
Opel Zafira-e

Gyldig fra 23.11.2022

Fremhævede modeller

Inkluderet Ikke tilgængelig

Udstyr SHUTTLE

Pris

510.990

Brændstof Elektrisk

Motor 75 kWh 136

Hestekræfter 136

Gearkasse Automatisk

Forbrug 267 Wh/km

Batteri 75 kWh

Rækkevidde 317 km

Grøn afgift 340 kr.

7" Touch Screen m. navigation

P-sensor, bag

e-go ladestanderløsning

180° bakkamera

9 Sæder

Forbrugstallene er beregnet på baggrund af WLTP-metoden.

Opel forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske specifikationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er

uden forpligtigelse i tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de specificerede specifikationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Varianter

Fremhævede modeller Ikke tilgængelig

Motor Gearkasse Grøn afgift Shuttle Edition Ultimate

ELEKTRISK

50 kWh 136

Wh/km: 251

Rækkevidde, km: 221

Automatisk

340

465.990

75 kWh 136

Wh/km: 267

Rækkevidde, km: 317

Automatisk

340

510.990

75 kWh 136

Wh/km: 269 - 275

Rækkevidde, km: 308 -

314

Automatisk

340

525.990 575.990 645.990

Det oplyste brændstofforbrug og CO

2

 tal kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering pba. nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret

ekstraudstyr. En ændret CO

2

 udledning kan medføre ændring af registreringsafgiften, og dermed bilens pris ift. det oplyste i prislisten. Forbrugstal, energiklasse og vejl. udsalgspriser er opgivet efter

WLTP-forbrug. Grøn ejerafgift er opgivet efter WLTP CO

2

-udledning.

Det i praksis oplevede brændstofforbrug afhænger derudover også af køremåde og andre faktorer, hvorfor det kan afvige fra det oplyste.

Opel forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske specifikationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er

uden forpligtigelse i tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de specificerede specifikationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Ladeløsninger

e-GO - Den ultimative

ladestanderløsning

• e-GO er din egen ladeboks, installation og app med

fremtidssikret teknologi i én løsning

• Zaptec GO intelligent ladestander 11 kW

• Lav månedlig omkostning

• Adgang til mere end 7.000 offentlige ladepunkter i DK og

150.000 i Europa via Monta App'en

• Kundesupport 24/7

• Privat standardinstallation *

• Elafgiftsrefusion via abonnement i Monta app’en **

• Abonnement uden binding - du betaler kun for den el, du

bruger

• 5 års garanti på ladeboks og godkendt installation

Den ultimative ladeløsning er nu tilgængelig til din nye Opel

EL-bil!

Abonnement

69 kr. pr. md

Installation

0 kr.

e-GO - Ladestanderløsning uden

abonnement

• e-GO er din egen ladeboks, installation og app med

fremtidssikret teknologi i én løsning

• Zaptec GO intelligent ladestander 11 kW

• Adgang til mere end 7.000 offentlige ladepunkter i DK og

150.000 i Europa via Monta App'en

• Monta uden abonnement er fortsat app’en der styrer din

opladning ude og hjemme

• Kundesupport 24/7

• Privat standardinstallation *

• Ingen abonnement - du betaler kun for den el, du bruger

• 5 års garanti på ladeboks og godkendt installation

Abonnement

0 kr. pr. md

Installation

0 kr.

E-GO - DEN ULTIMATIVE LADESTANDERLØSNING

* e-GO løsningen er beregnet som installation til private husstande. For erhvervsløsninger kontakt venligst din forhandler for et skræddersyet tilbud. Standardinstallationen af e-GO dækker ca. 80% af de

danske husstande. På øvrige kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med installationen ved eksempelvis gravearbejde, lovliggørelse af husstandens installationer eller lignende. Installatøren vil

give tilbud på dette inden arbejdet igangsættes.

** Med e-GO abonnementet tilbyder vi at refundere den til enhver til gældende takst for elafgiftsrefusion (0,895 DKK/kWh for nuværende). Du bedes være opmærksom på, at det ikke er muligt at få

elafgiftsrefusion, hvis din husstand i forvejen har nedsat elafgift i forbindelse med eksempelvis varmepumper, solceller eller lignende. For mere information henvises til skat.dk.

