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Heel wat Opel-modellen zijn nu al 100% elektrisch of als plug-in hybride 
beschikbaar. En ons aanbod zal nog flink gaan groeien!

Ontdek in deze brochure alle voordelen van elektrisch rijden. Lees praktische 
informatie die je kan helpen om zelf ook de overstap naar elektrisch te maken. 
En heb je nog vragen? Je Opel Verdeler beantwoordt ze graag!

VOOR IEDEREEN
OPEL MAAKT ELEKTRISCH RIJDEN 

Opel schakelt over op elektrisch en nodigt je uit 
met ons mee te gaan op deze spannende reis. 

BEREIKBAAR

 1,0 - 1,1 L/100KM  14,2 - 15,1 KWH/100KM  22 - 26 G/KM CO2  TOT 60 KM AUTONOMIE
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OF HYBRIDE?
100% ELEKTRISCH

 1,0 - 1,1 L/100KM  14,2 - 15,1 KWH/100KM 
 22 - 26 G/KM CO2  TOT 78 KM AUTONOMIE

Informeer bij je Opel verdeler naar de subsidies en belastingvoordelen van elektrisch rijden.

Deze wagens hebben een batterij en een elektromotor, 
om helemaal elektrisch en zonder uitstoot te rijden. Met 
een 100% elektrische Opel geraak je inmiddels tot boven 
de 350 km ver op één batterijlading.

Deze wagens hebben niet alleen een batterij en een 
elektromotor, maar ook een zuinige benzinemotor. Ze 
hebben een elektrisch rijbereik tot 60 km en rijden daarna 
door op benzine.

100% ELEKTRISCH (BEV)

PLUG-IN HYBRIDE (PHEV)

 15,6 - 17,1 KWH/100KM  0 G/KM CO2  TOT 351 KM AUTONOMIE
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ELEKTRISCH!
LIEVER

GEEN UITSTOOT 
TIJDENS HET RIJDEN

OPLADEN IS GOEDKOPER 
DAN TANKEN

MINDER ONDERHOUD

GEEN GELUID EN TRILLINGEN

NIET SCHAKELEN
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JE TOEKOMST
OP WEG NAAR

Op dit moment bieden we al negen 100% elektrische en hybride-
modellen aan: van de compacte Corsa-{ele} tot de ruime, krachtige Vivaro-{ele} 
bedrijfswagen. En ons aanbod blijft groeien. Tegen 2024 zullen van al onze 
modellen elektrische versies beschikbaar zijn. Zo willen we bij Opel een flinke 
bijdrage leveren aan de vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot.  

Bij Opel vinden we dat elektrisch rijden de 
toekomst is. En wij werken er hard aan om die 
toekomst dichterbij te brengen.

 15,8 - 16,2 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 338 KM AUTONOMIE
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VOORDELEN
ONTDEK ALLE

Om te beginnen voelt elektrisch rijden echt anders 
dan rijden in een brandstofwagen. Je hoeft niet 
meer te schakelen en geniet van een ongekend 
soepel, schokvrij rijgedrag. Doordat motorgeluiden 
en de bijbehorende trillingen ontbreken, heerst er 
voor jou en je passagiers een aangename rust. Ook 
de acceleratie is geweldig, omdat het koppel van 
elektrische wagens altijd direct beschikbaar is. 

Elektrische wagens stoten tijdens het rijden 
geen CO2 uit en zijn daarom aanzienlijk schoner 
dan wagens met een verbrandingsmotor. 
Plug-in hybrides veroorzaken zolang je in de 
elektrische modus rijdt ook geen uitstoot. Dat 
is een belangrijke reden waarom elektrisch rijden 
de toekomst is.

Met een elektrische wagen hoef je nooit meer te 
tanken. De elektriciteit waarmee je hem oplaadt 
kost veel minder dan al die liters benzine of diesel 
die je met een brandstofwagen moet tanken. 
Daarnaast vraagt een elektrische wagen ook 
minder onderhoud, omdat er minder bewegende 
delen zijn die kunnen slijten. 

Elektrisch rijden is dé oplossing voor in de stad, 
omdat je tijdens het rijden geen uitstoot én weinig 
geluid produceert. Met een elektrische wagen heb 
je bovendien onbelemmerd toegang tot alle lage-
emissiezones, waarvan het aantal de komende jaren 
alleen maar zal groeien. Dat is ook voor bedrijven een 
groot voordeel!

