
ELEKTRIFIERA 
DIG MED OPEL
UPPTÄCK VÅRA ELDRIVNA MODELLER 



FÖRENKLAD {ele}-MOBILITET

UPPTÄCK VÅRA ELEKTRISKA MODELLER 

Corsa-{ele} Mokka-{ele} Grandland X Plug-In Hybrid

Zafira-{ele} Life Vivaro-{ele}Combo-{ele} Combo-{ele}



INNEHÅLL 

KÖRLÄGEN OCH  
FÖRARINFORMATION

18

ELEKTRISK RÄCKVIDD
05

LADDNING
11

MINDRE UNDERHÅLL,  
MER KÖRGLÄDJE 

21

04
MÖT FRAMTIDEN



MÖT FRAMTIDEN

ELEKTRIFIERA DIG MED OPELS MODELLER 
Med Opel är det inte svårt att börja köra elektriskt. 2024 kommer vi att kunna 
erbjuda en komplett portfolio av elektriska modeller, såväl som omfattande 
elfordonstjänster. Vi vill göra övergången till elektriskt så smidig och enkel som 
möjligt för alla.

Låt oss vägleda dig i ditt bilval så att du kan maximera nytta och nöje från ditt elfordon.
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ELEKTRISK RÄCKVIDD

GÖR ATT DIN BIL KAN KÖRA LÄNGRE 
Att köra en elbil är enklare än vad du tror. Låt oss hjälpa dig med 
vad du bör tänka på och med vad som skiljer sig från att köra 
en bil med förbränningsmotor.

HANTERA RÄCKVIDDEN

Ett elektriskt fordons räckvidd är beroende av många saker, som exempelvis hur det används  

och andra miljöfaktorer som hastighet, körstil, värme, luftkonditionering, last och däcktryck.  

Ditt fordons räckvidd ökar vid laddning och vid funktioner som regenerativ bromsning och för-

konditionering av kupén. Bilens system uppdaterar den förutspådda räckvidden baserat på data 

som lagrats över tid och användning. Redan efter några kilometers körning är det möjligt att få 

en uppskattning av återstående räckvidd.
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MER REALISTISKA SIFFROR 
Den maximala räckvidden vid daglig användning påverkas främst av faktorer 
som personlig körstil, vägförhållanden, utomhustemperatur, användning av 
värme och luftkonditionering, termisk förkonditionering och extra vikt.

Det nya mätförfarandet Worldwide harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), tar hänsyn till situationer som 

är mer i linje med vardagen än den tidigare nya europeiska körcykeln (NEDC). Det hjälper oss att bättre beräkna daglig 

förbrukning. WLTP infördes för att förse kunder med förbrukningsdata som ligger närmare det faktiska körbeteendet.

WLTP omfattar:

• Mer realistisk kördynamik och utomhustemperatur

• Större mätavstånd

• Högre genomsnittliga och maximala hastigheter

• Mindre tomgångstid

• Mer inbromsning och acceleration
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110
HUVUDFAKTORERNA 

SOM PÅVERKAR RÄCKVIDDEN 

KÖRBETEENDE

Körbeteendet påverkar även energiförbrukning och räckvidd. Genom att köra 

mjukt och försiktigt samt genom att använda regenerativ bromsning, kan du 

öka din räckvidd upp till 15 %

UTOMHUSTEMPERATUREN

Det kan finnas en skillnad i räckvidd på upp till 35 % mellan sommar och vinter 

eftersom du måste kyla ned eller värma upp din bil. Förkonditionering av ditt 

fordon medan det fortfarande är anslutet till en laddare är ett av de mest 

effektiva sätten att öka räckvidden under olika årstider.

ÖVRIGA FAKTORER

Att transportera flera passagerare kan påverka räckvidden  

eftersom fordonets totalvikt ökar. Även användning av 

många elektriska funktioner samtidigt, såsom lampor och 

e-motorer kan vara en faktor.

HASTIGHET  

Vilken hastighet du kör i är den enskilt viktigaste faktorn när det handlar om räckvidd.  

Vid exempelvis en konstant hastighet på 130 km/tim minskar räckvidden hos ett  

helelektriskt fordon med hälften. För plug-in-hybrider rekommenderas användning av 

elektrisk körning vid lägre hastigheter. För att optimera bränsleförbrukningen i hybridläge 

ska du säkerställa att ditt batteri är laddat för att kunna dra mesta möjliga nytta av det.
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ANVÄNDNING AV SNABBLADDNING

Batteriets högsta laddningshastighet kan minska något efter många  

likströmssnabbladdningar. Beroende på din användning, rekommenderas 

att använda normal laddning snarare än snabbladdning i daglig drift.

