
OPEL
ZAFIRA-{ele} LIFE
VIVARO-{ele} COMBI

5 let
záruka

ZÁKLADNÍ CENY VIVARO-{ele} COMBI a ZAFIRA-{ele} LIFE

VERZE MOTOR KÓD VERZE VIVARO-{ele} 
COMBI

ZAFIRA-{ele} LIFE 
EDITION

ZAFIRA-{ele} LIFE 
ELEGANCE

M (L1) Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh 1GK0NNxESFB0A0G0 1 349 990 1 494 990 1 675 990

L (L2) Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh 1GK0NPxESFB0A0G0 1 379 990 1 524 990 1 705 990

M (L1) Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh 1GK0NNxEZFB0A0G0 1 542 990 1 687 990 1 869 990

L (L2) Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh 1GK0NPxEZFB0A0G0 1 572 990 1 718 990 1 899 990

Ceník platí od 1. 12. 2022

Skladové vozy Opel za akční ceny na www.opel-ihned.cz
*Platí pro verzi Vivaro Combi M s baterií 50 kWh

CENA JIŽ ZA 

1 137 400 Kč včetně DPH*

OPEL FINANCOVÁNÍ 

Férový úvěr s úrokem 7,62 %
při 0% akontaci, doba trvání 84 měsíců  



STANDARDNÍ VÝBAVA

Vivaro-e Combi Zafira-e Life Edition
navíc k výbavě Vivaro-e Combi

Zafira-e Life Elegance
navíc k výbavě Edition

ABS + EBA + EBD
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu

Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce

Výškově nastavitelné opěrky hlavy  
pro všechna sedadla

Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy 
vpředu s předpínačem a omezovačem tahu

Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy 
vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých 

bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské 

sedačky na všech sedadlech ve druhé řadě
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická 

deaktivace v případě dopravní nehody)
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách

Posilovač řízení
Palubní počítač

Tempomat a omezovač rychlosti
Elektricky ovládaná ruční brzda

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektricky ovládaná přední okna  
(s jednodotykovým ovládáním)

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Výškově a podélně nastavitelný volant

Obložení ploch interiéru materiálem Isorel  
(světle šedé)

Manuální klimatizace
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru

Audiosystém RDS MP3 s Bluetooth + USB + digitální 
tuner + ovládání pod volantem

Čtyři reproduktory vpředu
Odkládací prostory v panelech dveří

Krytá klimatizovaná a osvětlená odkládací přihrádka 
spolujezdce v horní části palubní desky

Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní 
části palubní desky

Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4  
v horní části palubní desky

Dva držáky na kelímky  
integrované do horní části palubní desky

Stropní madla vpředu na straně spolujezdce  
a ve druhé řadě pevná

Zásuvka 12 V v palubní desce a v odkládací přihrádce 
spolujezdce

Zadní dveře výklopné s vyhřívaným zadním oknem  
a stěračem

Boční posuvné dveře na pravé straně
Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě

Plastová podlážka vpředu a vzadu
Kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém prostoru 

(4 úchyty pro L1; 6 úchytů pro L2)
Látkové čalounění Curitiba Triton

Uspořádání sedadel 3+3+3, bez kolejnic
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední  

a zadní nápravou
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti  

na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd  

do podzemních parkovišť
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, 

středové krytky kol
Sada na opravu pneumatik

Lithium-ion baterie
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km  
při garanci zachování 70 % kapacity baterie

Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC)  

nebo stejnosměrným (DC) proudem
Elektrický kompresor s funkcí chlazení,  

elektrický ohřívač
Akustická výstraha do 30 km/h  
upozorňující na blížící se vozidlo

Okenní airbagy pro druhou a třetí řadu sedadel
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské 

sedačky na všech sedadlech ve třetí řadě
Coffee Break Alert  

(zobrazí upozornění na displeji  
po 2 hodinách nepřerušené jízdy)