Een fantastische rijervaring

Goed nieuws voor het milieu
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Lage gebruiks- en onderhoudskosten

Overal welkom



7Informeer bij je Opel Verdeler naar de subsidies en belastingvoordelen van elektrisch rijden.

GRANDLAND HYBRID:  1,3 - 1,4 L/100KM  15,2 - 15,7KWH/100KM   29 - 32 G/KM CO2  TOT 59 KM AUTONOMIE
CORSA-{ele}:  15,6 - 17,1 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 351 KM AUTONOMIE
MOKKA-{ele}:  15,8 - 16,2 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 338 KM AUTONOMIE
ZAFIRA-{ele} Life:  23 - 29 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 339 KM AUTONOMIE
COMBO-{ele}: Life:  18,7 - 22,7 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 293 KM AUTONOMIE
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KOM JE VERDER
MET EEN ELEKTRISCHE WAGEN

Informeer bij je Opel Verdeler naar de subsidies en belastingvoordelen van elektrisch rijden.

De afstand die je met één keer opladen elektrisch kunt rijden, is de laatste jaren 
sterk toegenomen. De tijd waarin elektrische wagens alleen geschikt waren voor 
korte ritjes, is voorgoed voorbij.

COMBO-{ele}:  18,7 - 22,7 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 293 KM AUTONOMIE
VIVARO-{ele}:  23 - 29 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 339 KM AUTONOMIE
MOVANO-{ele}:  30,1 - 32,1 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 224 KM AUTONOMIE
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RIJBEREIK
HET

100% ELEKTRISCH PLUG-IN HYBRIDE
elektrische modus

Deze afstanden zijn gemeten volgens de WLTP-testprocedure*, die het rijden in de praktijk 
zeer realistisch weergeeft. Hoeveel kilometers je precies kunt rijden zonder tussendoor op 

te laden, hangt onder meer af van je rijstijl en de buitentemperatuur.

Astra Plug-in Hybride en  
Grandland Plug-in Hybride

Corsa-{ele}, Mokka-{ele}, Combo Life-{ele}, Combo-{ele}, 
Zafira Life-{ele}, Vivaro-{ele} en Movano-{ele}

*Gemeten in een testsituatie volgens de WLTP-norm (“Worldwide Harmonized Light Vehicules Test Procedure”).

Informeer bij je Opel Verdeler naar de subsidies en belastingvoordelen van elektrisch rijden.

Tot 351 km* Tot 60 km*

 1,3 - 1,4 L/100KM  15,2 - 15,7 KWH/100KM   29 - 32 G/KM CO2  TOT 59 KM AUTONOMIE
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KILOMETERS
ZOVEEL MOGELIJK

Als je eenmaal weet hoe het zit, is het gemakkelijk om je rijbereik  
te vergroten. Lees hiernaast waar je rekening mee kunt houden.Je rijgewoonten hebben veel invloed op het 

stroomverbruik. Door je snelheid te matigen, rustig 
op te trekken, de ECO-modus in te schakelen en het 
regeneratieve remsysteem te gebruiken, kan je het 
rijbereik met wel 15% vergroten.

Bij een constante snelheid van 120 km/u wordt het 
bereik van een 100% elektrische wagen gehalveerd 
(ten opzichte van de WLTP-norm). Rustig rijden 
loont dus dubbel en dik.

De energie voor de airco en verwarming van je wagen wordt ook door de batterij geleverd. Dat kan een flinke invloed 
hebben op het rijbereik. Door de wagen voor vertrek op te warmen of af te koelen, als hij nog met het laadpunt 
verbonden is, geniet je direct bij het instappen van een comfortabele temperatuur zonder dat dit je rijbereik vermindert. 

Als je wagen zwaar beladen is, verkleint dit je rijbereik. 
Neem daarom geen onnodige zware dingen mee. 
Verwijder een dakkoffer of dakdragers als je die niet 
nodig hebt.

Een wagen met zachte banden gebruikt aanzienlijk 
meer energie dan wanneer de banden goed 
op spanning zijn. Controleer dus regelmatig je 
bandenspanning.

