto Jet. Costuras em prata
Star, com frisos de acordo com a versão, com embutidos em
cromado ultra brilhante. Também está disponível com banco
ergonómico activo1,3 para o passageiro.

	Bancos ergonómicos activos1,3. Estes bancos dianteiros permitem
estender a almofada do assento para apoiar as pernas e ajustar
a área lombar e contorno das costas.

Os Bancos Ergonomicos Ativos certificados pela AGR na Alemanha (Campanha para Costas mais Saudáveis), um centro de excelência no que toca à ergonomia. O certificado é um selo de qualidade concedido por um comité examinador independente constituído
por peritos em várias áreas da medicina. 2 Não disponível na versão Innovation. 3 Opcional. 4 Não disponível na versão Dynnamic. 5 Efeito de couro Premium é couro artificial.

1

REVESTIMENTOS E SUPERFÍCIES
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Cores.

18

Cores

Branco summit

Cinzento Cosmic

Cinzento Satin Steel

Preto Mineral

Azul Indigo

Prata Sovereign

Azul Darkmoon

Vermelho Absoluto

Jantes.

1.

2.

3.

1. J antes de liga leve de 17˝ 1. 7 J x 17˝,
design de 5 raios, pneus 225/50 R 17 (PGQ).
2. Jantes de liga leve de 17˝ 2. 7 J x 17˝,
design de 10 raios duplos, pneus 225/50 R 17 (PXS).
3. Jantes de liga leve de 18˝ 3. 8 J x 18˝,
design de raios múltiplos, pneus 235/45 R 18 (PZJ).
4. Jantes de liga leve de 19˝ 3. 8 J x 19˝,
design the 5 raios em duas cores,
pneus 235/40 R 19 (PZT).

4.

Configure o seu Zafira em
www.opel.pt

1

De série na versão Dynamic.

2

De série na versão Innovation.

3

Opcional. Para mais informações consulte o seu concessionário Opel.

Jantes
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Motorizações
Uma vasta gama de motorizações extra-económicas de engenharia Alemã estão
disponíveis no Zafira. Projectam energia e impulso á sua condução diária enquanto
ajudam a reduzir o gasto de combustível e reparações.
• T odos os motores diesel estão equipados com a última geração tecnológica
de controlo das emissões de NOx
• Tecnologia ECOTEC® e sistema de Start/Stop ajuda nos custos de combustível
Para toda a informação consulte o nosso site: www.opel.pt

Rotulagem dos pneus
Dimensões

225/50 R 17

235/45 R 18

235/40 R 19

Eficiência de consumo de combustível

E–A

C

E

Aderência em piso molhado

C–B

B

B

Ruído exterior (dB)

71–68

71

71

Nível de ruído

–

Todas as informações eram precisas e atualizadas no momento da impressão. A Opel reserva-se o direito de alterar as especificações do motor a qualquer momento, o que pode influenciar o conteúdo
dos dados mostrados. Todos os números citados referem-se ao modelo base da UE com equipamento padrão.
Os valores não levam em consideração as condições de uso e condução, o equipamento ou as opções e podem variar dependendo do formato dos pneus. Para mais informações sobre consumo oficial
de combustível e emissões de CO2 leia o Regulamento “regulamento para consumo de combustível, emissões de CO2 de automóveis novos de passageiros” disponível gratuitamente em todos os pontos
de venda ou em www.opel.pt
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Motores, Caixas de velocidades & Pneus

Motores e caixas de velocidades
1.6 Turbo Injeção Directa
(100 kW/136 hp)
com Filtro de Partículas

Motores

1.6 Turbo Injeção Directa
(125 kW/170 hp)
com Filtro de Partículas
e Sistema Start/Stop

Caixa de velocidades
Norma de emissões

CA-6

CM-6

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

O quadro apresenta os dados relativos ao consumo e emissões consoante os pneus selecionados. Para obter informações detalhadas, contacte o seu Concessionário Opel ou consulte a lista de preços.
Combustível

Gasolina

Gasolina

Urbano

7,3–7,9

6,9–7,4

Extra-urbano

7,4–7,9

6,9–7,4

Combinado

7,3–7,9

6,9–7,4

170–182

160–170

Consumo de combustível em l/100 km

1

Emissões combinadas de CO2 em g/km

1

Motores

1.6 Diesel
(100 kW/136 hp)
com Tecnologia BlueInjection2
e Sistema Start/Stop

2.0 Diesel
(125 kW/170 hp)
com Tecnologia BlueInjection2

2.0 Diesel
(125 kW/170 hp)
com Tecnologia BlueInjection2
e Sistema Start/Stop

Caixa de velocidades

CM-6

CA-6

CM-6

Norma de emissões

Euro 6

Euro 6

Euro 6

O quadro apresenta os dados relativos ao consumo e emissões consoante os pneus selecionados. Para obter informações detalhadas, contacte o seu Concessionário Opel ou consulte a lista de preços.
Combustível