Programovatelný tempomat a omezovač rychlosti
Zadní parkovací asistent

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná  
vnější zpětná zrcátka

Obložení kompletního interiéru plastové černé
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna 

řidiče a spolujezdce
Přední mlhové světlomety

LED diody integrované do předního  
nárazníku – Day Running Light (DRL)

Automatické stěrače a automatické rozsvěcení světel 
za snížené viditelnosti

Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce  
s osvětlenými kosmetickými zrcátky

Audiosystém Multimedia:  
dotykový displej 7" + Mirror Screen / Apple Car Play

Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)
Stropní madla vpředu na straně spolujezdce  

a ve druhé řadě sklopná
Stropní madla ve třetí řadě sklopná

Zásuvka 12 V ve třetí řadě
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně

Boční pevná zatmavená okna ve druhé a třetí řadě
Uspořádání sedadel 3+3+3, bez kolejnic

Ocelová kola 17" s pneumatikami 225/55 R17,  
okrasné kryty kol

Paket lakovaných dílů karosérie

IntelliGrip (ASR+) - protiprokluzový systém 
usnadňující jízdu na sněhu nebo na blátě
Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°)

Hands-free přístup a startování vozu  
(obsahuje kliky dveří s chromovaným dekorem)

Kožený volant a ovládání audiosystému na volantu
Vrstvené akustické atermické čelní sklo,  
zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
Automatická dvouzónová klimatizace

Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem  
a osvětlením

Xenonové světlomety
Samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko

Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel
LED osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru

Navigační systém Multimedia Navi
Pack Audio: zesilovač,  

subwoofer pod sedadlem spolujezdce
Opel Connect: komunikační modul pro nouzové volaní 

a lokalizaci
Výklopné odkládací stolky na zadní straně  

předních sedadel
Úložné kapsy na zadní straně předních sedadel

Krytá odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části 
palubní desky

Krytá odkládací přihrádka v horní části palubní desky
Zásuvka 12 V ve druhé řadě

Zásuvka 230 V pod sedadlem spolujezdce  
(max. 150 W)

Boční posuvné dveře s elektrickým ovládáním  
a hands-free otevíráním

Boční pevná extra-zatmavená okna  
ve druhé a třetí řadě

Kobercová podlážka vpředu a vzadu
Vkládané textilní koberečky  

pro druhou a třetí řadu sedadel
Vkládané textilní koberečky pro všechny řady sedadel

Pevný kryt zavazadlového prostoru  
za třetí řadou sedadel

Perforované kožené čalounění Claudia černá
Elektricky nastavitelná přední sedadla
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce  

(3 stupně intenzity vyhřívání)
Uspořádání sedadel 2+3+3,  

kolejnice pro posuv zadních sedadel
17" ráfky z lehkých slitin Diamond Cut

Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru 
vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku



KONFIGURACE SEDADEL
 

VIVARO-{ele} COMBI

Standardně konfigurace sedadel 3+3+3: 
- Látkové čalounění Curitiba Triton 
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou 
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem 
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – sklopná, dělená 2/1, s fixním opěradlem (s ISOFIX) 
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – sklopná, s fixním opěradlem (bez ISOFIX) 
- Sedadla jsou uložena v miskách pod úrovní podlahy (vyjímatelná s nářadím)

Výbava na přání: jedno sedadlo spolujezdce (konfigurace sedadel 2+3+3)
Výbava na přání: bez třetí řady sedadel

ZAFIRA-{ele} LIFE EDITION

Standardně konfigurace sedadel 3+3+3: 
- Látkové čalounění Curitiba Triton 
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou 
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem 
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) - sklopná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX) 
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) - sklopná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX) 
- Sedadla ve druhé a třetí řadě s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná 
- Bez kolejnic, sedadla jsou uložena v miskách pod úrovní podlahy