DAGLIG LADDNING 

Det rekommenderas att du håller din genomsnittliga laddningsnivå 

på 80 % snarare än på 100 %, beroende på dina räckviddsbehov. 

Om du måste köra en längre sträcka eller behöver mer räckvidd,  

kan du ladda upp till 100 %.

URLADDNINGSHASTIGHET PER VECKA

För att maximera batteriernas livslängd och undvika en fullständig 

urladdning, räkna med att din laddningsnivå kommer att minska 

högst 1 % per vecka.

MAXIMERA BATTERIETS LIVSLÄNGD 

KÖR SMART 
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TEMPERATUR OCH ANVÄNDNING

Vid användning kyls batterierna till 15 °C för att kunna fungera i alla klimat,  

bibehålla maximal effektivitet och förbättra livslängden.

1. Höga temperaturer kan permanent minska prestandan: undvik exponering för 

omgivningstemperaturer över +60 °C och under –30 °C och förvara helst bilen  

inom ett genomsnittligt temperaturintervall.

2. Undvik dynamisk acceleration tills batteriernas temperatur har uppnått nivån för  

normala driftsförhållanden.

TEMPERATURPÅVERKAN PÅ PRESTANDA

Laddaren anpassar automatiskt laddningshastigheten till omgivningens förhållanden.  

Eftersom det elektriska motståndet är högre vid låga temperaturer, innebär det att  

laddningstiderna ökar när det är kallt. När det är varmt kan laddningstiderna minska något.

ÖVRIG ANVÄNDNING

Batteriet är särskilt utformat för att förse 

bilen med energi. Övriga användnings- 

områden måste godkännas av Opel.

SMÅ STEG KAN GÖRA EN 
STOR SKILLNAD FÖR ATT DITT 
BATTERI SKA HÅLLA LÄNGRE 
OCH TA DIG LÄNGRE.

Räckvidd (WLTP) för Vivaro-e och Zafira-e Life. 230–330 km.
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LADDNING – LADDA UPP DEN

ELEKTRISKT 
Oavsett om du laddar hemma eller på resan, 
är vår teknologi byggd kring din livsstil och 
håller dig mobil.

Den el som tillhandahålls i offentliga nätverk är antingen enfas- eller trefasväxelström (AC). 

När du laddar hemma, på jobbet eller på laddnings stationer i städer, använder du växelström. 

Snabbladdningsstationer, såsom de som finns vid  bensinstationer, använder sig av likström 

(DC) med likströmsnabbladdare.

Din elektriska Opel är kompatibel med alla offentliga och privata laddningsalternativ. Emellertid 

måste du komma ihåg att den laddningsmetod du använder kommer att påverka laddnings- 

tiderna. Se vår webbplats med beräknade laddningstider för de olika tillgängliga alternativen.
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ALLT DU BEHÖVER FÖR DIN

ELEKTRISKA RESA 
När det gäller snabb och bekväm elektrisk hemladdning 
har vi allt du behöver. Med allt från elektriska laddnings-
paket med laddboxar till en mängd olika laddlösningar 
för dina individuella behov, ger vi dig trygghet på din 
elektriska resa. 

LADDKABEL, TYP 2
Standardkabeln för hemladdning kan anslutas till

alla vanliga hemuttag, och Green’Up-alternativet

tillhandahåller även upp till 3,7 kW (förutsatt att

ett Green’Up-uttag är tillgängligt).

LADDKABEL, TYP 3
Detta är kabeln du behöver för att 

kunna ansluta till en laddbox eller 

en offentlig laddstation. 

UNIVERSALLADDARE
Med detta praktiska set kan du 

ladda ditt batteri nästan överallt. 

TILLGÄNGLIGA KABLAR
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VILKEN TYP AV LADDNING ÄR

RÄTT FÖR DIG 
Alla kör olika. Därför erbjuder vi flera olika 
laddningsalternativ som passar din livsstil 
och användning av din bil.

GRUNDLÄGGANDE BEHOV
Standardhushållskabeln (typ 2) är idealisk för att ladda upp  

ditt batteri i lägen där du inte kan använda en laddstation. Den 

fungerar också utmärkt för plug-in-hybrider, eftersom batteriet 

är mindre och kan laddas under natten.

ÖKADE BEHOV
Den förstärkta hushållskabeln (3,7 kW) är perfekt för uppladdningar 

och laddning över natten. Generellt sett kan man säga att detta är 

det bästa alternativet för dig som kör mindre än 200 km dagligen 

och huvudsakligen laddar bilen någon annanstans. Den passar 

även utmärkt till plug-in-hybrider, eftersom batteriet kan laddas 

helt på bara fyra timmar.