RIJSTIJL

SNELHEID

VERWARMING EN AIRCONDITIONING

EXTRA GEWICHT

BANDENSPANNING 
kW

110
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OPLADEN
Met een elektrische wagen geniet je van maximale flexibiliteit. 
Je kunt op heel veel plaatsen opladen: thuis, op je werk, bij een 
winkelcentrum, een openbare laadpaal… En het gaat net zo 
gemakkelijk als het opladen van je smartphone.

100% ELEKTRISCHE WAGEN*

PLUG-IN HYBRIDE

Snelladen (laadpunt)

Standaard opladen

Superlader**

Snelladen (Laadpunt)

OPLAADTIJD

OPLAADTIJD

100 %  
opgeladen batterij

100 %  
opgeladen batterij

5u00

8u00

0u30

2u00*** / 4u00

11 kW (wisselstroom)

1,8 kW

Corsa-{ele}

Grandland PHEV

100 kW (gelijkstroom)

7,4 kW

 * Indicatie van de oplaadtijden bij verschillende typen laadstations. De oplaadtijd kan variëren naar gelang van het type laadstation en het vermogen ervan, de buitentemperatuur en de temperatuur van de batterij.
 ** Tot 80% batterijcapaciteit.
 *** Met optionele 1-fase lader van 7,4 kW.

OPLAADTIJDEN

 5,6 - 17,1  KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 351 KM AUTONOMIE
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2. DE CONTACTDOOS

Het is heel gemakkelijk om je elektrische wagen 
thuis op te laden. Het kan bij een gewoon 
huishoudelijk stopcontact, maar sneller en 
efficiënter gaat het met een speciale thuislader, 
de wallbox genoemd. Je Opel Verdeler kan je 
helpen om te kiezen welk oplaadsysteem het 
beste bij je past. 

Enhanced Domestic Charging:  
Green’ up System van Legrand

Startklaar: je huishoudelijk stopcontact
Opladen aan je normale huishoudstopcontact is de 
eenvoudige oplossing: je hoeft niets te installeren en de 
nodige basiskabel voor huishoudelijk gebruik (Mode 2-kabel) 
wordt standaard meegeleverd met jouw elektrische Opel.  
Een uiterst flexibele oplossing dus, want een gewoon 
stopcontact vind je overal in huis.

Laadpunt

De Green’ up Socket van Legrand is een 
verbeterd huishoudelijk stopcontact dat 
twee keer de laadsnelheid van de gewone 
huishoudkabel (Mode 2-kabel) biedt (ca. 20 km 
per uur laadtijd) aan een normaal stopcontact.

STANDAARD OPLADEN
(mode 2/wisselstroom)

(SUPER)SNEL OPLADEN 
(mode 4/gelijkstroom)

1,8 KW

3,7 KW

7,4 KW / 11KW

Of je nu thuis of onderweg wil laden, jouw elektrische Opel is 
compatibel met alle openbare en privé-opladers:

Vanaf 50 kW zijn superladers uitgerust
met hun eigen kabel.(type Green’up)

VAN HET LAADPROCES
DE ONDERDELEN

100% ELEKTRISCH

PLUG-IN HYBRIDE

Huishoudelijk stopcontact 
1,8 kW en stopcontact met 
verhoogd vermogen 3,7 kW

Snellaadpaal
50 kW en 100 kW

VERSNELD OPLADEN 
(mode 3/wisselstroom)

Laadpunt van 7,4 tot 22 kW

1. HET LAADPUNT

Wil je snel en gemakkelijk thuis opladen?  
Dan is een laadstation aan de muur of aan een paal de 
juiste oplossing voor jou.
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3. DE BOORDLADER

In elke elektrische en hybride wagen is een “On-Board Charger” (OBC) 
ingebouwd. Hierin wordt de wisselstroom uit het elektriciteitsnet omgezet 
in gelijkstroom voor de batterij. De OBC is te vergelijken met de lader van je 
smartphone, die dezelfde functie heeft. Het omzetten van wisselstroom 
in gelijkstroom kost tijd. Daarom is de capaciteit van de OBC van invloed 
op de snelheid waarmee je je wagen kunt opladen. Met de supersnelladers 
van 100 kW langs de snelwegen en in sommige steden kan je direct met 
gelijkstroom laden. Daarom gaat het laden daar veel sneller.  

