
elektryzująca
nowa gama samochodów niskoemisyjnych 



E-mobilność jEst prosta.
Poznaj modele elektryczne i hybrydowe 

corsa-{ele} mokka-{ele} grandland Plug-in hybrid

zafira-{ele} life Vivaro-{ele}combo-{ele} life combo-{ele} cargo



kliknij!

sPis treści 



W prZYsZŁość
na naPĘdzie elektrycznym

Który wcale nie jest skomplikowany. opel przechodzi na napęd elektryczny i zaprasza Cię  
w tę podróż. Do 2024 opel wprowadzi napęd elektryczny we wszystkich swoich modelach  
wraz ze specjalną gamą usług, ułatwiających płynne przejście na e-mobilność.

ta broszura przeprowadzi Cię krok po kroku po istotnych zagadnieniach e-mobilności.
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Zasięg samoChoDu ElEKtrYCZnEgo.

 aby dojechać jak najdalej 
powiedzmy sobie jasno: prowadzenie samochodu elektrycznego jest 
proste. należy jednak pamiętać o kilku aspektach odróżniających model 
elektryczny od samochodu z silnikiem spalinowym.

zasiĘg

Zasięg pojazdu elektrycznego zależy od warunków użytkowania i czynników zewnętrznych, na przykład 

temperatury powietrza, prędkości, stylu jazdy, włączonego ogrzewania lub klimatyzacji, obciążenia pojazdu czy 

ciśnienia w oponach. rozwiązania takie jak hamowanie regeneracyjne czy wstępne dostosowanie temperatury 

wnętrza pojazdu podczas ładowania zespołu akumulatorów, mają wpływ na zwiększenie zasięgu samochodu. 

Komputer pokładowy aktualizuje szacowany zasięg na podstawie danych pozyskanych podczas wcześniejszych 

przejazdów. Zaktualizowane wskazania można uzyskać już po kilku kilometrach jazdy.
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bardziej realistyczne dane 
Zasięg pojazdu w codziennym użytkowaniu zależy od szeregu czynników, w tym od stylu jazdy, warunków  
na drodze, temperatury otoczenia, zakresu ogrzewania lub klimatyzacji, wstępnego ogrzewania lub schładzania 
wnętrza pojazdu czy dodatkowego obciążenia.

nowy cykl Wltp (Worldwide harmonized light vehicles test procedure) uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji niż w przypadku 

poprzednio obowiązującego cyklu nEDC (new European Driving Cycle). W ten sposób można bardziej miarodajnie określić codzienne zużycie energii. Choć Wltp to również 

test laboratoryjny, poszczególne etapy przypominają sytuacje realistyczne, dlatego wyniki są bardziej wiarygodne.

Cykl Wltp uwzględnia:

• bardziej realistyczną dynamikę jazdy i temperaturę zewnętrzną

• pomiar na dłuższym dystansie

• wyższe prędkości średnie i maksymalne

• krótsze postoje

• częstsze hamowanie i przyspieszanie.
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kW

110
najWażniEjsZE CZYnniKi
wPływające na zasiĘg 

styl jazdy 

styl jazdy ma ogromny wpływ na zużycie energii. płynne przyspieszanie oraz jazda  

w trybie odzyskiwania energii podczas hamowania może zwiększyć zasięg do 15%.

ogrzewanie wnĘtrza

Korzystanie z układu klimatyzacji i ogrzewania, w zależności od pory roku, może powodować 

nawet 35% różnicę w rzeczywistym zasięgu. Dlatego funkcja wstępnego (zdalnego) 

ogrzewania lub schładzania wnętrza samochodu może o każdej porze roku wpłynąć  

znacząco na zwiększenie zasięgu.

inne czynniki

Kilku pasażerów na pokładzie, korzystanie w tym samym czasie z wielu 

urządzeń elektronicznych to również czynniki ograniczające zasięg. 