STADSBEHOV
För de som inte kan installera en laddningsenhet hemma och oftast 

använder offentliga laddstationer, är en enfas- eller trefasladdkabel 

typ 3 de bästa alternativen.

FLEXIBLA BEHOV
Om du har ett garage och vill ha högprestandaladdning och även 

köra längre turer med din bil och använda offentliga laddstationer, 

är följande alternativ något för dig:

•  Universalladdare med adaptrar för: 

• Hushållsuttag (1,8 kW) 

• Offentliga laddstationer (7,4 kW/11 kW)  

• Industriellt uttag (CEE 16, trefas)

YRKESMÄSSIGA BEHOV
För de som laddar ofta och snabbt hemma och på  offentliga 

laddstationer, rekommenderar vi följande utrustning:

• Standardhushållskabel

• Laddkabel, typ 3

• Laddbox

• Eller: Smart laddbox med funktion för gränssnittsanslutning 

(t.ex. för energiförbrukningsrapporter, åtkomsthantering,  

öppen laddpunkt för offentlig användning)
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Vi erbjuder två typer av laddboxar:

LADDBOXAR MED AUTOSTART, vilka laddar din bil automatiskt när de ansluts.  

SMARTA LADDBOXAR, vilka är anslutna till ett datanätverk som erbjuder  

fjärrunderhåll, energirapportering och faktureringsstöd.  Dessa används  

huvudsakligen för flera användare och företagsflottor. 

LADDBOXINSTALLATION

Våra auktoriserade partners kommer att ta hand om allting från  

virtuella eller fysiska hembesök1 till installation av all nödvändig  

utrustning, i enlighet med alla lokala föreskrifter och säkerhets- 

standarder. De kan även utföra underhåll och årliga kontroller  

på begäran.  

INKÖP OCH INSTALLATION AV DIN LADDLÖSNING 

• Paketlösning/färdig lösning 

• Allting hanteras av din återförsäljare

• Erbjudandet innehåller laddlösningen och installationen

LADDBOXAR 

TIPS, TRICKS OCH ANVISNINGAR

Observera att strömkontaktens övre del är avsedd för växelströmsladdning 

och de två stiften på den nedre delen är avsedda för likströmsladdning. 

Anvisningar:

1. Anslut kabeln till ladduttaget först, anslut sedan till bilen.

2. När kabeln har anslutits till bilen, lås bilen med spärren.  Det röda fältet  

i mitten indikerar att kabeln är korrekt monterad och låst.  Laddnings- 

lampan blinkar grönt när bilen laddas och slår om till fast grönt sken när 

bilen är fulladdad. Lås upp kabelspärren för att koppla ur laddkabeln.

3. Om du vill använda programmerad laddning, tryck  inom en minut 

efter anslutning av kontakten. Den blå ramen indikerar att den  

programmerade laddningen har ställts in. Laddningslampan övergår till 

grönt blinkande sken när laddningen startar och grönt fast sken när 

laddningen är slutförd.

4. En laddningslampa med rött fast sken indikerar att en felfunktion 

föreligger. Lås upp fordonet och återanslut kabeln.
1 Mot extra kostnad.
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LADDNING OCH

PLANERING AV DIN RESA 

LADDKONTAKTER TYP 2
De flesta offentliga laddstationer är utrustade med typ 2-uttag.  

För att kunna använda dem måste du ha en egen kabel (typ 3). 

SNABBLADDNINGSSTATIONER
Alla snabbladdningsstationer är utrustade med en egen kabel  

ansluten till laddstationen (Combo CCS EU) och du behöver inte ha 

en egen kabel när du laddar. Allt du behöver är ditt laddningspass. 

Att köra ett elfordon skiljer sig från att köra ett fordon med för-
bränningsmotor. Både innan och under körning är det viktigt att du 
håller koll på räckvidden och  var och när du kan ladda nästa gång.

SÅ HÄR LADDAR DU I DET OFFENTLIGA LADDNÄTVERKET
1. Parkera fordonet och stäng av motorn.

2. Identifiera dig själv på laddstationen med ditt laddningspass eller 

med din telefon.

3. Använd kabeln som är ansluten till laddstationen eller använd en 

egen vid behov (typ 3).
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FJÄRRHANTERING 
Ladda ner appen myOpel, för Apple- och Androidtelefoner och 
interagera med ditt fordon på distans. Optimera användningen 
av ditt batteri genom dessa smarta funktioner: 

UPPDATERINGAR AV BATTERIFUNKTION
Håll dig kontinuerligt uppdaterad med viktiga 

batteriindikatorer såsom laddnivåer, laddstatus, 

laddhastighet och beräknad räckvidd.

