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BAANBREKEND BEREIK.
520 KILOMETER1 OPENT ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN.

Opel zet zich in voor de toekomst. Met een revolutionair nieuwe manier van  
autorijden, die meer rijplezier biedt dan ooit en bijdraagt tot schonere lucht.

Maak kennis met de Ampera-e. De eerste compacte elektrische auto die met één 
keer laden een afstand van 520 km kan rijden. Dat maakt hem tot de perfecte 
auto voor al uw dagelijkse ritten én spontane uitstapjes. Elektrisch rijden is de 
toekomst. Met de Ampera-e is die toekomst nu begonnen!

• Grootste bereik in zijn klasse: 520 km
• Van 0 tot 100 km/u in 7,3 seconden
• Royaal de ruimte voor vijf personen
•  Geschikt voor zowel wisselstroom als

gelijkstroom-snelladers2

•  Innovatieve veiligheidssystemen

1  Gemeten op basis van de gestandaardiseerde New European Driving Cycle (NEDC). In het dagelijks gebruik wijkt de actie-
radius af van de NEDC-waarden. 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/ampera-e

2  Bij snellaadpunten die voldoen aan de Europese CCS-norm (Combined Charging System). Bij sommige laadpunten is een 
abonnement vereist. Kijk voor meer informatie over laadpunten op www.opel.nl/ampera-e

Ultra-heldere LED-dagrijverlichting. Stijlvol,  
opvallend en energiezuinig – net als de Ampera-e.
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DE TECHNOLOGIE IS  
ER KLAAR VOOR. 
DE INNOVATIEVE BATTERIJ.

Het geheim achter het revolutionaire rijbereik van de Ampera-e schuilt onzichtbaar onder de de vloer: zijn ultra-platte batterij:

1  Garantie afhankelijk van de garantievoorwaarden;  
vraag uw Opel dealer naar de details van de dekking.

• Enorme capaciteit van 60 kWh, met 288 lithium-ion-cellen
• Uitstekend bestand tegen wisselende weersomstandigheden
• Plat ontwerp, zodat ruim plaats blijft voor 5 volwassenen
• Ruime garantie op de batterij1: 8 jaar / 160.000 km

Energiebesparende technologie. Een aerodynamische carrosserie, speciale banden met een lage rolweerstand en andere 
maatregelen helpen om het energieverbruik van de Ampera-e te optimaliseren en het rijbereik te verlengen.

Rijden met één pedaal en regeneratief remmen. Wanneer u afremt, wordt de energie die hierbij vrijkomt, weer omgezet in  
elektriciteit, die wordt opgeslagen in de batterij, waardoor uw rijbereik verlengd wordt. U profiteert het meest van deze unieke 
technologie door “éénpedaalsbediening” in te schakelen. U remt dan door het gaspedaal los te laten: dat is even wennen, 
maar al snel merkt u hoe comfortabel dat rijdt!

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het rijbereik, waaronder uw rijstijl.  
Lees wat u kunt doen om het rijbereik te vergroten op www.opel.nl/ampera-e
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OVERAL OPLADEN.
ELEKTRISCH RIJDEN WORDT STEEDS GEMAKKELIJKER.

Thuis, onderweg, op uw werk of bij het winkelcentrum: er zijn steeds meer plaatsen waar u uw 
Ampera-e kunt opladen. Zo kunt u gaan waar u maar wilt, zonder u zorgen te maken over uw rijbereik. 

De Ampera-e wordt standaard geleverd met een Mode 
2-laadkabel voor een gewoon stopcontact1 en een Mode 
3-laadkabel voor publieke laadpunten, inclusief 
gelijk-stroom-snelladers. U kunt dus zelf bepalen waar 
en  wanneer u uw Ampera-e oplaadt.

De meeste mensen rijden op gewone dagen 
gemiddeld niet meer dan 60 km. Dat betekent dat  u  
vaak zelfs een paar dagen in de Ampera-e kunt rijden 
zonder tussendoor op te laden!

GEWONE DAG
Net als uw smartphone ’s nachts bijladen om 
het bereik met ca. 60 km te verlengen. 

SNEL WEER VERDER
Langs snelwegen en in steden verschijnen 
steeds meer 50 kW-snelladers, waar u het  
rijbereik van uw Ampera-e in een half uur 
met  ca. 150 km kunt verlengen.
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ONVERWACHTE OMRIT
Als het nodig is om de batterij onderweg bij 
te laden, wijst de myOpel app u de weg naar 
het dichtstbijzijnde publieke laadpunt.

BATTERIJ BIJNA LEEG?
Geen paniek. U kunt uw Ampera-e zelfs 
aan een gewoon stopcontact opladen!1

Lees meer over het opladen van de Ampera-e op www.opel.nl/ampera-e

1  De Ampera-e kan aan gewoon huishoudelijk stopcontact (2,3 kW AC) worden opgeladen, maar dit biedt minder gemak, omdat het een grote belasting is voor uw elektrische installatie, 
en de auto laadt minder snel op.
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G E M I D D E L D  E X T R A  R I J B E R E I K  B I J  3 0  M I N U T E N  L A D E N 1

G E W O O N  S T O P C O N T A C T 2 T H U I S L A D E R O P E N B A A R  L A A D P U N T

Thuis of onderweg Thuis
Efficiënt en veilig laden Snelladen onderweg

(2,3 kW)

6 km
(AC 7,4 kW)

22 km
(DC ≥ 50 kW)

150 km

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/ampera-e

1  Theoretische waarden, gebaseerd op het verwachte WLT P-bereik van 380 km. De WLT P-testcyclus is gebaseerd op daadwerkelijke rijprofielen en staat daardoor dichter bij de dagelijkse praktijk dan de tot nu toe 
gebruikte NEDC-testcyclus (New European Driving Cycle). De actieradius zal in het dagelijks verkeer echter variëren. In de praktijk zijn factoren als conditie van het wegdek, weersomstandigheden, rijstijl en belading 
van de auto van invloed op de actieradius. Alle gegeven cijfers gelden bij een normale buitentemperatuur. Kijk voor meer informatie over de elektrische actieradius en de manier waarop we deze berekend hebben  
op www.opel.nl/ampera-e. De cijfers voor gelijkstroom-snelladers gaan uit van het opladen van een lege batterij. De exacte oplaadtijd hangt af van de situatie en het type laadpunt.