PrĘdkość

prędkość jazdy ma największe znaczenie dla zasięgu. na przykład,  

przy stałej prędkości 130 km/h zasięg samochodu elektrycznego  

zmniejsza się o niemal połowę. W przypadku samochodu z napędem  

hybrydowym zaleca się jazdę w trybie elektrycznym przy niższych  

prędkościach. 
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styl jazdy

PrĘdkość

spokojny

70 km/h

normalny dynamiczny

– +

temPeratura zewnĘtrzna

klimatyzacja/ogrzewanie Wł. Wył.

podane wartości mają charakter wyłącznie 
informacyjny i nie mogą być uznawane  
za wiążące. Wartości te mogą się różnić  
w zależności od wielu czynników zaist- 
niałych podczas użytkowania pojazdu. 

15˚– +

327 km szacowanego zasiĘgu

na pracę zespołu akumulatorów samochodu elektrycznego wpływają 
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a w tym temperatura powietrza, 
prędkość czy styl jazdy kierowcy. symulator zasięgu podaje szacowany 
zasięg dla Corsy-e dla określonych parametrów.

sPrawdŹ dzienny zasiĘg 

Corsa-e
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szybkie ładowanie

rzeczywista prędkość ładowania zespołu akumulatorów może się z czasem zmniejszyć na skutek bardzo 

częstego korzystania z szybkich ładowarek prądem stałym. Dlatego zalecamy, w miarę możliwości i potrzeb, 

korzystanie na co dzień ze standardowych urządzeń ładujących.

codzienne ładowanie

Zalecamy ładowanie akumulatorów do poziomu 80%, choć ostatecznie 

zależy to od twoich potrzeb. podróżując na co dzień na dłuższych  

dystansach możesz doładowywać akumulatory do maksymalnej  

pojemności. 

rozładowanie 

staraj się nie dopuścić do całkowitego rozładowania zespołu akumula-

torów. może to w szczególnych przypadkach spowodować jego trwałe 

uszkodzenie. W przypadku, gdy przez dłuższy czas nie masz możliwości 

doładowania akumulatorów, spróbuj oszacować, jaki procent energii 

dziennie tracisz, aby obliczyć do jakiego poziomu należy akumulatory 

doładować.

tygodniowy wsPółczynnik rozładowania

należy założyć, że w skali tygodnia zespół akumulatorów traci  

maksymalnie 1% pojemności energetycznej. Dla zwiększenia żywotności 

zespołu akumulatorów należy uniknikać całkowitego rozładowania. 

CYKl żYCia ZEspoŁu aKumulatoróW
korzystaj mądrze 
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temPeratura a użytkowanie

Zespół akumulatorów jest schładzany podczas pracy do temperatury 15°C, co umożliwia maksymalnie efektywne działanie  

w każdych warunkach atmosferycznych oraz zwiększenie okresu eksploatacji.

1. bardzo wysoka temperatura obniża wydajność: unikaj wystawiania pojazdu na temperatury powyżej +60°C i poniżej –30°C.

W miarę możliwości, parkuj samochód w pomieszczeniu o stałej temperaturze.

2. unikaj dynamicznych przyspieszeń przez pierwsze kilkanaście kilometrów jazdy, jeśli na zewnątrz panują skrajne temperatury.

temPeratura a wydajność

Ładowarka automatycznie dostosuje prędkość ładowania. przy niskich temperaturach występuje wysoka oporność elektryczna, 

co oznacza, że czas ładowania wydłuża się w chłodne dni i nieco skraca w ciepłe dni. 

Zespół akumulatorów został zaprojektowany wyłącznie do użytku w samochodach elektrycznych1.

małe kroki Prowadzą 
do dużych zmian. 
Przedłuż cykl życia  
zesPołu akumulatorów. 

Zasięg Vivaro-e i Zafiry-e life (Wltp): 230–330 km
1 inne zastosowanie wymaga uprzedniej zgody opla.
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ŁaDoWaniE Do pEŁna
energią 

nowoczesna technologia dostosowuje 
się do twojego stylu życia i ułatwia  
e-mobilność. i nie ma znaczenia, czy
doładowujesz samochód w domu
czy na publicznej stacji.

W Europie prąd zmienny (aC) dystrybuowany jest w publicznej sieci 3-fazowej lub 1-fazowej. 