Onboard charger
3,7 kW enkelfasig

Onboard charger
7,4 kW enkelfasig

Onboard charger
11 kW driefasig

3,7 kW

7,4 kW

11 kW

Corsa-{ele}, Mokka-{ele}, Combo Life-{ele}, Combo-{ele}, 
Zafira Life-{ele}, Vivaro-{ele} en Movano-{ele}

STANDAARD

STANDAARD/

/ OPTIE

/

Astra Plug-in Hybride en 
Grandland Plug-in Hybride

100% ELEKTRISCH PLUG-IN HYBRIDE

 15,6 - 17,1 KWH/100KM   0 G/KM CO2  TOT 351 KM AUTONOMIE
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Als eigenaar van een elektrische of 
hybride Opel geniet je automatisch van 
de expertise van onze partner ZEborne.  
Zij helpen jou op maat van je laadoplossing.

Meer info op zeborne.com/opelbenl

 1,0 - 1,1 L/100KM  14,2 - 15,1 KWH/100KM   22 - 26 G/KM CO2  TOT 60 KM AUTONOMIE
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Alle Opel-rijders kunnen gratis gebruik 
maken van de myOpel-app, inclusief diverse 
handige functies om elektrisch rijden te 
ondersteunen. 

Regel allerlei functies van je elektrische 
wagen op afstand. Controleer het batterij-
niveau, plan het opladen en bedien de 
verwarming of airconditioning terwijl je 
wagen staat op te laden.  

Wanneer je het zou nodig hebben, geeft 
de Mobility Pass je de mogelijkheid om 
een brandstofwagen te huren tegen een 
voordelig tarief bij Free2Move Rent of een 
van haar partners.

Hiermee kan je je statistieken of de 
historiek van je gebruik opvragen. 

Enkel voor bestuurders van een 100% elektrische wagen van Opel.

Bij aankoop van een Corsa-{ele} of Mokka-{ele} biedt Opel je 
een gratis Charge My Car-abonnement van 12 maanden.

€4,99/MAAND*

Laad je Opel op overal in Europa met 
de Free2Move services.

Met de laadpas kan je je wagen opladen 
aan meer dan 220 000 openbare 
laadpalen in heel Europa. 

De routeplanner van Charge My Car 
suggereert de beste route op basis 
van locatie en houdt rekening met je 
resterend rijbereik. 

LAADPAS

PLAN EEN LANGE ROUTE

MyOpel-app

{ele}-REMOTE CONTROL

MOBILITY PASS

{ele}-COACHING

FREE2MOVE SERVICES

CHARGE MY CAR

ELEKTRISCHE WAGENS
SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR 
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Hoeveel km rijd je dagelijks?
1.

2.

3.

GESCHIKT VOOR
100% ELEKTRISCH  

& PLUG-IN HYBRIDE

GESCHIKT VOOR
100% ELEKTRISCH

GESCHIKT VOOR
100% ELEKTRISCH

GESCHIKT VOOR
PLUG-IN HYBRIDE

Naargelang het type traject.

Dankzij de veelzijdigheid van een plug-in 
hybride combineer je het beste van twee 

technologieën en kan je op lange afstanden 
met de verbrandingsmotor rijden.

Je rijdt korte afstanden in en rond de stad.

GESCHIKT VOOR
PLUG-IN HYBRIDE

GESCHIKT VOOR
PLUG-IN HYBRIDE

Hoe vaak rijd je langere afstanden?

Beschik je over een garage of parkeerplaats 
om een eigen laadpunt te installeren?

150 km/dag

Laadpunt

MEER

ZEER VAAK

NEE

MINDER

ZELDEN

JA

2x/week

ELEKTRISCHE PROFIEL
ONTDEK JE

Wat kan je het beste kiezen: een 100% elektrische wagen of een plug-in hybride?  
Wat past het beste bij jouw rijgewoonten en je situatie? Met een paar eenvoudige 
vragen helpen we je om de juiste keuze te maken.

Het is zeker de moeite waard 
om te informeren of je op je 

werk toegang kunt krijgen tot 
een oplaadpunt.



17 1,0 - 1,1 L/100KM  14,2 - 15,1 KWH/100KM  22 - 26 G/KM CO2  TOT 60 KM AUTONOMIE

DE NIEUWE OPEL ASTRA ELEKTRISCHE PLUG-IN HYBRIDE
NU IN ONZE VIRTUELE SHOWROOM OP OPEL.BE
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Een extra lange garantie* van 5 jaar op de wagen. 
Dat is 3 jaar langer dan de fabrieksgarantie. 
Op de batterij geven we daarnaast 8 jaar of 
160.000 km1 garantie dat ten minste 70% van 
de oorspronkelijke capaciteit behouden blijft.

* Gratis 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 KM per jaar. Informeer naar de gedetailleerde voorwaarden op opel.be. Aanbod voor Particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel personenwagen, geldig van 10 december 2021 t.e.m. 28 februari 2022. Aanbod geldig bij deelnemende dealers.

** Lening op afbetaling, vallend onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht. Kredietbedrag: € 16.596,90. Voorschot (facultatief) : € 7.022,11. Contante prijs : € 23.618,71. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 0,00 %, vaste jaarlijkse debetrentevoet: 0,00 %. Looptijd van 
het krediet: 60 maanden. Terug te betalen in 60 maandelijkse aflossingen van € 276,61. Actie geldig van 01/01/2022 tot 28/02/2022. Totaal terug te betalen bedrag: € 16.596,96.

De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kredietaanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 Brussel, RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316. Adverteerder: Opel Finance BV, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182,  
RPR Brussel. Uw Opel Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Verzekering tegen een even gunstige premie 
als een benzine- of dieselwagen, ook al heeft de 
elektrische wagen een hogere catalogusprijs. 
Je Opel Verdeler geeft je graag informatie over 
de beschikbare verzekeringspakketten.

Charge my Car 1 jaar lang gratis bij aankoop van de 
Mokka-{ele} en Corsa-{ele}. Via de Free2Move-app krijg je 
toegang tot de volgende diensten:

• Laadpas die toegang geeft tot een uitgebreid 
netwerk van ruim 220.000 openbare laadpunten in 
heel Europa, waarvan bijna 9.000 in België.

• Eenvoudige betaling via de Free2Move-app of de 
laadpas.

• Beschikbare laadpunten zoeken op je smartphone 
of het infotainmentscherm van je wagen, op basis 
van in je ingestelde voorkeuren (snelheid, afstand 
of prijs).

• Trip Planner om je ritten efficiënt te plannen, 
rekening houdend met je rijbereik en laadstations 
onderweg. 

• De gekozen laadpunten en je route kan je daarna  
eenvoudig verzenden naar je Connected Navigatie-
systeem, zodat ze op het infotainmentscherm van 
je wagen worden weergegeven.

Gratis 12 maanden {ele}-solution package:
• Pechhulp als de batterij onderweg defect raakt 

of leeg is.
• Als het defect niet ter plaatse kan worden 

gerepareerd, zijn ook de sleepkosten naar het 
laadstation of de dichtsbijzijnde Opel Verdeler 
gedekt.

• Vakantieclub: tot twee maal per jaar kan je 
maximaal 15 dagen gebruik maken van een niet-
elektrische huurwagen.

• Verzekering tegen beschadiging en diefstal van 
je thuislaadstation (wallbox) tot een bedrag van 
€ 750 en van de ermee verbonden kabel tot een 
bedrag van € 400.

Tot 5 jaar lang financiering tegen 0% rente**. 
Informeer bij je Opel Verdeler naar de voor- 
waarden voor dit aanbod dat het wel héél 
aantrekkelijk maakt om nu over te stappen op 
elektrisch!

Gratis Easy Wallbox bij aankoop van een 
Corsa-{ele}, Mokka-{ele}, Grandland PHEV, Combo-
{ele} Life, Zafira-{ele} Life en Vivaro-{ele} Combi. Het 
aanbod omvat de levering van een Easy Wallbox 
Plug & Play met een vermogen van 2,3 kW ter 
waarde van € 549 (incl. BTW). Wil je een andere 
thuislader of een andere leverancier? Dan krijg je 
dit bedrag in korting bij aankoop van een ander 
type Easy Wallbox via een installateur. Installatie 
en abonnementskosten zijn niet inbegrepen. 
Vraag je Opel Verdeler om meer informatie.

Als je in één van de elektrische modellen van Opel rijdt, heb je bij ons een streepje 

voor. Daarom krijg je van ons een VIP-behandeling en kan je nu profiteren van 

aantrekkelijke voordelen:

6 VIP-VOORDELEN
VOOR KOPERS VAN EEN ELEKTRISCHE OPEL

1 3 5 6

2 4

Let op, geld lenen kost ook geld.
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