LADDSCHEMA
Fjärrprogrammera start- och stopptider för  

laddning och planera din laddning enligt elpriser.

FÖRKONDITIONERING
Förvärm eller förkyl kupén för en perfekt  

komfortnivå när du kliver in i bilen.

RÄCKVIDDSOPTIMERING
Förvärm eller kyl ditt fordon när det laddas för 

att maximera räckvidden.
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Opels elfordon har flera olika körlägen för att kunna utnyttja batteriet  
i din bil på bästa sätt och samtidigt ge dig en dynamisk körupplevelse. 
Din bil är även utrustad med en rad praktiska och användbara indikatorer, 
som ger dig all information du behöver om din körning.

KÖRLÄGEN OCH FÖRARINFORMATION

ALLTING INOM BEKVÄMT RÄCKHÅLL 
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TRE OLIKA KÖRLÄGEN
 FÖR BATTERIDRIVNA ELFORDON 

1 NORMAL

Maxeffekt är 80 kW (110 hk) och max vridmoment är 220 Nm

2 ECO

Maxeffekt är 60 kW (80 hk) och max vridmoment är 180 Nm.  

Klimatkomforten (värme och aircondition) är begränsad till 50 %.

3 SPORT/POWER (för Vivaro-e och Zafira-e Life)

Maxeffekt är 100 kW (136 hk) och max vridmoment är 260 Nm.

17



1 ELEKTRISKT  

Detta körläge ger dig en 100 % elektrisk körning och är standard när 

batteriet i bilen är laddat. Det har en maxhastighet på 135 km/h och 

det rekommenderas att du laddar din bils batteri efter varje körning 

för att kunna utnyttja körläget maximalt.

2 HYBRID

Detta körläge kan användas när batteriet i din bil är urladdat eller om 

något annat skulle hindra dig från att använda det elektriska körläget, 

till exempel låg temperatur. Elförbrukningen är individuell och beror 

både på körstil och yttre förhållanden. 

3 SPORT

Detta körläge kan användas för att utnyttja bilens prestanda till max. 

Så länge batteriet är laddat kombineras den elektriska energin med  

förbränningsmotorn. Detta körläget kan alltid användas.  

4 FYRHJULSDRIFT 

Ett fyrhjulsdrivet körläge används med fördel i svår terräng eller 

dåliga väderförhållanden då det ökar drivgreppet, förbättrar 

framkomligheten och skapar en tryggare körning för dig. 

5 REGENERATIV BROMSNING 

När du bromsar in återvinns rörelseenergi från inbromsningen 

för att kunna ge din bil en ännu längre räckvidd. I genomsnitt 

återvinns och lagras 90 % av inbromsningen. 

FEM OLIKA KÖRLÄGEN
 MED DIN PLUG-IN HYBRID 

18



Vi har all den expertis och teknik som behövs för 
att hålla ditt elfordon i optimalt skick för en säker 
och skön körning.

Du kommer också bli positivt överraskad av att ditt elfordon är både enklare 

och billigare att underhålla än ett fordon med förbränningsmotor. Du slipper 

oroa dig för olje- och filterbyten, avgaser, och bromsarna håller längre tack 

vare lägre slitagenivåer. Att köra elektriskt kan vara upp till 40 % billigare än 

att köra en bil med förbränningsmotor. 

MINDRE UNDERHÅLL, MER KÖRGLÄDJE

OPELS TJÄNSTER  
HÅLLER DIG PÅ VÄGEN 
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Du kan även dra nytta av Opels e-serviceavtal. Det 
hjälper dig inte bara att hålla din bil i toppskick och 
skydda återförsäljningsvärdet, utan ser även till att 
hålla dig trygg och säker på vägarna, tack vare:

• Vägassistans: I det fall driftstoppet inte kan åtgärdas på plats, ombesörjer vi bärgning 

till närmaste auktoriserade Opelverkstad eller till annan av oss godkänd verkstad.

• Byte av defekta komponenter

• Regelbundet underhåll

• Byte av slitagedelar (bromsbelägg, torkarblad etc.)

• Intyg gällande drivbatterikapacitet

MED VÅRT UNDERHÅLLSAVTAL KAN DU ÄVEN  
DRA NYTTA AV:

• Lägre underhållskostnader

• Fasta avgifter under hela avtalets löptid, oavsett vad som händer

• Ökning av din bils återförsäljningsvärde
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opel.se

Vissa funktionsbeskrivningar i denna broschyr kan hänvisa till och illustrera tillvalsutrustning som inte ingår i standardleveransen. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av design och 
utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte exakt. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa mot extra kostnad.  Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera.