Doładowując akumulatory w domu, w pracy czy na zwykłej stacji publicznej, korzystasz z prądu 

zmiennego. na stacjach szybkiego ładowania, na przykład przy autostradzie, korzystasz zwykle  

z prądu stałego (DC). 

twój opel z napędem elektrycznym współpracuje z domowymi i publicznymi urządzeniami  

ładującymi. pamiętaj jednak, że wybór urządzenia przekłada się na czas ładowania. Zapoznaj 

się z informacjami na ten temat na naszej stronie www.opel.pl/e-mobilnosc w zakładce  

„Ładowanie modeli elektrycznych”. 

czasy ładowania corsy-e wyPosażonej w ładowarkĘ 
Pokładową 7,4 kw:

szybka stacja Publiczna 100 kw ok. 30 min (do 80%)

stacja domowa wallboX 7,4 kw ok. 6 h

domowe gniazdko elektryczne 1,8 kw ok. 25 h
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niEZbęDniKi W poDróżY
elektrykiem

W naszej ofercie kabli i urządzeń ładujących znajdziesz 
idealne rozwiązanie odpowiadające twoim potrzebom. 

kable do ładowania
kabel tryb 2
Ładowanie przez domowe gniazdko elektry-

czne to najprostsze rozwiązanie: nie wymaga 

specjalnej instalacji, a standardowy kabel 

(tryb 2) znajduje się na wyposażeniu każdego 

elektrycznego modelu opla.

kabel tryb 3
służy do podłączenia do stacji domowej 

Wallbox i publicznej stacji ładowania.

kabel uniwersalny
Zestaw umożliwiający ładowanie  

zespołu akumulatorów z dowolnego 

urządzenia. 
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CZasY ŁaDoWania 
 Przykłady 

1  Wartości zostały określone zgodnie z rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu Wltp (światowa 
zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich). Wartości te mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich 
jak prędkość, temperatura wnętrza pojazdu, temperatura otoczenia, zróżnicowany styl jazdy. Czas ładowania akumulatorów może różnić się w zależności  
od typu ładowarki pokładowej, rodzaju kabla i stacji ładowania. szczegółowe informacje dostępne są u Dealerów marki opel.

CZasY ŁaDoWania

porównaj czasy ładowania w zależności od zastosowanego kabla i urządzania ładującego.

określ Początkowy i docelowy Poziom naładowania akumulatorów.wybierz model

mokka-e

ładowarka 
pokładowa

11 kw

260 km
sZaCoWanY Zasięg (Wltp)1

80%

0%

0% 100%

moc 
ładowania

szacowany czas 
ładowania

szybka publiczna 
stacja ładowania (dc)

≥ 100 kw

50 kw

22 kw

11 kw

4,6 kw

3,7 kw

1,8 kw

Przyśpieszone ładowanie ze stacji 
wallbox lub na stacji publicznej

domowe gniazdko elektryczne

00 h 30 min

00 h 53 min

04 h 03 min

04 h 03 min

09 h 43 min

12 h 05 min

24 h 56 min
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 WYbiErZ roDZaj ŁaDoWania
idealny dla ciebie 
Kierowcy w różnych stylach prowadzą samochody 
i w różnych celach ich używają. Dlatego oferujemy 
kilka możliwości ładowania zespołu akumulatorów. 

coś dla niewymagających
Domowy kabel tryb 2 podłączany do standardowego gniazda  

domowego sprawdza się, gdy nie masz możliwości skorzystania  

z publicznej stacji ładowania. to też doskonałe rozwiązanie dla 

mode li z napędem hybrydowym typu plug-in. ich zespół akumu-

latorów o mniej szej pojemności energetycznej doładowuje się  

w pełni przez noc.

coś dla niePosiadających możliwości ładowania w domu
Kabel tryb 3 jedno- lub trójfazowy jest praktycznym rozwiązaniem dla kierowców, którzy nie mają 

możliwości zainstalowania urządzenia ładującego w domu i korzystają głównie z publicznych stacji  

ładowania.

coś dla oczekujących elastycznych rozwiązaŃ
Dla posiadaczy garażu i dla tych, którym zależy na szybkim ładowaniu zespołu akumulatorów oraz  

dla podróżujących na dłuższych trasach i korzystających z publicznych stacji ładowania, rekomendujemy:

•  kabel uniwersalny z adapterem do:

• gniazda	domowego	(1,8	kW)

• publicznej	stacji	ładowania	(7,4	kW/11	kW)

