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CENRĀDIS 18.11.2022 (MODEĻA GADS 2023A)

PIECU GADU VAI

GARANTIJA
100 000 KM



ZAFIRA-e COMFORT LĪMEŅA STANDARTAPRĪKOJUMS:

Automātiskā rokasbremze

Bagāžnieka vāks ar fiksētu logu, ar apsildi un tīrītāju 

Sānu bīdāmās durvis abās pusēs, RH & LH 

Tonēti logu stikli (redzamības līmenis 70%)

3 fāžu 11 kW ierīkotais lādētājsGaisa spilveni priekšā, 
vadītājam un pasažierim, sānu drošības spilveni pirmajā rindā 
(galvai/krūtīm), Gaisa spilveni 2. un 3. rindas logiem 

Joslas šķērsošanas brīdinājuma sistēma 

Ceļazīmju atpazīšana

Inteliģentā kruīza kontrole 

Vadītāja miegainības brīdinājums

Priekšējās sadursmes brīdinājums 

Lukturu automātiskā vadība

Uzlabotā avārijas bremzēšanas sistēma (AEBS)

Radio, informācijas/izklaides sistēma, 7” skārienekrāns, 
Bluetooth un USB, 

Apple CarPlay un Android Auto atbalsts 

3,5’’ krāsains instrumentu panelis 

Atermisks laminēts vējstikls 

Priekšējie miglas lukturi 

LED dienasgaitas lukturi 

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi 

Novietošanas stāvvietā sensori aizmugurē  

Lietus sensors

Opel Connect, ārkārtas zvana iespēja, asistēšana ceļā & 
sildīšana un dzesēšana ar pulti

ZAFIRA-e EXECUTIVE, PAMATAPRĪKOJUMA PARAUGS: 

17” lietie diski 

Elektriski regulējami vadītāja un pasažiera sēdekļi ar masāžas 
funkciju 

Stūre un sēdekļi ar ādas apdari 

Atvēršana un startēšana bez atslēgas 

Navigācija, Apple CarPlay, Android Auto 

180-grādu kamera 

Hifi pakete, 10 skaļruņi un pastiprinātājs 

Automātiskā klimata kontroles iekārta+papildus aizmugurējā 
klimata kontroles iekārta (vadības panelis griestos) 

Ksenona lukturi 

230V spraudnis, 2. rinda 

Elektriskās bīdāmās durvis abās pusēs 

Zafira-e enerģijas patēriņš atkarībā no izvēlētā aprīkojuma. Minētie diapazoni un elektrības patēriņa rādītāji atbilst WLTP testa procedūrai, pamatojoties uz kuru, no 
2018. gada 1. septembra tiek sertificēti jauni transportlīdzekļi. Tie var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietošanas apstākļiem un dažādiem faktoriem, piemēram: 
ātruma, salona klimata uzstādījumiem, braukšanas stila un ārējās temperatūras. Uzlādes laiks īpaši ir atkarīgs no lādētāja jaudas transportlīdzeklī, uzlādes kabeļa un 
izmantotās uzlādes stacijas veida un jaudas. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju. 

KO TĀLĀK?

ZAFIRA-e LIFE
Virsbūve Sēdvietas Apdares līmenis LCDV Pārne-

sumkārba
Zs Cena Mēneša 

maksājums

M 9 Comfort 136 A 75 kWh 1GK0NNQEZFB0A0G0 A 136 60 990 € 621 €

L 9 Comfort 136 A 75 kWh 1GK0NPQEZFB0A0G0 A 136 61 990 € 631 €

Virsbūve Sēdvietas Apdares līmenis LCDV Pārne-
sumkārba

Zs Cena Mēneša 
maksājums

M 9 Executive 136 A 75 kWh 1GK0NNSEZFB0A0G0 A 136 67 490 € 687 €

L 9 Executive 136 A 75 kWh 1GK0NPSEZFB0A0G0 A 136 68 490 € 697 €



KO TĀLĀK?

 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams

Iespējas Comfort Executive LCDV Cena 

Automātiskās brīvroku bīdāmās durvis, labās & kreisās   WZ09 1 990 €

Navigācijas informatīvais 7” ekrāns, Bluetooth, DAB+,  
USB un Apple CarPlay & Android Auto

  WLX7 1 190 €

Stūre ar ādas apdari   VH04 990 €

360° kameras sistēma   Virsbūve: L QK01 490 €

Papildus aizmugurējais gaisa kondicionieris  
(kontroles panelī un uz jumta)

  NR02 1 290 €

Panorāmas lūka -  OK01 1 190 €

 - Virsbūve: L OK01 1 690 €

Sānu sargi melnā krāsā   ED44 390 €

Aklās zonas noteikšana atpakaļskata spoguļos   AO01 590 €

Aizmugurējais bagāžas nodalījums ar durvīm, atveramu logu, 
sildītāju & tīrītāju

 - WO07 1 490 €

3. rindas sēdekļi  - AN00 0 €

1. rinda, 2 komforta klases sēdekļi  - WAAS 0 €

2. rindas VIP sēdekļi, 3 komforta klases sēdekļi, 2 VIP sēdekļi -  AL35 990 €

3. rindas VIP sēdekļi, 3 komforta klases sēdekļi, 2 VIP sēdekļi -  AN01 1490t €

Riteņi Comfort Executive LCDV Cena

Tērauda diski 17 x 7.0 J (melni), pilnas disku uzlikas, ar zīmolu 
(Comfort)

 - ZHCJ 0 €

Vieglmetāla diski 17 x 7.0 J - divtoņu, dimanta griezums -  ZHOJ 0 €

Krāsas Comfort Executive LCDV Cena 

Virsbūves krāsas

Arktis White   P0WP 0 €

Metāliskas krāsas

Moonstone Grey   M0VL 690 €

Quartz Grey   M0F4 690 €

Rich Oak Brown   M0G6 690 €

Karbon Black   M09V 690 €

Kobalt Blue   E04P 990 €

Diamond Black   E0CC 990 €

Apdare Comfort Executive LCDV Cena 

Ādas sēdekļi, melni -  CYFX 0 €

Trīstoņu pelēks audums “Curitiba”  - 43FT 0 €



KO TĀLĀK?

 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams

Standartaprīkojums

LCDV Drošība Comfort Executive

NN01/
NF04

Priekšējie drošības spilveni, vadītājam & pasažierim, sānu drošības spilveni pirmajā rindā 
(galvai/krūšu kurvim), aizkaru tipa drošības spilveni otrajai un trešajai rindai

 

UF01 Transportlīdzekļa stabilizācijas sistēma (ESP) un braukšanas kalnā palīgsistēma  

VB08 Centrālā atslēga, tālvadības pults  

LA02 Halogēna lukturi, LED dienas gaitas gaismas  -

LA04 Ksenona lukturi, LED dienas gaitas gaismas - 

PR06 Miglas lukturi priekšā  

NB08 Automātiskie logu tīrītāji  

YQ02 Automātiskie tālie lukturi  

LI01 Joslas šķērsošanas brīdinājuma sistēma  

FH05 Rokasbremze, automātiska  

LCDV Gaisa kondicionēšana Comfort Executive

RE01 Klimata kontrole  -

RE07 Automātiskā klimata kontrole - 

NR02 Papildus aizmugurējais gaisa kondicionieris (kontroles panelī un uz jumta) - 

NA01 Apsildāms vadītāja sēdeklis  

YR07 Opel Connect, ārkārtas zvana iespēja, asistēšana ceļā & sildīšana un dzesēšana ar pulti  

LCDV Diski un riepas Comfort Executive

UE05 Riepu spiediena monitorēšanas sistēma (TPMS)  

ZHCJ Tērauda diski 17 x 7.0 J (melni), pilna diska uzlika  -

ZHOJ Vieglmetāla diski 17 x 7.0 J - dimanta griezums - 

RS00 Riepu atjaunošanas komplekts  

LCDV Salons Comfort Executive

LU03+ 
LT03

Elektriski nolaižami priekšējie logi  

RG10 Kruīza kontrole  

HG06 Stūre un radio vadību  -

VH04 Stūre ar ādas apdari un radio vadību - 

CYFX Ādas sēdekļi, melni - 

WAAF Priekšējais sols, diviem pasažieriem, fiksēts, ar uzglabāšanas nodalījumu  -

WAAP Komforta vadītāja sēdeklis un atsevišķs pasažiera sēdeklis - 

QK01 360°  lūka - 

AL04+ 
AN16

Otrā un trešā rinda, 1+2 sēdekļi  



Standartaprīkojums

LCDV Virsbūve Comfort Executive

YD01  Startēšana bez atslēgas - 

WZ07 Bīdāmas durvis ar fiksētu logu KREISAIS&LABAIS  -

WZ09 Automātiski bīdāmas durvis ar fiksētu logu KREISAIS&LABAIS - 

VD09 Tonēti logu stikli (70%)  -

VD18 Tonēti logu stikli (90%) - 

WO06 Bagāžnieka vāks ar fiksētu logu, ar apsildi un tīrītāju  

HU02 Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi  

PD22 (M) 
PD69 (L)

Izskata pakete, bamperi, spoguļu korpusi, durvju rokturi un moldingi virsbūves krāsā, miglas 
lukturi

 

UB01 Novietošanas stāvvietā asistents, aizmugurē  

LZ04 3 fāžu 11 kW ierīkotais lādētājs  

LCDV Informācijas un izklaides sistēma Comfort Executive

WLX9 Informācijas un izklaides sistēma ar 7" krāsainu skārienekrānu, Bluetooth, DAB+, USB,  
Apple CarPlay un Android Auto atbalstu

 -

WLX7 Informācijas un izklaides sistēma & navigācija ar 7" krāsainu skārienekrānu, Bluetooth, DAB+, 
USB, Apple CarPlay un Android Auto atbalstu

- 

GMAX 3,5" krāsains vadītāja displejs  

KO TĀLĀK?

 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams



KO TĀLĀK?

Tehniskie dati

Dzinēji un pārnesumkārbas Zafira-e Life Comfort 136  A Zafira-e Life Executive 136  A

M L

Pārnesumkārba Elektriskā automātiskā 
pārnesumkārba

Elektriskā automātiskā 
pārnesumkārba

Kombinētais patēriņš (75 kW (WLTP) kWh 26,2 kWh/100 km 28 kWh/100 km

Distance ar elektrību (WLTP)* 322 km 301 km

Jauda kW/grieze  (Nm/k/min) ECO 60 kW/190 Nm 60 kW/190 Nm

Jauda kW/grieze  (Nm/k/min) NORMAL 80 kW/210 Nm 80 kW/210 Nm

Jauda kW/grieze (Nm/k/min) POWER 100 kW/260 Nm 100 kW/260 Nm

Paātrinājums 0 - 100km/h (sekundes) 75 kW 
akumulators

12,1 s 13.3 s

Maksimālais ātrums km/h 130 km/h 130 km/h

Apkopju intervāls 2 gadi / 40 000 km.  
Pirmā apkope pēc  

1 gada / 20 000 km

2 gadi / 40 000 km.  
Pirmā apkope pēc  

1 gada / 20 000 km

Svars (kg) M L

Pašmasa (kg) 2140 2264

Pilna masa (kg) 3100 3100

Kravnesība (kg) 750 750

Maksimālais vilkšanas svars piekabei ar bremzēm (kg) 1000 1000

Virsbūves veidi

Virsbūves izmēri (mm) M L

Kopējais garums 4956 5306

Augstums 1930 1940

Platums – bez sānu spoguļiem 2204 2204

Riteņu garenbāze 3275 3275

Kravas izmēri (mm) M L

Maksimālais kravas garums – ar nolocītu pasažiera 
sēdekli

3161 3511

Maksimālais slodzes garums – aiz pasažiera sēdekļa 2413 2763

Maksimālais platums 1618 1618

Maksimālais augstums 1337 1337

Kravas ietilpība (m³) 4,2 4,9



Zafira Life M

Cenrādis ir spēkā sākot ar 18.11.2022. Cenrādī ir norādītas cenas EUR valūtā. Cenrādis aizstāj visus iepriekšējos cenrāžus. 
Ražotājs patur tiesības mainīt cenrādī atspoguļoto informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Norādītās cenas ir ieteicamās 
mazumtirdzniecības cenas ar 21% PVN. Ražotājs nodrošina garantiju 5 gadu garumā vai līdz 100 000 km nobraukumam. Visa 
informācija par specifikācijām, dizainu, aprīkojumu, materiāliem, garantiju un izskatu ir korekta cenrāža publicēšanas laikā. Ražotājs 
patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenrādī norādītajai informācijai ir ieteikuma raksturs.  Drukāšanas 
tehnoloģiju ierobežoto iespēju dēļ krāsu toņi un citi norādītie materiāli reālajā vidē var atšķirties. Sazinieties ar jūsu Opel 
autorizēto servisu, lai iegūtu aktuālāko informāciju un papildu informāciju par pamataprīkojumu un papildaprīkojumu, aktuālajām 
cenām un piegādes nosacījumiem. Norādītie ikmēneša maksājumu ir orientējoši, un par aprēķina pamatu ņemts 60 mēnešu 
nomaksas periods ar 15% pirmo iemaksu, 30% atlikušo vērtību un 2,5 % procentu likmi. 

Auto Blitz – Riga
Skanstes iela 33, Rīga
Tālrunis: +371 6600 1177
E-pasts: info@autoblitz.lv
  OPEL.AUTOBLITZ.LV

Amserv – Riga
Krasta iela 66, Rīga
Tālrunis: +371 6707 8000
  OPEL.AMSERV.LV

›
›

Zafira Life L

Zafira-e Life akumulators

Akumulatora ietilpība kWh 75

Akumulatora tips Li-ion

Moduļi 27

Šūnas 324

Akumulatoru dzesēšanas sistēma Ūdens dzesēšana

Svars (kg) 534

Veicamais attālums (km)* 322

OBC lādētājs (kW)* 11

DC lādētājs (kW)* 100

Uzlādes laiks (h) 75 kWh akumulators

8A AC lādētājs (0-100%), Mode 2 42 h

16A AC lādētājs (0-100%), Mode 2 22 h 40 min

32A AC lādētājs  (0-100%), Mode 3, 1 fāze 11 h 20 min

100 kW DC lādētājs (0-80%) 48 min

Akumulatora garantija 8 gadi / 160 000 km (70% uzlādes līmenis) 
*Enerģijas patēriņš atkarībā no izvēlētā aprīkojuma. Minētie diapazoni un elektrības patēriņa rādītāji atbilst WLTP testa procedūrai, pamatojoties uz kuru, no 2018. 
gada 1. septembra tiek sertificēti jauni transportlīdzekļi. Tie var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietošanas apstākļiem un dažādiem faktoriem, piemēram: ātruma, 
salona klimata uzstādījumiem, braukšanas stila un ārējās temperatūras. Uzlādes laiks īpaši ir atkarīgs no lādētāja jaudas transportlīdzeklī, uzlādes kabeļa un izmantotās 
uzlādes stacijas veida un jaudas. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju. 
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