Příplatková konfigurace sedadel paketu Rodina 2+3+3: 
- Látkové čalounění Cran modrá 
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou 
- Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a opěradlem sklopným do polohy stolku 
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX) 
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX) 
- Sedadla ve druhé a třetí řadě pojízdná po kolejnicích, s opěradlem sklopným k sedáku

Výbava na přání: bez třetí řady sedadel

ZAFIRA-{ele} LIFE ELEGANCE

Standardně konfigurace sedadel 2+3+3: 
- Perforované kožené čalounění Claudia černá 
- Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s masážní funkcí v bederní oblasti 
- Lavice ve druhé řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX) 
- Lavice ve třetí řadě (3 místa) – vyjímatelná, dělená v poměru 2/1 (s ISOFIX) 
- Sedadla ve druhé a třetí řadě pojízdná po kolejnicích, s opěradlem sklopným k sedáku

Příplatková konfigurace sedadel 2+2+3 
- Samostatná sedadla (2 místa) ve druhé řadě – s loketními opěrami, vyjímatelná 
- Otočná proti směru jízdy, bezpečnostními pásy jsou integrovány do sedadla 
- Pojízdná po kolejnicích, s opěradlem sklopným k sedáku 
- Skládací posuvný stolek na samostatné kolejnici

Příplatková konfigurace sedadel 2+2+2 
- Samostatná sedadla (2 místa) ve druhé a třetí řadě - s loketními opěrami, vyjímatelná 
- Otočná proti směru jízdy, bezpečnostními pásy jsou integrovány do sedadla 
- Pojízdná po kolejnicích, s opěradlem sklopným k sedáku 
- Skládací posuvný stolek na samostatné kolejnici 
- Odpadá kryt zavazadlového prostoru



Popis (l standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné), ceny příplatkové výbavy uvedeny včetně DPH

Kód INTERIÉR A SEDADLA Vivaro-e 
Combi

Zafira-e Life 
Edition

Zafira-e Life 
Elegance

Obložení ploch interiéru materiálem Isorel (světle šedé) l – –
Obložení kompletního interiéru plastové černé – l l

43FT Látkové čalounění Curitiba Triton l l –
44FZ Látkové čalounění Cran modrá – Rodina –
CYFX Perforované kožené čalounění Claudia černá – – l

43FT Uspořádání sedadel 3+3+3: dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem,  
lavice ve druhé a třetí řadě (bez kolejnic) l – –

43FT Uspořádání sedadel 3+3+3: dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem,  
lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné (bez kolejnic) – l –

WAAS Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrou 2  000 2 000 –
NA01 Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) – 12 000 / Rodina l

44FZ Uspořádání sedadel 2+3+3: samostatné sedadlo řidiče a spolujezdce (WAAS),  
lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné, posuvné po kolejnicích – Rodina –

CYFX Uspořádání sedadel 2+3+3: elektricky nastavitelná přední sedadla, lavice ve druhé a třetí řadě, 
sklopné, posuvné po kolejnicích – – l

AL35 Paket VIP 7 sedadel 2+2+3: samostatná sedadla ve druhé řadě, sklopná, otočná proti směru jízdy, 
posuvná po kolejnicích, skládací posuvný stolek na samostatné kolejnici – – 29 000

AN01
Paket VIP 6 sedadel 2+2+2: samostatná sedadla ve druhé a třetí řadě, sklopná, otočná proti směru 
jízdy, posuvná po kolejnicích, skládací posuvný stolek na samostatné kolejnici 
(odpadá kryt zavazadlového prostoru)

– – 36 000

AN00 Bez třetí řady sedadel (2+3+0 nebo 3+3+0), odpadá kryt zavazadlového prostoru 1 000 1 000 –
VH04 Kůží potažený volant, ovládaní rádia na volantu – Komfort l

UD03 Integrovaná stahovací stínítka na zadních bočních oknech v 2. řadě – Rodina l

CB09 Pevný kryt zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel 
(odpadá s AN00 nebo s AN01) – Rodina l