520 KM1 ONBEZORGD RIJDEN.
De Ampera-e maakt elektrisch rijden eindelijk volledig geschikt voor de dagelijkse praktijk.  
Dat is te danken aan het grote rijbereik, flexibele oplaadmogelijkheden én comfortabele ruimte voor 5 personen.
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2 De Ampera-e kan aan gewoon huishoudelijk stopcontact (2,3 kW AC) worden opgeladen, maar dit biedt minder gemak, omdat het een grote belasting is voor uw elektrische installatie, en de auto laadt minder snel op. 3 

Combined Charging System. 4  De snelheid waarmee de batterij oplaadt, kan variëren. Een lege batterij laadt sneller op dan een gedeeltelijk volle batterij.

K I E S   Z E L F   H O E   E N   W A A R  
U   W I L T   O P L A D E N .

Gelijkstroom of wisselstroom? Dankzij het universele 
CCS-oplaadsysteem3 kunt u gebruik maken van alle 
typen laadstations, thuis en overal in Europa.

T H U I S  L A D E N .

Om uw Ampera-e thuis op te laden, hebt u 
twee mogelijkheden:
•  Een thuislader (3,7 – 7,4 kW) laadt uw Ampera-e 

efficiënt en veilig op. Opel werkt samen met 
verschillende betrouwbare partners, die de 
installatie van A tot Z voor u verzorgen. Vraag uw 
Opel dealer om meer informatie.

•  U kunt ook gebruik maken van een gewoon 
2,3 kW-stopcontact.1

S N E L  E E N  L A A D P U N T  V I N D E N  
M E T  D E  MYO P E L  S M A R T P H O N E - A P P. 

De myOpel smartphone-app wijst u de weg naar 
het dichtstbijzijnde laadpunt en geeft 
bovendien aan welk type laadpunt dit is. 

O N D E R W E G  O P L A D E N .

Ook voor buiten de deur opladen hebt u 
verschillende mogelijkheden:  
•  In Nederland en veel Europese landen bestaat een 

dicht netwerk van openbare laadpunten, waarvan u 
tegen een vergoeding gebruik kunt maken. Het 
vermogen van deze laadpalen (en daarmee ook de 
snelheid van het opladen) verschilt.

•  Langs snelwegen en in sommige steden kunt u e 
ook gebruik maken van gelijkstroom-snelladers 
met een vermogen van 50 kW. Hier kunt u terwijl u 
even pauze neemt, in een half uur uw rijbereik met 
tot 150 km verlengen.4
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ADEMBENEMEND 
ELEGANT.
OOIT GEDACHT DAT EFFICIËNT RIJDEN ZÓ MOOI KON ZIJN?

De Ampera-e heeft elektrisch rijden revolutionair veranderd. Dat geldt ook voor 
zijn schitterende design. Het zwevende dak, zijn robuuste crossover-stijl, markante 
achterlichten en elegante chromen details benadrukken zijn unieke karakter. 

De stijlvolle standaarduitrusting van de Ampera-e omvat onder meer:

• Opvallende LED-dagrijverlichting
• Stoere 17-inch lichtmetalen velgen
• Laag doorlopende daklijn met zilverkleurige dakrails
• Chromen sierlijst boven de zijruiten
• Vlakke bodemplaat voor een efficiëntere luchtgeleiding
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RUIM BAAN 
VOOR INNOVATIES.
RUIM EN VEELZIJDIG INTERIEUR.

Dankzij de doordachte inrichting van het interieur 
en de ultraplatte batterij is er in de Ampera-e  
royaal plaats voor vijf volwassenen, plus een flinke 
bagageruimte. Daarnaast is hij voorzien van  
innovatieve technologie, zoals het grote 10,2 inch 
touchscreen en een draadloze oplader voor uw 
smartphone1.

Om het gevoel van ultieme luxe nog te versterken 
is de Ampera-e daarnaast uitgerust met:

•  Electronic Climate Control met afstandsbediening
via de myOpel app

•  Elegant dashboard met sfeerverlichting
•  Grote ramen die het gevoel van ruimte versterken
•  Exclusieve “Mana”-bekleding met oranje stiksels
•  Bagageruimte uitbreidbaar van 381 tot 1.274 liter

1  Draadloos opladen is alleen mogelijk voor PMA- of Qi-compatibele smartphones. Voor sommige telefoons is een 
adapter nodig. Vraag uw Opel dealer om informatie over de compatibiliteit van uw toestel.

Slim opladen. Geen kabel nodig om uw telefoon 
via inductie op te laden.1
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MYOPEL APP: AFSTANDSBEDIENING 
VOOR UW AUTO.
De myOpel app1 maakt van uw smartphone een  
afstandsbediening voor de Ampera-e. