
OPEL Zafira 
Tillbehör



OPC Line

Var annorlunda. Inte för iögonfallande och inte för diskret. Olik helt enkelt: sportigare,

mera dynamisk och mer exklusiv. Bli en trendsättare med Opels nya OPC Line. 

Det suveräna sortimentet av tillbehör har, av våra designers och ingenjörer, anpassats

speciellt till Zafira för att säkerställa att allt inte bara ser bra ut, utan också passar

perfekt. OPC Line är kvalitet som du både kan se och känna.

OPC Line spoiler fram
• Sportig framtoning
• Monteras på standardstötfångare
• Kan lackeras i bilens färg

OPC Line sidokjolar
• Idealiskt komplement till främre

och bakre spoilern
• Kan lackeras i bilens färg

OPC Line bakre spoiler
• Sportig framtoning
• Monteras på standardstöt-

fångare
• Kan lackeras i bilens färg
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Opel Original
tillbehör –
en översikt

Opel erbjuder ett brett utbud av

tillbehör. För att du ska kunna

sätta din personliga prägel på

din bil. För din och dina med-

passagerares komfort. För trygg-

het och säkerhet. Ta en titt och

upptäck hur lätt livet kan vara!
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OPC Line takspoiler
• Perfekt för en sportig framtoning
• Kan lackeras i bilens färg

OPC Line rostfria stålpedaler
• Sportig framtoning för alla Zafira-

modeller med manuell växellåda

OPC Line lättmetallfälg i 17” 
7-Y-ekrad design
• Aluminium med högglans, förstklassig

silverfärg och navkapsel med borstad
aluminiumring

OPC Line lättmetallfälg i 18” 
9-V-ekrad design
• Aluminium med högglans, förstklassig

silverfärg och navkapsel med borstad
aluminiumring
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Opel stylingprodukter

Där standard- och tillvalsfunktionerna för nya Zafira upphör, tar vårt rikliga utbud

av exklusiva tillbehör vid. Ibland sofistikerade, ibland sportiga, men alltid mycket

speciella. Förvandla nya Zafira till "din" Zafira – med förstklassiga tillbehör för

invändigt och utvändigt bruk. 

Kylargrill i matt silverfärg
• Ger bilen ett exklusivt, elegant

utseende
• Lätt att montera

Bakluckshandtag i matt silver
• Understryker den exklusiva 

bakdelen

Yttre dörrhandtag i matt silver
• Elegant design

Kåpor för yttre speglar i matt silver
• Perfekt för ett sportigt utseende
• Lätt att montera

Kromade kåpor för yttre speglar
• Liten detalj med stor effekt
• Lätt att montera

Invändig dekorlist till dörrtröskel
• med texten Zafira
• Ger ett elegant intryck
• Skyddar tröskeln mot repor
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Opels fälgprogram

När den ena kurvan leder dig rakt in i nästa och körningen börjar anta en 

allt sportigare dimension – det är då du börjar uppleva fördelarna med Opels 

lättmetallfälgar. Alltid up-to-date och personliga. Kraftfull ekerdesign, matt 

lysande lättmetall och fulländat utförande. Det är det lilla extra för din Zafira 

som gör stor skillnad!

Lättmetallfälg i 18” 
11-ekrad design
• Aluminium med högg-

lans, förstklassig silver-
färg och navkapsel med
borstad aluminiumring

Lättmetallfälg i 18”
5-ekrad stjärndesign
• Aluminium med högg-

lans, förstklassig silver-
färg och navkapsel med
borstad aluminiumring

Lättmetallfälg i 17”
5-ekrad design

Lättmetallfälg i 17”
5-ekrad dubbel design

Lättmetallfälg i 16”
5-ekrad, bred design

Lättmetallfälg i 16”
10-ekrad design

Lättmetallfälg i 16”
5-Y-ekrad design

Lättmetallfälg i 15”
8-ekrad design
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Irmscher – 
tillbehör som förhöjer utseendet

Med sin mångåriga erfarenhet av motorsport, erbjuder nu trimningsspecialis-

ten Irmscher dig ett fascinerande tillbehörsprogram som utgör ett perfekt

komplement till Opels OPC Line. Vad sägs om till exempel sportiga stylingpa-

ket och en speciell fjädringssats till din Zafira? Ett tillbehör som stödjer din

sportiga körstil perfekt!

Irmscher spoiler fram
• Sportig framtoning
• Monteras på standardstötfångare
• Kan lackeras i bilens färg

Irmscher sidokjolar
• Kan lackeras i bilens färg

Irmscher lättmetallfälg ”Stila”
• Tillgänglig som 16”- och 18”-fälg

Irmscher lättmetallfälg ”Delta”
• Tillgänglig som 17”- och 19”-fälg

Irmscher lättmetallfälg ”Evo Star”
• 18”-fälg

Irmscher kylargrill
• Svart
• Med Opels och Irmschers logotyper
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1 Irmscher takspoiler
• Kan lackeras i bilens färg

Irmscher bakre spoiler
• Kan lackeras i bilens färg
• Idealiskt kompletterad med

Irmschers bakre ljuddämpare

Irmscher bakre ljuddämpare
• Med dubbla avgasrör med 

oval design

Fjädringssats (bild saknas)
• Upp till 30 mm lägre beroende på

fordonets specifikation
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Infotainment och mobil kommunikation

För ljud och bild gäller samma sak som för nya Zafira. Vill du låta dina baksätespassagerare lyssna på sin 

egen favoritmusik via TwinAudio®-hörlurar? Inga problem. Med Opels originaltillbehör för bilburen infotain-

ment förhöjer du körglädjen ytterligare. Dessutom kan du använda din mobiltelefon på ett smidigt sätt 

när du kör utan att äventyra säkerheten. Kom ihåg att hands-free-utrustning är ett krav i många länder 

för att prata i mobilen när du kör!

Fordonsspecifikt telefonfäste
• Monterat på sidan av mittkonsolen

som ett stöd för hands-free-satsen
• Utförandet anpassat efter 

instrumentpanelen.
• Finns i både charcoal metallic och

matt krom.

Hands-free-sats ”Economy“ 
(bild saknas)
• En ekonomisk ”plug and play”-lös-

ning med inbyggd högtalare, extern
hands-free-mikrofon och ett intelli-
gent system för batteriladdning via
cigarrettändaruttaget

• Lätt att installera

Hands-free-sats ”Professional“ 
(bild saknas)
• Högkvalitativ hands-free-lösning

med extern mikrofon

Passande telefonhållare till 
hands-free-satsen
• Finns tillgänglig för ett brett sorti-

ment mobiltelefoner. Kontakta din
Opel-handlare för detaljerad infor-
mation.

Glasfäst antenn
• Platsbesparande, nästan osynlig

antenn för förbättrad röstöverföring
och mottagning för mobiltelefoner.

DVD-spelare
• Säker montering i takfäste för

underhållning i baksätet
• Lätt att avlägsna för utomhusbruk

(batteri) eller hemmet (anslut till TV)
• 7" skärm, 2 sladdlösa hörlurar och

fjärrkontroll ingår

Batteri-sats till DVD-spelare (ej bild)
• För användning utanför bilen eller

220 V-uttag

Single DIN radioadapter
• Möjliggör installation av single DIN

radioapparater (med integrerad
display och 36- eller 26-polig ISO-
kontakt) i dubbla DIN-radiouttag i
fordon utrustade med förinstallerad
radio fritt fabrik.

• Singel DIN-radio fungerar inte till-
sammans med fordonsdisplay och
fjärrstyrning från ratten

• Finns i både charcoal metallic och
matt krom.

Öronpluggar och hörlurar
• Bara tillsammans med TwinAudio®

för en individuell ljudupplevelse i
baksätet

• Silverfärgade öronpluggar med
kabelvinda

• Hörlurar med silverfärgade öronkro-
kar och hölje

• 1,5 m kabel

Telefonspecifik hållare för mobiltele-
fonportal (tillval från fabrik)
• ”Plug and play”-lösning: hållaren

passar till motsvarande fäste på
Zafiras mittkonsol

• Gör att mobiltelefonen kan ställas in
via fjärrkontrollerna på ratten.
Inkommande och utgående samtal
kommer att indikeras via den i for-
donet integrerade displayen.
Radiohögtalare och mikrofon
används för kommunikation.
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FlexOrganizer®

Maximalt flexibel! Det är måttot för nya Zafira, något som inte minst visar sig i

FlexOrganizer®-systemet. Ett mer idealiskt sätt att använda ett bagageutrymme 

får du leta efter. Tack vare det modulära byggsystemet kan alla komponenter

användas var för sig eller i kombination med varandra. Fästskenorna i bagage-

utrymmets sidpaneler säkerställer dessutom enkel användning.

Fästadapter
• Går att fästa i fästskenorna
• Många Flex Org. delar kräver denna adapter

för att kunna monteras

Skenkrok
• Håller matkassar och annat i upprätt läge.
• Nödvändig för fastsättning av sidoväggsnätet

Kompletteringssats för fästskenor (bild saknas)
• Om bilen inte är utrustad med FlexOrganizer®-

skenor fritt fabrik, så innehåller kompletterings-
satsen de erfordrade fästskenorna för alla
FlexOrganizer®-tillbehör.

Flexibel skiljevägg
• 2 stavar förbundna med ett nät som delar

upp bagageutrymmet i två halvor på djupet
• Förhindrar att större föremål kanar omkring
• Med fickor för tunna föremål, t.ex. vägkartor
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Skiljenät
• Består av 2 stavar förbundna med ett nät 

som delar upp bagageutrymmet i två halvor
• Stavarna kan delas för att underlätta packning

Sidoväggsnät
• För säker förvaring av mindre föremål, t.ex.

vägkartor och liknande
• Kan fästas på antingen vänstra eller högra

sidoväggen i bagageutrymmet

Fästrem
• Kraftiga charcoal-färgade remmar för fast-

hållning av rundade föremål
• Steglöst justerbar

Servicebox
• Av charcoal-färgad, robust plast
• Inkluderar 2 krokar för fastsättning i den övre

eller nedre fästskenan
• Mått ca. 260 x 120 x 190 mm
• Idealisk när du vill förvara bilvårdsprodukter

eller liknande föremål
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Transport och
olika ställ

Fritid är kul, speciellt om du upplever den med

nya Zafira. Bilen i sig erbjuder ett stort utrymme,

som du dessutom kan utöka på olika sätt. Över-

tyga dig själv med Opels nyskapande, aerodyna-

miska takräckssystem där du kombinerar ett stort

antal moduler för fritid och transport. Upplev

skillnaden – med kvalitet från Opel!

Dragkrokar
• Med fast eller löstagbar kula
• Max. kultryck: 75 kg
• Erforderliga el-detaljer för dragkroken, hör med din

Opel-handlare

Aluminiumräcken i grundutförande
• För Zafira med eller utan takbågar
• Aerodynamisk design
• Låsbara lock

Baklucksmonterat cykelställ 
• För upp till 2 cyklar. Tillbyggnadssats för en tredje

cykel finns som tillägg
• Går att fästa i takskenorna. Cyklarna placeras ergo-

nomiskt lågt, bakom bakdörren. Bakdörren kan öpp-
nas med stället monterat (utan cyklar)

• Cyklarna kan låsas med Opels One-key-system 
(låsen redan monterade)

Dragkroksmonterat cykelställ 
• För upp till 2 cyklar. Tillbyggnadssats för en tredje

cykel finns som tillägg
• Lätt att montera på alla dragkrokar som har ett 

D-värde på minst 6,7 kN
• God åtkomst till bagageutrymmet, även när 

cyklarna är fastspända, genom en patenterad 
glid-/vikutrustning

• Kompakt utförande tack vara hopfällbara profil-
element – och därför möjlig att transportera i baga-
geutrymmet

Cykelställ i avancerad design
• Nyskapande design, idealisk för moderna cyklar med

ramstorlek 20–80 mm
• För upp till 4 cyklar per grundställ
• Ställets profil håller hjulet i ett stadigt grepp under

pålastningen – händerna är fria

Sidoplacerat cykelställ
• Med intelligent servomekanism för lätt och smidig

lyftning och sänkning av cyklarna
• Maximalt 2 cykelställ kan monteras
• Tillverkad av aluminium/stål
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Utdragbart skidställ
• Mjuk glidrörelse som förenklar lastningen
• Säker transport av upp till 6 par vanliga/stålkantade

skidor, eller upp till 4 snowboards som fraktas 
undersida mot undersida 

• Låsbar kåpa med överdimensionerade tryckknappar
som underlättar åtkomsten om du bär handskar

Skidställ av aluminium
• Mjuk gummibeläggning som skyddar skidorna
• För transport av upp till 4 par skidor eller 1 par skidor

och 1 snowboard
• Dubbel låsfunktion med tryckknappsmekanism
• Kan justeras i höjdled för att undvika att bindningarna

tar i biltaket

Surfbräde- och kajakställ
• Består av 2 gummiprofiler, längd 450 mm, 4 fäst-

detaljer, 4 stångfästen, 2 tänjbara fästen 
• Snabblås för snabb och enkel montering

Invändigt cykelställ
• Upp till 3 cyklar kan transporteras i lastutrymmet

One-key-system (system med en (1) nyckel, bild saknas)
Räckmontering med one-key-system i dess grundutfö-
rande levereras ej som en låsbar version. Den har dock
konstruerats så att den senare kan kompletteras med
ett lås. Med andra ord: en nyckel för hela lastsystemet.
Precis som med nyckeln för grundsystemet kan du välja
samma låsnummer för lastsystemet.
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Traveller box
• Mått: 1 390 x 905 x 420 mm, 

volym: 350 l, tomvikt: 11 kg
• Färg silver/svart, kan lackeras i

bilens färg
• Enkel åtkomst via öppning bak
• Lås ingår

11 Sportbox
• Mått: 2 250 x 550 x 380 mm, 

volym: 310 l, tomvikt: 12 kg
• Färg silver/svart, kan lackeras i

bilens färg
• Lås ingår

12 Premium sportbox
• Mått: 2 320 x 840 x 405 mm, 

volym: 558 l, tomvikt: 21 kg
• Färg: o svart, kan lackeras i 

bilens färg
• Lås ingår
• Med automatiskt 3-punkts låssystem

för högre säkerhet
• Kan öppnas från varje sida
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Fritid och transport

Att endast kalla Zafiras alla packlösningar – stora som små – för funktionella vore

en kraftig underdrift. De har utvecklats särskilt för att passa perfekt och är extremt

lätta att installera. Du hittar allt på ett ögonblick. I varje situation!

1

2

Nät för främre passagerarsätet
• Säkrar föremål på främre passagerar-

sätet. Bästa möjliga placering för alla
föremål som måste finnas inom räck-
håll

• Idealisk för plånböcker, handväskor,
kartor etc.

Bagagenät
• Omslutande nät att fästas på baksi-

dan av baksätet eller bakom last-
tröskeln

• Avsedd för transport av större föremål
som t.ex. skidpjäxor, inlineskridskor,
väskor etc.

Hjälpreda för handskfacket
• Robust hårdplastinsats
• Håller ordning i handskfacket
• Enkel att montera och att ta bort
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Ryggsäck
• Mångsidigt tillbehör, kan användas både i

och utanför bilen
• Lätt att montera på baksidan av framsätena
• Väskdelen kan tas loss och användas separat

som en vanlig ryggsäck
• Idealisk för barn

CD-hållare på solskyddet
• Tillverkad av smidigt material
• Fästs på solskyddet och rymmer upp till 

12-skivor, parkeringslappar etc. Plus en 
pennhållare

• Syns inte när solskyddet är uppfällt
• Monteras enkelt med kardborrband

Sopkorg
• Idealisk för att hålla bilen ren och prydlig

invändigt
• Med inbyggd hållare för soppåse
• Lätt att montera på baksidan av framsätena
• Kardborrband hindrar den från att kana

omkring under körning
• 50 plastpåsar ingår

Förvaringsbox för medpassagerarna
• Vid sidan av eller bakom främre passageraren
• Monteras under bilmattan
• Idealisk för t.ex. kartor, tidningar och CD-skivor
• Mått 55 x 315 mm

CD-väska och CD-box
• Förvaringsväska för 6 CD-skivor. Mycket tunn

väska, och därför lätt att bära med sig.
• Förvaringsbox för 12 CD-skivor. Enkel snäpp-

mekanism för att snabbt lägga in och plocka
ut CD-skivor.
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Funktion och komfort

Vare sig det gäller nöje eller arbete, så sätter alla som tillbringar lång tid ute på

vägarna stort värde på våra mångsidiga resesällskap – på vintern lika väl som på

sommaren. En skrynkelfri blazer, en kall läskedryck eller en behaglig, uppvärmd bil-

kupé när det är kallt ute gör varje åktur med nya Zafira till en mycket angenäm

resupplevelse.

Box som både kyler och värmer
• Tillverkad av superlätt polyester i 

2 färgnyanser (vikt ca. 5 kg)
• Mått 560 x 290 x 340 mm
• Volym 15 l
• Ansluts till 12 V
• Fästs säkert i främre passagerar-

sätet eller i baksätet med hjälp av
trepunktsbältet

• Försedd med axelrem
• Med inbyggd batterivakt som för-

hindrar att bilbatteriet urladdas
• 2 mugghållare (1 kyld och 

1 uppvärmd)

Kylväska
• Mått 400 x 400 x 260 mm
• Volym 12 l
• Ansluts till 12 V
• Kyler i upp till 3 timmar utan ström-

försörjning. Sänker temperaturen 
till 20 °C under omgivnings-
temperaturen

• Försedd med axelrem

Luftkompressor med förvaringsväska
• Lufttryck 8 bar
• Strömförsörjning från cigarettän-

daruttaget eller 12 V-uttag
• För pumpning av bildäck,

cykeldäck, bollar och luftmadrasser
• Väska för enkel transport och säker

förvaring (tillägg)

Parkeringsvärmare
• Bilkupén värms upp inom 30 minuter.

Håller bilrutorna fria från is och
imma

• Minskar motorslitaget
• Ett antal olika manövermoduler

(fjärrkontroller, timer) finns tillgäng-
liga (hör med din Opel-handlare)

Rockhängare
• Bästa skyddet mot skrynkliga kläder

under längre resor
• Fästs bakom passagerarsätets

nackstöd
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Barnsäkerhet

Kompromisslös säkerhet, elegant design, enkel att använda och anpassad för att

passa perfekt i nya Zafira: Vad än du kräver av ett modernt barnsäte, så kommer

Opels innovativa barnsätessystem att motsvara dina förväntningar – för alla

åldersgrupper. De garanterar en exceptionell säkerhetsnivå, uppfyller kraven i EU-

standarden ECE-R 44/03, lämpar sig utmärkt för vardagsbruk, kan installeras på ett

enkelt och säkert sätt och ligger – framför allt – tekniskt sett i frontlinjen. Våra barn

förtjänar det.

Opel BABY-SAFE
• Finns tillgänglig med transponder för inaktivering av passagerarairbag,

dock endast i kombination med tillvalet "Smart Airbag". 
Finns även tillgänglig utan transponder.

• Ger maximal säkerhet och skydd för små barn, från nyfödd tills barnet
väger 13 kg

• Ergonomiskt utformad för maximal komfort och säkerhet
• Lättjusterad 3-punktssele som sträcks med ett drag
• Monteras bakåtriktad
• Inkluderar en lättmonterad solskärm och ett bärhandtag
• Säkerhetscertifierad enligt European test standard ECE-R 44/03.

Opel DUO ISOFIX (Rekommenderas ej i Sverige)
• Finns tillgänglig med transponder för inaktivering av passagerarairbag,

dock endast i kombination med tillvalet "Smart Airbag". 
Finns även tillgänglig utan transponder.

• Passar för barn från 9 till 18 kg vikt
• Monteras på baksätet med ett standard trepunkts bilbälte eller med ISO-

FIX-fäste
• Försedd med 5-punktsbälte, nackstöd med höjdjustering och 

olika lutningslägen
• Optimalt sidokrockskydd som minskar framåtrörelsen för barnets 

huvud vid en kollision
• Certifierad säkerhet som uppfyller kraven i European test 

standard ECE-R 44/03.

Opel KID
• Finns tillgänglig med transponder för inaktivering av passagerarairbag,

dock endast i kombination med tillvalet "Smart Airbag". 
Finns även tillgänglig utan transponder.

• Passar för barn från 15 kg till 36 kg 
• Monteras i färdriktningen med hjälp av bilens trepunktsbälte
• Ryggstödet kan anpassas till bilsätets lutning
• Ryggstödet och det justerbara nackstödet med 11 olika lägen gör att 

sätet kan ”växa” med barnet
• Idealiskt bältstött system för största möjliga säkerhet

Babyspegel
• För att du ska kunna hålla ett öga på de små passagerna i baksätet
• Enkel montering: snäpp bara fast den på backspegeln
• Går ej att kombinera med regnsensor och backspegel med funktion för

automatisk avbländning
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Skydd

De saker vi uppskattar mest är värda största möjliga omtanke. Det må gälla dina passa-

gerare, din fyrbente vän eller helt enkelt nya Zafira. Med våra skräddarsydda tillbehör

kan du skydda de saker du värdesätter med en kompromisslös tillförlitlighet. Från ett

robust, allsidigt skydd av ditt bagageutrymme och vidare till de praktiska tillbehören för

bilens ut- och insida. Alla skyddar din Zafira från dagligt slitage på bästa möjliga sätt, 

så att den ser ny och fräsch ut år efter år.

1

2

3

4

Hund- och avdelargaller
• Stabil, exakt inpassad indelning av passagerar-

och bagageutrymmena
• Kan monteras antingen bakom framsätena eller

andra sätesraden
• Avdelargallret fästs i hundgallret och delar in

bagageutrymmet i två halvor
• Monteringssats för senare komplettering finns till-

gänglig separat

Säkerhetsnät
• Flexibelt skiljenät mellan passagerar- och baga-

geutrymmena med uppgift att skydda passager-
na från lösa föremål

• Kan monteras antingen bakom framsätena eller
andra sätesraden

• Monteringssats för senare komplettering finns till-
gänglig

Bagagerumsmatta
• Skräddarsydd för bagageutrymmet, med hög,

stabil kant som skyddar mot smuts och väta
• Med antiglidbehandling

Skyddsöverdrag för baksätet
• Idealiskt vid transport av djur eller smutsiga före-

mål i baksätet
• Lätt att fästa med kardborrband i baksätets

nackstöd

4
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17 07 887/17 26 93617 07 973

17 22 587

17 49 811
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Fastsättningssystem för Opels golvmattor
• Lätta att montera. Fästringen i golv-

mattan trycks bara fast i motsvarande
knopp på bilgolvet

• För säker fastsättning utan glidning

Skålade mattor
• Charcoal-färgade
• Skräddarsydd form med extra hög kant

och klackskydd, antiglidbehandling
• Tvättbara

Velours de Luxe golvmattor
• Med stålgrå, charcoal eller röd söm
• Lugg 7 mm

Velours Classic golvmattor
• Charcoal-färgade
• Lugg 7 mm

Finribbade golvmattor
• Charcoal-färgade
• Med klackskydd

Heltäckande gummimattor
• Charcoal-färgade
• Tillverkade av naturgummi

Skyddsfilm för lasttröskel
• Tålig, transparent plastfilm
• Diskret men effektivt skydd som du lätt

kan ta bort
• Skyddar färgen på bakre stötfångaren

mot repor vid lastning och lossning
• Lätt att lägga in tack vare den självhäf-

tande beläggningen

Stänkskydd
• Svart
• Monteras enkelt utan specialverktyg
• Effektivt skydd mot färgskador som kan

orsakas av lera, vägsalt och grus, för-
hindrar även vattenstänk

• Går ej att kombinera med OPC Line
sidokjolar och bakre spoiler.
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17 24 058/060

17 24 062

17 24 061

17 24 559

67 22 271

17 18 290/291

17 24 064/065/066



Säkerhet och trygghet

Alla pratar om säkerhet. Vi ger dig den. Med säkerhetstillbehören, skräddarsydda

för nya Zafira – där allt passar och kvalitet är prioriterat. Åk säkrare, vare sig du 

kör på landsväg, på motorväg eller i stadstrafik, dag och natt, vinter och sommar.

Du ska alltid komma fram välbehållen.

1

4

5

2

3

Säkerhetstillbehör
• Brandsläckare
• Förstahjälpensats
• Varningstriangel
• Varningsväst
• Bränsledunk, 5 och 10 liter
• Glödlampssats Eco Kit H7 och Premium Kit H7 (bild saknas)
• Startkablar för både bensin- och dieselmotorer
• Elastisk bogserlina
• Bogserstång

Snökedjor
• Enkel och säker montering på stillastående fordon, utan att behöva

köra framåt och bakåt
• Passar till däckstorlekarna 195/65 R 15 91T och 205/55 R 16 91 H
• Tillverkade av galvaniserat stål, med en robust förvaringsbox av plast
• Snökedjan kan användas på båda sidorna – vilket ger längre livslängd

Rattmonterat stöldskydd
• Klart synlig stöldskyddande anordning, extra skydd för fordon och air-

bag, snabb och enkel montering
• Tillverkat av härdat specialstål, med två nycklar

Låsbara hjulbultar
• Stöldskyddande utrustning för lättmetallfälgar
• Specialnyckel och utbytesnyckel med nyckelkodsnummer

Bättringsfärg och färgspray
• Tillgänglig i varje original Opel-färg
• För heltäckande, metallic och pärlemorlysande färg

5
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17 91 664

17 02 151

10 08 514



Service och rörlighet

Det är de små detaljerna som gör den stora skillnaden. Opel ger dig förstklassig

service, skräddarsydd för att möta dig i din dagliga körning. Dra nytta av vår erfa-

renhet så att du och din nya Zafira alltid får det bästa, överallt och när som helst,

även efter det att du köpt din bil.

19

Opel Originaltillbehör
Skapa din egen personliga stil med snygga original-
tillbehör från Opel:

• Speciellt utvecklade för just din Opel
• 100 % passning. Alltid!
• Överlägsen kvalitet
• Noggrant testade vad gäller funktion och säkerhet

OPC Line
Ge din Opel en unik och sportig stil med tillbehör från
OPC Line. Konstruerade av samma team som skapat
din Opel, så att de passar perfekt till ditt fordon. 

OPC Line, tillverkad av Opel: Trendig känsla, enastå-
ende prestanda, dynamisk framtoning. 24 månaders
garanti. 

Irmscher
Utöver tillbehören från OPC Line, kan du göra din
Opel ännu mer personlig genom att välja produkter
från Irmschers sortiment av sportiga tillbehör. Dessa
tillbehör, utvecklade i samarbete med Opel och trim-
ningsspecialister hos Irmscher, kompletterar de karak-
teristiska linjerna hos din Opel.
För mer information, se www.irmscher.com.

Sonax Car Care – Bilvårdsprodukter
Din bil kommer alltid att se ny ut tack vare dessa raf-
finerade och miljövänliga bilprodukter. Om du letar
efter professionell rengöringskvalitet, så erbjuder
marknadsledande SONAX rätt produkter för både in-
och utsidan på din bil. Besök din Opel-handlare och
ta en titt på vårt omfattande sortiment av bilvårds-
produkter från SONAX. Sortimentet av bilvårdspro-
dukter kan variera lokalt.

Märkesdäck
Om du uppskattar däck från välkända tillverkare, så
bör du besöka din Opel-handlare som har alla som-
mar- och vinterdäck du behöver hemma i butiken.
Självklart med den däckdimension du behöver och
bara från marknadsledande tillverkare.

Navigationsdata på CD-ROM-skivor
Nå ditt resmål komfortabelt och säkert. NAVTEQs
vägkartor på CD-ROM är mer än bara stora kartor i
digital form; de ger dig massor av extra information
som gör att din resa blir mer komfortabel.

Opel ServiceAvtal 
Nu kan du köpa dig frid och fröjd till en fast månads-
kostnad. Opels ServiceAvtal finns tillgängligt för din
nya Opel och omfattar:

• Samtliga servicetillfällen enl. servicehäftet
• Byte av delar vid kontroll eller underhåll
• Utbyte av felaktiga mekaniska, elektriska och

elektroniska komponenter
• Opel Assistance

Du kan beställa Opel ServiceAvtal för en kontrakts-
period på 2 eller 3 år. ServiceAvtalet förutsätter en
gällande maskinskadeförsäkring varför körsträckan
varierar.

OpelKortet
OpelKortet sänker bilkostnaderna. Det ger bonus-
poäng på allt du betalar med kortet (exkl. kontant-
uttag och valutaköp). Bonuspoängen ger i sin tur
rabatt hos Opel-handlaren, på service, reparationer,
tillbehör och allt möjligt annat. OpelKortet gäller
även i Bankomat- och Minutenautomater. Tack vare
kopplingen till MasterCard så gäller det på miljoner
inköpställen världen över.

Opel på Internet
Vill du ha snabb information? Gå då in på vår hem-
sida, www.opel.se så hittar du alla nyheter och allt
om våra fordon. Plus väldigt mycket annat intressant.
Välkommen!

Telefonkontakt
Kontakta ditt kundcenter.
Opel Direkt: 020 - 33 30 00�



Opel. Fresh thinking – better cars.

Några illustrationer beskriver specialutrustning som inte ingår i standardmodellerna. Denna broschyr
är en samproduktion mellan flera europeiska länder. Utrustningen på de fotograferade bilarna kan
därför avvika från den utrustning som marknadsförs i Sverige och är godkänd av myndigheterna.
Opel Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, typ, utrust-
ning etc på bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan ändring ska inte medföra något ansvar
beträffande bilar som beställts eller levererats före ändringen. De tryckta färgproverna kan ej exakt
återge de rätta färgerna.
Opel Sverige, Box 44080, 100 73 STOCKHOLM. För information om närmaste återförsäljare, 020-33 30 00.
www.opel.se. Beställningsnummer: (50) 535 144 06/2005

Tryckt på miljövänligt, klorfritt papper. proteam®, D-Hanau



Stor noggrannhet har vidtagits för att använda säkra källor för den information som presenteras i denna
broschyr. Men, eftersom viss information – speciellt sådan som gäller lagstiftning – kan ersättas av nya
lagar, bör all information som man måste kunna lita på kontrolleras vad gäller giltighet. Informationen i
denna broschyr var korrekt vid tiden för tryckning.  Men, Opel förbehåller sig rätten att när som helst införa
modifieringar eller ändringar av olika detaljer som en del i vår policy om ständiga förbättringar.  
För ytterligare information, kontakta din Opel-handlare.
Opel Sverige, Box 44080, 100 73 STOCKHOLM Edition 06/2005

Tryckt på miljövänligt, klorfritt papper. Beställnings nummer (50) 535144. proteam®, D-Hanau  

OPEL Zafira
Tillbehör

Opel. Fresh thinking – better cars.
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OPC Line spoiler fram 17 05 025 
OPC Line sidokjol, vänster sida 17 05 028 
OPC Line skydd för sidokjol, för vänster stänkskärm 17 05 031 
OPC Line sidokjol, höger fram 17 05 027 
OPC Line skydd för sidokjol, för höger stänkskärm 17 05 030 
OPC Line bakre spolier 17 05 026 
OPC Line takspoiler 17 05 029 
OPC Line rostfria stålpedaler (sats med 3) 17 11 005
OPC Line lättmetallfälgar (se tabell sid. 5)

Kylargrill i matt silverfärg 17 05 048
Bakluckshandtag i matt silver 17 05 049
Yttre dörrhandtag i matt silver (sats med 4) 17 05 001 
Kåpor för yttre speglar i matt silver, vänster sida 64 28 927 
Kåpor för yttre speglar i matt silver, höger sida 64 28 928 
Kåpor för yttre speglar, kromade, vänster sida 64 28 929 
Kåpor för yttre speglar, kromade, höger sida 64 28 930 
Dekorlist för inre dörrtrösklar med texten Zafira 51 64 742 
Lättmetallfälgar (se tabell sid. 5)
Hjultillbehör (se tabell sid. 5)

Irmscher takspoiler i 32 01 401 
Irmscher spoiler fram i 32 01 001 
Irmscher  bakre spoiler i 32 01 451 
Irmscher bakre ljuddämpare i 31 08 001 
Irmscher sidokjolar (sats med 2) i 32 01 310 
Irmscher kylargrill i 32 01 055 
Irmscher fjädringssats i 32 03 002 
Irmscher lättmetallfälgar (se tabell sid. 5)

Fordonsspecifikt telefonfäste, charcoal-färgad metallic 17 88 136 
Fordonsspecifikt telefonfäste, mattkromat 17 88 135 
Professionell hands-free sats för fordon utan VDA 17 88 125 
Prisvärd hands-free-sats 17 88 127 
Glasfäst antenn 17 88 924  
DVD-spelare 17 80 397
Batteri-sats för DVD-spelare 67 80 400
Singel DIN radioadapter, charcoal (träkolsfärg) metallic 17 82 662 
Single DIN Radio Adapter, matt chrome 17 82 661
Öronpluggar 67 80 987 
Hörlurar 67 80 986
Telefonspecifika hållare (se tabell sid. 6)
Mobiltelefonspecifika hållare för fordon utrustade med 
mobiltelefonportal (fabrikstillval) (se tabell sid. 6)

Tillbehör Katalognr.

Fästskenor, kompletteringssats 17 07 743 
Fästadapter 17 07 963 
Skenkrok 17 07 964 
Flexibel skiljevägg 17 07 969 
Skiljenät 17 07 965 
Sidoväggsnät 17 07 886
Fästrem (sats med 3) 67 32 079 
Servicebox 67 22 263 

Dragkrok (se tabell sid. 6)
Aluminiumräcken i grundutförande, för Zafira utan takbågar 67 32 535 
Aluminiumräcken i grundutförande, för Zafira med takbågar 17 32 540 
One-key system (en-nyckel-system)

One-key system, lås nr. 11 17 32 780 
One-key system, lås nr. 13 17 32 776 
One-key system, lås nr. 15 17 32 777 
One-key system, lås nr. 17 17 32 778 
One-key system, lås nr. 19 17 32 779 

Dragkroksmonterat cykelställ 67 32 529 
Tilläggssats för en tredje cykel 67 32 519 
Baklucksmonterat cykelställ 67 32 538 
Tilläggssats för en tredje cykel 67 32 539 
Cykelställ, avancerad design, för vänster sida 67 32 469 
Cykelställ, avancerad design, för höger sida 67 32 472 
Sidoplacerat cykelställ 67 32 487 
Monteringssats för sidoplacerat cykelställ 67 32 489 
Invändigt cykelställ för 3 cyklar 17 32 304 
Invändigt cykelställ för 1 cykel, vänster sida 17 32 301 
Invändigt cykelställ för 1 cykel, höger sida 17 32 302 
Surfbräde- och kajakställ 67 32 473 
Utdragbart skidställ 17 32 538 
Skidställ av aluminium 17 32 702 
Premium sportbox 67 32 470 
Sportbox 17 32 855 
Traveller box 17 32 856 

Nät för främre passagerarsätet 17 48 594 
Bagagenät 17 32 836 
Hjälpreda för handskfacket* 72 09 620 
Ryggsäck 67 22 185 
Sopkorg 17 22 246 
Förvaringsbox att nyttjas av medpassageraren 17 22 275 
Väska för CD-förvaring 17 86 990 
Box för CD-förvaring 17 86 992 
CD-hållare på solskyddet 17 82 602 

Infotainment och mobil kommunikation

Fritid och transport

FlexOrganizer®

Transport och olika lastbärarsystem

OPC Line (stylingprodukter för Opel)

Opel stylingprodukter

Irmscher, tillbehör som förhöjer utseendet

* Om hyllan i handskfacket inte är standard måste den beställas separat (Katalognr. 01 12 820)

Tillbehör Katalognr.
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Produktdetaljer

Tabellerna nedan ger en detaljerad översikt över en del tillbehör som 
nämns i tillbehörsbroschyren och i denna trycksak.

Box som både kyler och värmer 17 22 622
Kylväska 17 22 167 
Förlängningskabel, 4 m, för kylväska och box med flera funktioner 17 22 168 
Batterivakt för kylväska 17 22 169 
Nätadapter för kylväska och box med flera funktioner 17 22 150 
Rockhängare 67 22 196 
Luftkompressor 10 10 000 
Förvaringsväska för luftkompressor 10 10 001 
Opel parkeringsvärmare (se tabell sid. 7)

Opel BABY-SAFE 17 46 714 
Opel BABY-SAFE utan transponder 17 46 712 
Opel DUO ISOFIX med transponder. Rek. ej i Sverige 17 46 713 
Opel DUO ISOFIX utan transponder. Rek. ej i Sverige 17 46 710 
Opel KID med transponder 17 46 531 
Opel KID utan transponder 17 46 711 
Babyspegel 17 44 307 
Opels barnsätesklassning, se tabell sid. 7

Hundgaller 17 07 887 
Lastavdelare för bagageutrymmet 17 26 936 
Monteringssats för efterkomplettering av fästpunkter 
för lastavdelare och säkerhetsnät 17 07 938 
Säkerhetsnät för bagageutrymme 17 07 973 
Bagagerumsmatta 17 22 587
Velours de Luxe golvmattor med stålgrå söm (sats med 6) 17 24 064 
Velours de Luxe golvmattor med charcoal-färgad söm (sats med 6) 17 24 065 
Velours de Luxe golvmattor med röd söm (sats med 6) 17 24 066 
Velours Classic golvmattor (sats med 6) 17 24 061 
Finribbade golvmattor 17 24 062 
Skålade mattor (sats med 4) 17 24 559 
Heltäckande gummimattor, fram (sats med 2) 17 24 058 
Heltäckande gummimattor, bak (sats med 4) 17 24 060
Skyddsöverdrag för baksätet 17 49 811 
Stänkskydd fram, sats 17 18 290 
Stänkskydd bak, sats 17 18 291 
Skyddsfilm för lasttröskel 67 22 271 

Säkerhetstillbehör (se tabell sid. 7)
Snökedjor (sats med 2) 17 91 664 
Rattmonterat stöldskydd 17 02 151 
Låsbara hjulbultar (sats med 4) 10 08 514 

Tillbehör Katalognr.

Irmscher lättmetallfälgar

Katnr. Lättmetallfälg Dimension
i 61 10 530 GT-star-design 8J x 19, ET 35, 5-håls    
i 61 10 511 Delta-design 7J x 17, ET 40, 5-håls    
i 61 10 513 Delta-design 8J x 19, ET 35, 5-håls    
i 61 10 524 Stila-design 6,5J x 16, ET 37, 5-håls    
i 61 10 520 Stila-design 8J x 18, ET 33, 5-håls    
i 61 10 018 Evo Star-design 7,5J x 18, ET 35, 5-håls    

Opel lättmetallfälgar

Katnr. Lättmetallfälg Dimension
10 02 173 17”, 7-Y-ekrad design 7J x 17, ET 35, 4-håls  
10 02 174 17”, 7-Y-ekrad design 7J x 17, ET 35, 5-håls   
10 02 172 18”, 9-V-ekrad design 7,5J x 18, ET 37, 5-håls   
10 02 164 19”, 5-ekrad design 8J x 19, ET 43, 5-håls   

Hjultillbehör

Katnr. Produkt
10 10 900 Metallventil, bricka
10 10 901 Metallventil, mutter
10 10 704 Metallventil, ventilskaft
10 10 708 Ventil i rostfritt stål, mutter*
10 10 718 Ventil i rostfritt stål, ventilskaft*
60 06 068 Navkapsel för Opel-fälgar, 5-håls
10 06 946 Navkapsel för OPC Line-fälgar, 5-håls
10 08 514 Låsbara hjulbultar (sats med 4) 

*Tillsammans med Opels lättmetallfälgar för Opel-fordon med kontrollsystem för däcktryck och för alla OPC Lines lättmetallfälgar

(med eller utan kontrollsystem för däcktryck).

Opel lättmetallfälgar

Katnr. Lättmetallfälg Dimension
10 02 213 18”, 11-spoke design 7.5J x 18, ET 37, 5-hole
10 02 158 18”, 5-ekrad stjärndesign 7,5J x 18, ET 37, 5-håls    
10 02 131 5-ekrad design 7J x 17, ET 39, 5-håls    
10 02 136 5-ekrad dubbel design 7J x 17, ET 39, 5-håls    
10 02 129 5-ekrad, bred design 6,5J x 16, ET 37, 5-håls    
10 02 128 10-ekrad design 6,5J x 16, ET 37, 5-håls    
10 02 130 5-Y-ekrad design 6,5J x 16, ET 37, 5-håls    
10 02 127 8-ekrad design 6,5J x 15, ET 35, 5-håls    

Funktion och komfort

Barnsäkerhet

Skydd

Säkerhet och trygghet
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Telefonspecifika hållare

Katnr. Telefonspecifik hållare      
(se tabell sid. 2 för ytterligare utrustning)

17 88 438 MDA2/XDA2
17 88 134 Motorola 500/525/400/300
17 88 124 Motorola T720/T720i/T720c/T720g
17 88 162 Motorola V300/500/600/550
17 88 123 Motorola V60/V60i/V60c/V60g/V60t
17 88 432 Nokia 1100
17 88 161 Nokia 2600
17 88 120 Nokia 3310/3330/3410/3390/3360
17 88 119 Nokia 6210/6310/6310i/5110
17 88 434 Nokia 6220/6820/6820a/6230/3200/3100/7210/7250/7250i/6100/6610/6200/6610i
17 88 433 Nokia 6600
17 88 160 Nokia 6810/6800
17 88 724 Nokia 7650
17 88 436 Samsung E 700 (med DSP)
17 88 437 Samsung E 710 (med DSP)
17 88 727 Sharp GX-20
17 88 133 Siemens A55
17 88 132 Siemens A60/C60
17 88 159 Siemens A65
17 88 110 Siemens C45/S45/ME45/M50/MT50
17 88 121 Siemens C55/S55/M55 (ej SL55)
17 88 156 Siemens C65
17 88 158 Siemens CX65/CX70
17 88 131 Siemens MC60
17 88 157 Siemens M65
17 88 155 Siemens S65
17 88 435 Siemens SX1
17 88 139 Sony Ericsson T610/T630 med DSP

Mobiltelefonspecifika hållare för fordon utrustade med mobiltelefonportal (fabrikstillval)

Telefonspecifik hållare
(se tabell sid. 2 för ytterligare utrustning)
Motorola V600 (BT)/V500/V525/V400
Nokia 3100
Nokia 6100
Nokia 6220
Nokia 6230
Nokia 6610(i)/7250(i)/7210
Nokia 6820
Siemens C65
Siemens CX65/M65
Siemens S55
Siemens S65
Sony Ericsson K700
Sony Ericsson T610/T630

Listan med tillgängliga hållare kommer att utökas löpande. Fråga din Opel-handlare om priser samt om din telefon inte finns med i listan.

Säkerhetstillbehör

Katnr. Produkt Beskrivning
17 90 515 Brandsläckare 2-kg pulversläckare för enkel enhandsmanövrering. 

Fäste för säker förvaring inne i fordonet. 
17 16 702 • Förstahjälpensats Med dragkedja, mått: 250 x 140 x 60 mm, 

DIN 13 164 B (EU-standard). Komplett och lätt att hitta i.
17 16 535 Varningstriangel ECE-reglemente Nr. 27, framtagen för Europa. 

Stabil plastbox för säker transport utan oljud under körning. 
17 90 927 Varningsväst DIN 30 711 (PVC-fri). Fluorescerande färg (orange). 

Obligatorisk vid yrkesmässig användning av fordonet. 
17 18 805 Bränsledunk 5 liter. Med böjbart påfyllningsrör. 
17 18 804 Bränsledunk 10 liter. Med böjbart påfyllningsrör. 
17 18 012 Glödlampssats Eco Kit H7 Innehåller de 6 viktigaste glödlamporna för Opel Zafira, 

plus 6 platta säkringar.
17 18 011 Glödlampssats Premium Kit H7 Innehåller alla lampor som föraren själv kan byta (11 st.), 

plus 12 platta säkringar. 
17 02 533 Startkablar Tvärsnittsarea 16 mm2. För bensinmotorer. 

Med inbyggd skyddskrets. 
17 02 531 Startkablar Tvärsnittsarea 25 mm2. För dieselmotorer. 

Med inbyggd skyddskrets. 
17 38 265 Bogserlina, elastisk Mjuk och ryckfri bogsering. Max. bogserkapacitet 2 000 kg.
17 90 522 Bogserstång Max. bogseringskapacitet 2 500 kg. Rekommenderas för 

förare som är ovana vid bogsering. Hopvikbar.

Opels parkeringsvärmare ThermoTop C/E

Katnr. Produkt Beskrivning
17 34 010 Opels parkeringsvärmare Thermo Top C För bensinmotorer. Uteffekt 5.2 kW.
17 34 011 Opels parkeringsvärmare Thermo Top C För dieselmotorer. Uteffekt 5.2 kW.
17 34 014 Opels parkeringsvärmare Thermo Top E För bensinmotorer. Uteffekt 4,2 kW.
17 34 074 Opels parkeringsvärmare Thermo Top E För dieselmotorer. Uteffekt 4,2 kW.
17 34 115 Monteringssats
17 34 117 Kompletteringssats för fordon med 

stöldlarm
17 34 590 Omkopplare för sommar-/vinterläge För ventilering av insidan av fordon 

utan uppvärmning
17 34 019 Fjärrkontroll Telestart T 80 Maximalt avstånd 600 m, drifttid 

variabel från 10 till 60 min
17 35 006 Timer 3 olika, programmerbara starttider
17 34 020 Fjärrkontroll Thermo Call TC 1 Aktivering av parkeringsvärmare från en  

mobil eller fast telefon. SIM-kort ingår ej.

Barnsätesklassning

Bogsering 

Katnr. Produkt
67 36 117 Dragkrok, fast
67 36 118 Dragkrok, löstagbar
67 36 205 Ledningsnät till dragkrok, 13-poligt uttag
67 36 206 Ledningsnät till dragkrok, 7-poligt uttag

Grupp 0 0+ 1 2 3

Ålder 0 till  9 månader 0 till  15 månader 9 månader till 4 år 4 till 7 år 7 till 12 år

Vikt upp till 10 kg upp till 13 kg 9 till 18 kg 15 till 25 kg 22 till 36 kg

Opels barnsäte Opel BABY-SAFE Opel DUO ISOFIX Opel KID


