
De nieuwe
AmperA-e
GeLADen meT  
nieuwe iDeeën.



BAAN
BREKEND  
BEREIK.
RUIM 500 KM MEt ééN KEER oplADEN1 
opENt oNBEGRENSDE MoGElIJKHEDEN.

Elektrische auto’s zijn tegenwoordig niet meer alleen 
geschikt voor korte ritjes: met een bereik van ruim 500 km 
met één keer opladen brengt de Amperae je een stuk 
verder dan de meeste andere elektrische auto’s. Dankzij 
zijn uitstekende acceleratie, zeer stille aandrijving en 
soepele automatische versnellingsbak is het bovendien  
een feest om erin te rijden. Dat alles maakt de Amperae 
tot de perfecte auto voor al je dagelijkse ritten én 
spontane uitstapjes. 

· Indrukwekkend bereik van ruim 500 km
· Acceleratie van 0 tot 100 km/u in 7,3 seconden 
· Zeer stille aandrijving
· Soepele automatische versnellingsbak
·  Geschikt voor wisselstroomladers en gelijkstroom 

snelladers2

Kijk op www.amperae.nl voor meer informatie over  
de geavanceerde technologie van de Amperae.

1 Voorlopige waarde, gemeten op basis van de gestandaardiseerde 
New European Driving Cycle (NEDC). In het dagelijk gebruik kan  
de actieradius afwijken van de NEDCwaarden. In de praktijk wordt  
het bereik onder meer beïnvloed door de wegsituatie, de weersom
standigheden, de rijstijl en de belading van de auto. Kijk voor meer 
informatie over het bereik en de manier waarop wij dit hebben 
berekend op www.opel.nl/amperae 2 Bij snellaadpunten die voldoen 
aan de Europese CCSnorm (Combined Charging System).



>500 km

ELEKTRISCHE  
ACTIERADIUS1:



OPEL



1 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de 
versie van het besturingssysteem. Kijk voor meer informatie over de compatibiliteit van je toestel op www.apple.nl 
of vraag het aan je Opel dealer. 2 De Opel OnStar diensten zijn alleen beschikbaar na activering van je account  
en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en de dekking van het mobiele netwerk. Na afloop van de gratis 
proefperiode dient een abonnement te worden afgesloten om gebruik te blijven maken van Opel OnStar. Kijk op 
www.opel.nl voor meer informatie over beschikbaarheid, dekking en kosten, of vraag ernaar bij je Opel dealer.  
Het gebruik van Opel OnStar is onderworpen aan algemene voorwaarden. 3 Alleen PMA- of Qi-compatibele 
smartphones kunnen draadloos worden opgeladen.

Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

MOBIELE 
HOtSPOt.
ALtIJD PERFECt VERBONDEN.

De Ampera-e vormt één geheel met je digitale apparatuur. 
Het IntelliLink-e systeem communiceert moeiteloos met je 
smartphone1 via Apple CarPlay™. Met de myOpel app kunt  
je je telefoon zelfs als afstandsbediening voor je Ampera-e 
gebruiken, om bijvoorbeeld je auto terug te vinden als  
je hem geparkeerd hebt, de deuren te vergrendelen of 
ontgrendelen of het dichtstbijzijnde oplaadpunt te vinden.

Opel OnStar2 geeft je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 
toegang tot een persoonlijke assistent, die je bijvoorbeeld 
kan helpen om de snelste route naar een oplaadpunt te 
vinden. Bovendien verandert Opel OnStar je auto in een 
krachtige hotspot, die tot 7 apparaten  met het internet 
verbindt. Om het je helemaal gemakkelijk te maken, toont 
IntelliLink-e belangrijke gegevens, zoals het batterijniveau, 
het energieverbruik en de oplaadopties op het display.

· Opel OnStar2 met Wi-Fi Hotspot voor 7 apparaten
· IntelliLink-e met ultrascherp 10,2-inch touchscreen
· Eenvoudige integratie van digitale apparatuur1

· Weergave van functies en gegevens van je smartphone
· Draadloos opladen van je telefoon3

· Oplaadpunten vinden via Opel OnStar 

Kijk voor meer informatie over de connectiviteit  
op www.ampera-e.nl



DE TOEKOMST  
BEGINT NU.
DOORDACHTE INNOVATIES EN DAGELIJKSE 
VEELZIJDIGHEID.

De Ampera-e zal je dagelijkse mobiliteit revolutionair 
veranderen. Voor maximale veiligheid in de stad signaleert 
het automatische noodremsysteem fietsers en voetgangers  
die misschien aan je aandacht ontsnapt zijn, en brengt 
de auto automatisch tot stilstand wanneer dat nodig is.  
Bij het parkeren biedt de achteruitrijcamera uitstekend 
zicht op obstakels rondom je Ampera-e.

Met al die geavanceerde technologie aan boord, biedt de 
Ampera-e ook nog royaal plaats aan vijf personen, plus een 
flexibel in te delen bagageruimte. Wat de dag ook brengt, 
de Ampera-e staat altijd voor je klaar.

·  Noodremsysteem met automatische detectie van  
voetgangers

·  Royaal de ruimte, ook op de achterbank
·  Stoel- en stuurwielverwarming
·  Bose® geluidssysteem
·  Flexibel in te delen bagageruimte, van 381 tot 1.274 liter

Kijk voor meer informatie over innovaties en veelzijdigheid 
op www.ampera-e.nl





De verrassing  
van het jaar.

vermogen: 150 kW (204 pk)
elektrische actieradius1: >500 km

1 voorlopige waarde, gemeten op basis van de gestandaardiseerde new european Driving Cycle (neDC).

in het dagelijk gebruik kan de actieradius afwijken van de neDC-waarden. in de praktijk wordt het bereik onder   
meer beïnvloed door de wegsituatie, de weersomstandigheden, de rijstijl en de belading van de auto. Kijk voor meer 
informatie over het bereik en de manier waarop wij dit hebben berekend op www.opel.nl/ampera-e

alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van general Motors nederland B.v.,  
Breda. sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatstbekende gegevens op het 
moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten 
dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar.  
Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied  
van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vind je op www.opel.nl. je Opel dealer zal je graag nader informeren.  
Opel Financial services is een handelsnaam van gMaC nederland n.v. te Breda (KvK nr. 24107861, aFM registernr. 12013025). informeer bij je Opel dealer naar de voorwaarden en het  
standaard informatieblad of bel Opel Financial services (076-5448932). general Motors nederland B.v., Lage Mosten 49–63, 4822 nK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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