• gniazda	przemysłowego	(CEE	16,	3-fazowego).

coś dla oczekujących zaawansowanych
rozwiązaŃ

Kierowcom będącym nieustannie w trasie, którzy ładują  

akumulatory swoich elektryków w domu i w podróży, polecamy:

• standardowy kabel ładowania do gniazda domowego

• kabel tryb 3

• stację domową Wallbox lub wersję smart z funkcją pomiaru

zużytej energii, identyfikacji użytkowników czy generowania

raportów i rozliczeń.
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oferujemy dwa rodzaje domowych stacji ładowania:

Wallbox uruchamiająca się automatycznie po podłączeniu pojazdu oraz  

smart Wallbox z możliwością podłączenia do systemu zarządzania energią  

oraz z obsługą takich funkcji jak generowanie raportów, udostępnianie danych  

na potrzeby wystawiania faktur. to rozwiązanie polecamy grupom użytkowników  

tego samego pojazdu lub flotom. 

instalacja urządzeŃ

Wyłącznie elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia 

może montować urządzenia ładujące.

stacje wallboX 

wskazówki i zalecenia

górny wtyk gniazda służy do podłączenia końcówki kabla ładującego  

prądem zmiennym (aC). Dolna część, gniazdo dwustykowe z kolei służy  

do podłączenia kabla ładującego prądem stałym (DC).

Zalecenia:

1. najpierw podłącz końcówkę kabla do urządzenia ładującego, a potem  

do gniazda samochodowego.

2. Wtyczka kabla zostanie zablokowana po podłączeniu do gniazda samo-

chodowego. Czerwona dioda oznacza poprawne umieszczenie i zablo-

kowanie wtyczki. Zielona dioda miga podczas ładowania, świeci stale  

po zakończeniu ładowania. odblokuj zamki drzwi, aby odłączyć kabel.

3. Chcąc aktywować opóźnione ładowanie, naciśnij przycisk  w ciągu 

minuty od podłączenia kabla. po rozpoczęciu ładowania, niebieska dioda 

potwierdzająca zaprogramowane opóźnione ładowanie zmieni kolor na 

zielony migający. Zielona dioda świeci stale po zakończeniu ładowania. 

4. Czerwona dioda oznacza błąd. odblokuj zamki drzwi pojazdu, 

odłącz końcówkę kabla i ponownie umieść ją w gnieździe. 
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zdalne zarządzanie 
inteligentna technologia umożliwia zdalne połączenie z twoim pojazdem 
dla optymalizacji użytkowania energii zespołu akumulatorów. pobierz 
aplikację myopel dostępną na większość smartfonów z systemem ope-
racyjnym ios lub android i korzystaj z praktycznych funkcji.

aktualny status
bądź na bieżąco z najistotniejszymi  

parametrami zespołu akumulatorów:  

poziom dostępnej energii, status ładowania 

czy szacowany zasięg.

Programowanie ładowania
Zdalnie uruchamiaj i zatrzymuj ładowanie  

zespołu akumulatorów. ustawiaj czas  

ładowania wedle potrzeb lub zgodnie  

z tańszą taryfą za pobór energii.

ustawianie temPeratury
Zaprogramuj schładzanie lub ogrzewanie 

wnętrza pojazdu zanim do niego wsiądziesz. 

ustaw schładzanie lub ogrzewanie pojazdu 

najlepiej w czasie ładowania zespołu akumula-

torów, aby nie zmniejszać zasięgu.
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samochody opla z napędem elektrycznym oferują kilka trybów jazdy,  
dając kierowcy możliwość zmiany charakterystyki prowadzenia pojazdu  
i efektywnego wykorzystania mocy zespołu akumulatorów. 

trYbY jaZDY i panEl WsKaŹniKóW
jasno i czytelnie 
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trzy tryby jazdy
W moDElaCh Z napęDEm ElEKtrYCZnYm (bEV) 

1 normal (standard)

maksymalna moc 80 kW/110 Km, maksymalny moment obrotowy 220 nm.

2 eco

maksymalna moc 60 kW/80 Km, maksymalny moment obrotowy 180 nm. 

Zakres wykorzystania ogrzewania lub klimatyzacji obniżony do 50% mocy.

3 sPort/Power 

maksymalna moc 100 kW/136 Km, maksymalny moment obrotowy  

260 nm. Wyostrzenie reakcji na naciśnięcie pedału przyspieszenia. 
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PiĘć trybów jazdy 
W moDElaCh Z napęDEm  
hYbrYDoWYm tYpu plug-in 

1 elektryczny 

tryb aktywowany domyślnie po uruchomieniu pojazdu, pod warunkiem, 

że zespół akumulatorów nie jest rozładowany. Korzysta wyłącznie  

z mocy silnika elektrycznego. maksymalna prędkość 135 km/h. Zaleca 

się ładowanie zespołu akumulatorów po każdym cyklu jazdy, aby 

umożliwić ponowną jazdę w trybie elektrycznym.

2 hybrydowy

tryb włączany automatycznie, jeśli zespół akumulatorów jest nienała-

dowany lub tryb elektryczny nieaktywny, z powodu na przykład zbyt 

niskiej temperatury otoczenia. Wybór źródła napędu odbywa się auto-

matycznie i jest zależny od stylu jazdy i warunków drogowych.

3 sPortowy

Dynamiczna jazda dzięki łączonej pracy napędu elektrycznego 

i spalinowego. tryb można włączyć w dowolnym momencie.

4 4X4 (awd) (w modelach z naPĘdem 4X4)

aktywuje silnik spalinowy i silnik elektryczny, aby zapewnić lepszą przyczep-

ność pojazdu na śliskich nawierzchniach (błoto, piasek, śnieg).

5 hamowanie rekuPeracyjne

odzyskiwanie energii podczas hamowania i zmniejszania prędkości funkcjonuje 

w każdym z trybów jazdy. średnio 90% energii odzyskanej podczas hamo-

wania zasila zespół akumulatorów, co przekłada się na zwiększenie zasięgu. 

po naciśnięciu pedału hamulca najpierw aktywuje się system hamowania  

rekuperacyjnego. Zasadniczy układ hamulcowy pracuje, gdy niezbędne jest 

intensywne zmniejszenie prędkości. 
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opel FlexCare-e to kompleksowy program dodatko-
wej ochrony pasażerów i samochodu, teraz również  
z napędem elektrycznym1. nasi technicy posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby utrzymać 
twój samochód elektryczny w najlepszym stanie.

być może już wiesz, że twój samochód elektryczny jest prostszy i tańszy 

w utrzymaniu niż pojazd z napędem spalinowym. nie musisz już martwić  

się wymianą oleju i filtrów, sprzęgłem lub układem wydechowym, a układ 

hamulcowy działa sprawie dłużej dzięki mniejszemu zużyciu.

użytkowanie pojazdu elektrycznego może być nawet o 40% tańsze  

niż samochodu z silnikiem spalinowym. Wybrany pakiet programu opel  

FlexCare-e możesz zakupić u każdego Dealera marki opel.

mniEj napraW, WięCEj raDośCi Z jaZDY.
oPel serwis wsPiera ciĘ w trasie 

1
 Zakres usług zależy od okresu umowy, przebiegu i rodzaju wybranego pakietu. 
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program opel FlexCare-e nie tylko zadba o dobry stan twojego  
samochodu i wpłynie na jego wyższą wartość przy odsprzedaży,  
ale również zapewni Ci mobilność i spokój dzięki między innymi:

•	 całkowitemu pokryciu kosztów przeglądów (robocizny i części zamiennych) zgodnie z warunkami  

opisanymi w książce serwisowej

•	 obsłudze okresowej

•	 doładowaniu zespołu akumulatorów po każdej wizycie.

•	 i nie tylko.

korzyści:

•	 bezpieczeństwo i komfort podróży

•	 profesjonalny serwis i obsługa okresowa w cenie

•	 program pomocy na drodze opel assistance

•	 atrakcyjna cena i elastyczna oferta

•	 wyższa wartość końcowa samochodu.
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informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają samochody  
z wyposażeniem dodatkowym, dostępnym za dopłatą. treść i ilustracje oparto na informacjach aktualnych w momencie publikacji. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. prezentowane kolory mogą nie odpowiadać 
oryginalnym kolorom produktów. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki opel.
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