Diesel

Diesel

Diesel

Urbano

4,9–5,4

6,9–6,9

5,6–6,0

Extra-urbano

4,9–5,4

6,9–6,9

5,6–5,9

Consumo de combustível em l/100 km1

Combinado

4,9–5,4

6,9–6,9

5,6–5,9

Emissões combinadas de CO2 em g/km1

130–142

182–183

148–157

CM-6 = caixa manual de 6 velocidades, CA-6 = caixa automática de 6 velocidades
O consumo de combustível e os valores de emissões de CO2 mencionados são determinados de acordo com os regulamentos de homologação NEDC (R (EC) No. 715/2007 e R (EC) No. 692/2008, nas versões respectivamente aplicáveis), o que permite comparabilidade com outros veículos. A partir de 1 de setembro
de 2017, o consumo de combustível e os valores das emissões de CO2 de determinados veículos novos são determinados com recurso ao novo procedimento de ensaio para veículos leves harmonizados a nível mundial (WLTP), e os valores relevantes são convertidos de volta no NEDC para permitir a comparabilidade.
Entre em contato com seu Concessionário para obter as informações mais recentes e para verificar se os valores foram alterados.
2 
Os veículos com a Tecnologia BlueInjection precisam regularmente de abastecimentos de AdBlue® mesmo entre manutenções. O indicador no computador de bordo avisará da necessidade desse abastecimento. Para mais informação consulte o site www.opel.pt/informacao_adblue
1 

AS SUAS OPÇÕES.

1

Como melhorar um carro que é o melhor na sua categoria ao seu gosto
e ao gosto dos seus passageiros? Com uma seleção de acessórios opcionais
personalizados de acordo com os seus planos individuais e fabricados com
o selo de Qualidade da Opel.
A Opel possui acessórios para qualquer circunstância possível.
Encontre os seus em www.opel-accessories.com/opel_aoc/pt-PT

1.	Caixa do Tejadilho Opel. Robusta e aerodinâmica, esta elegante caixa
é ideal para tirar todos do sofá e usufruir do ar puro.
2.	Cortinas para privacidade. As cortinas de elevada qualidade proporcionam privacidade aos passageiros e ajudam a bloquear a luz forte
do sol e a manter o carro fresco. Feitas à medida das janelas traseiras
do Zafira, mantêm-se no lugar, mesmo abrindo e fechando os vidros.
3.	Mesa dobrável FlexConnect1. Estável e dobrável, a mesa FlexConnect
tem um porta-copos integrado e muito espaço para objetos, como livros
ou um snack.
4.	Tabuleiro rígido de carga reversível. Este tabuleiro robusto ajuda-o
a manter o seu porta-malas limpo. Um dos lados está revestido com
uma superfície rígida e antiderrapante, enquanto o outro possui uma
alcatifa mais suave. As extremidades elevadas ajudam a conter líquido,
caso ocorra algum derramamento.
5.	Divisória FlexOrganizer®1. Este organizador ajustável dobra-se sobre
os FlexRails® opcionais montados de cada lado do porta-malas. Ajuda
a manter objetos instáveis no sítio e separa itens potencialmente sensíveis
do resto da bagagem. Para aceder ao sistema FlexOrganizer® completo,
visite o link acima.
6.	Grelha de segurança para animais. Este acessório robusto e fácil de
instalar, assegura que os animais de estimação e os passageiros viajam
ambos em segurança e ajuda a manter os bancos limpos
22

Accessórios

2

7.	FlexDock®. A maneira mais fácil e elegante de integrar o seu
smartphone no tablier. A base do FlexDock® elimina a desorganização de cabos, mantendo o seu iPhone no local, em segurança
e de forma a que possa ver o ecrã. E claro, também recarrega
a bateria.
1

Requer um suporte individual.

3

4

5

8

6

7
Accessórios
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The future is Everyone’s

Algumas descrições e ilustrações constantes nesta brochura podem referir-se a equipamento opcional não incluído de série nos modelos apresentados. A informação contida nesta brochura é exata na altura em que esta é impressa. Reservamos o direito de proceder a alterações no design e equipamento.
As cores impressas na brochura são apenas cores aproximadas às cores reais. O equipamento opcional ilustrado está disponível mediante custos extra. Disponibilidade, características técnicas e equipamentos fornecidos nos nossos veículos podem variar nos diferentes mercados onde são comercializados.
Reciclagem: informações sobre Design ajustado ao meio ambiente, rede de recolha e reciclagem de veículos em fim de vida, podem ser encontradas em www.opel.pt. Para informações precisas sobre o equipamento fornecido nos nossos veículos, contacte o seu concessionário Opel mais próximo.
Este catálogo não pode ser reproduzido total ou parcialmente sem autorização por escrito da Opel Portugal, Lda.

Opel Portugal, Lda

www.opel.pt
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