E-GO - LADESTANDERLØSNING UDEN ABONNEMENT

e-GO kan også bruges uden abonnement, hvis du allerede har nedsat elafgift i forbindelse med eksempelvis varmepumper, solceller eller lignende **

* e-GO løsningen er beregnet som installation til private husstande. For erhvervsløsninger kontakt venligst din forhandler for et skræddersyet tilbud. Standardinstallationen af e-GO dækker ca. 80% af de

danske husstande. På øvrige kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med installationen ved eksempelvis gravearbejde, lovliggørelse af husstandens installationer eller lignende. Installatøren vil

give tilbud på dette inden arbejdet igangsættes.

** Med et abonnement til e-GO kan man modtage elafgiftsrefusion. Det ikke er muligt at få elafgiftsrefusion, hvis din husstand i forvejen har nedsat elafgift i forbindelse med eksempelvis varmepumper,

solceller eller lignende. For mere information henvises til skat.dk.
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Tekniske specifikationer

Inkluderet Ikke tilgængelig

50 kWh 136

Automatisk

75 kWh 136

Automatisk

75 kWh 136

Automatisk

MOTOR

Max. drejningsmoment Nm 260 260 260

Start & Stop

BATTERI

Kapacitet (kWh) 50 75 75

Ladekabel Type 2 Type 2 Type 2

Ladetid AC 11 kW (0-100%)  ca. 4 timer 45 min ca. 7 timer ca. 7 timer

Ladetid DC 100 kW (0-80%)  ca. 32 min ca. 48 min ca. 48 min

Energiforbrug (Wh/km) 251 267 269-275

Maksimal ydelse (kW)  100 100 100

OBC (On board charger) 11 kW 11 kW 11 kW

Stiktype 3-faset 3-faset 3-faset

Trækkende hjul For For For

Rækkevidde (km) 221 317 308-314

YDEEVNE

Acceleration fra 0-100 km/t (sek) 12,1 13,3 13,3

Tophastighed (km/t) 130 130 130

DIMENSIONER UDVENDIGE

Højde (mm) 1890 1890 1890

Længde (mm) 4956 4956 5306

Akselafstand (mm) 3275 3275 3275

Bredde (ekskl. sidespejle) (mm) 2010 2010 2010

Bredde (inkl. sidespejle) (mm) 2204 2204 2204

VOLUMENER

Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe

(liter)

507 507 912

VÆGTE

Max. Taglast (kg) 150 150 150

Køreklar vægt (kg) 1969 2140-2258 2167-2264

Totalvægt (kg) 2950 3100 3100

Typegodkendt nyttelast 981 842-960 836-933

Typegodkendt anhængervægt med

bremser

1000 1000 1000

Typegodkendt anhængervægt uden

bremser

750 750 750
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Shuttle Edition Ultimate

FREMHÆVET UDSTYR

7" Touch Screen m. navigation

P-sensor, bag

e-go ladestanderløsning

e-GO er den komplette ladeløsning som indeholder

egen ladeboks, standard installation og app

P-sensor, for

180° bakkamera

Nøglefri Adgang & Start

9 Sæder

8 Sæder

6 Sæder

INDVENDIGT UDSTYR

Elektrisk Quick Heater

Automatisk Klimaanlæg

Sædevarme, for

Foldbart passagersæde

Læderrat

Automatisk Klimanlæg, 2-zonet

Læder Interiør

Massage i forsæder

Fastmonteret stofbetrukket sæder i Tritone Grey

Stofbetrukket sæder på skinner i Harlekin Black

Læderbetrukket luksussæder på skinner

VIP Lounge

Fire stole vendt mod hinanden

Foldbart bord i midten

MULTIMEDIA & AUDIO

7" Touch Screen m. navigation

Otte højttalere

10 Højttalere

SÆDER

6 Sæder

8 Sæder

9 Sæder

SIKKERHED

Lane Departure Warning
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Shuttle Edition Ultimate

SIKKERHED [FORTSÆTTELSE]

Fartpilot

P-sensor, bag

P-sensor, for

180° bakkamera

UDVENDIGT UDSTYR

e-go ladestanderløsning

e-GO er den komplette ladeløsning som indeholder

egen ladeboks, standard installation og app

Tonede ruder

Automatisk Lygtetænding

Nøglefri Adgang & Start

Elektrisk skydedør 20.000

Bagrude kan åbnes

Panoramaglastag

17" Stålfælge

17" Alufælge
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Farver

Inkluderet Ikke tilgængelig

Shuttle Edition Ultimate

FARVE

Hvid Arktis

Standardlak

Grå Kontrast

Metallak

8.000 8.000 8.000

Grå Vulkan

Metallak

8.000 8.000 8.000

Sort Karbon

Metallak

8.000 8.000 8.000