RE01 Manuální klimatizace l l –
RE07 Automatická dvouzónová klimatizace Klima Klima l

NR02 Klimatizace pro zadní část kabiny Klima Klima l

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód EXTERIÉR Vivaro-e 
Combi

Zafira-e Life 
Edition

Zafira-e Life 
Elegance

PR06 Přední mlhové světlomety Viditelnost l l

FE10 LED diody integrované do předního nárazníku – Day Running Light (DRL) – l l

LA04 Xenonové světlomety (25W) – Design l

OK01 Panoramatické střešní okno půlené se samostatnými posuvnými protislunečními clonami 
obsahuje otevíratelné okno pátých dveří (WO07) – – 43 000

BQ01 Příprava pro přestavbáře: rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné 
zařízení (BSR) – 18 000 18 000

Tažné zařízení příslušenství příslušenství příslušenství

PD22/69
Paket lakovaných dílů: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník  
(pro l1 celý, pro L2 jen boční části), boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky 
dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče

– l l

Metalická barva 23 000 23 000 23 000

Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzlutovat s prodejcem) 32 000 – –

SADY VÝBAV

Kód Název Popis Vivaro-e 
Combi

Zafira-e Life 
Edition

Zafira-e Life 
Elegance

NB08 Sada  
Viditelnost

Přední mlhové světlomety 
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka 
Automatické stěrače a automatické rozsvěcení světel za snížené 
viditelnosti 
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce 
Zadní parkovací asistent

20 000 l l

NR02 Sada Klima
Automatická dvouzónová klimatizace 
Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením 
Vrstvené akustické atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a 
spolujezdce"

42 000 42 000 l

VH04 Sada Komfort

Bezklíčové otevírání a startování PEPS  
(obsahuje kliky dveří s chromovaným dekorem) 
Kožený volant a ovládání audiosystému na volantu 
Samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko 
IntelliGrip (ASR+) - protiprokluzový systém usnadňující jízdu při jízdě na sněhu,  
na blátě či v písku

– 30 000 l

44FZ
Sada Rodina 
uspořádání  
sedadel 2+3+3

Látkové čalounění Cran modrá 
Samostatné sedadlo řidiče a spolujezdce (WAAS) 
Lavice ve druhé a třetí řadě, sklopné, posuvné po kolejnicích 
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) (NA01) 
Kobercová podlážka vpředu a vzadu, vkládané textilní koberečky pro druhou  
a třetí řadu sedadel 
Výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel 
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky,  
krytá odkládací přihrádka v horní části palubní desky 
Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel 
Pevný kryt zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel

– 54 000 –

WO07 Sada Design
Xenonové světlomety 
Hliníkové disky kol 17" s výbrusem, s pneumatikami 225/55 R17 
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé a třetí řadě 
Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhřívaným zadním oknem a stěračem

– 47 000 –

AO01 Sada Bezpečnost Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory – 22 000 22 000



Kód OKNA A DVEŘE Vivaro-e 
Combi

Zafira-e Life 
Edition

Zafira-e Life 
Elegance

WO06 Zadní dveře výklopné s vyhřívaným zadním oknem a stěračem l l l

WO07 Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhřívaným zadním oknem a stěračem – Design s OK01

WO05 Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívanými zadními okny a stěrači 9 000 – –

WZ04 Boční posuvné dveře na pravé straně l – –

WZ07 Boční posuvné dveře na pravé i levé straně 15 000 l l

WZ09 Boční posuvné dveře s elektrickým ovládáním a hands-free otevíráním (včetně dětské pojistky) 
(obsahuje Hands-free přístup a startování YD01) – 65 000 l

VD02 Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě l – –

VD09 Boční pevná zatmavená okna ve druhé a třetí řadě – l –

VD18 Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé a třetí řadě – Design l

VG02 Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně 16 000 – –

Kód BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ Vivaro-e 
Combi

Zafira-e Life 
Edition

Zafira-e Life 
Elegance

ZHOL IntelliGrip (ASR+) - protiprokluzový systém usnadňující jízdu na sněhu nebo na blátě – Komfort l

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním l l –

YD01 Bezklíčové otevírání a startování PEPS – Komfort l

Kód PNEUMATIKY A DISKY Vivaro-e 
Combi

Zafira-e Life 
Edition

Zafira-e Life 
Elegance

Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol l – –

Ocelová kola 17" s pneumatikami 225/55 R17, okrasné kryty kol – l –

17" ráfky z lehkých slitin Diamond Cut – Design l

Plnohodnotné rezervní kolo příslušenství příslušenství příslušenství

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód INFOZÁBAVA Vivaro-e 
Combi

Zafira-e Life 
EditioN

Zafira-e Life 
Elegance

WLZ1 Audiosystém RDS MP3: rádio s Bluetooth, konektor USB, digitální tuner, ovládání pod volantem l – –

WLX9 Audiosystém Multimedia: kapacitní dotykový displej 7" + Mirror Screen / Apple Car Play, digitální 
tuner rádia, ovládání pod volantem 16 000 l –

WLX7

Navigační systém Multimedia Navi: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy  
a hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací zdarma, ovládání na volantu 
obsahuje funkce Multimedia WLX9 
obsahuje zadní parkovací kameru (zorné pole 180°) 
obsahuje Paket Viditelnost (NB08, standard pro Edition)

64 000 29 000 l

YR07
Opel Connect: komunikační modul pro nouzové volaní a lokalizaci  
obsahuje Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku 
pro Combi obsahuje Connect Radio s dotykovým displejem WLX9

23 000 7 000 l

Informace jsou aktuální k 1. 12. 2022.    

Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne  
autorizovaný prodejce vozidel Opel. Za případné chyby neručíme a vyhrazujeme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění.  
Všechny ceny jsou uvedené v Kč s DPH a platí od 1. 12. 2022. 

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

Váš prodejce

Popis (l standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné), ceny příplatkové výbavy uvedeny včetně DPH



TECHNICKÉ ÚDAJE – ZAFIRA LIFE

Elektromotor

Převodovka Typ reduktor

Jízdní dynamika

Max. výkon kW (k) při ot./min 100 (136) / 3673–10000

Max. kroutící moment (Nm) při ot./min 260 / 300–3673

Zrychlení 0–100 km/h (s) 12,1–13,3

Max. rychlost (km/h) 130

Spotřeba elektrické energie (WLTP) (kWh/100 km) 26,1–21,7

Rozměry (mm)

DÉLKA M (L1) 

DÉLKA L (L2)

Technické údaje jsou pouze informativní a budou upřesněné.

Elektromotor, baterie 50 kWh Elektromotor, baterie 75 kWh

Konfigurace sedadel 2+3+3 2+2+2 2+2+3 2+3+3 2+2+2 2+2+3

M

Provozní hmotnost min. 1969 2211 2184 2140 2375 2381

Užitečná hmotnost max. 981 599 716 960 590 679

Celková hmotnost max. 2950 2810 2900 3100 2965 3060

Zatížení střechy max. 150 150 150 150 150 150

Nebržděný přívěs max. 750 750 750 750 750 750

Bržděný přívěs max. 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Celková hmotnost jízdní soupravy (max.) 3950 3810 3900 4100 3 965 4 060

L

Provozní hmotnost min. 1989 2234 2241 2167 2382 2389

Užitečná hmotnost max. 976 596 684 933 588 676

Celková hmotnost max. 2965 2830 2925 3100 2970 3065

Zatížení střechy max. 150 150 150 150 150 150

Nebržděný přívěs max. 750 750 750 750 750 750

Bržděný přívěs max. 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Celková hmotnost jízdní soupravy (max.) 3965 3830 3925 4100 3970 4065


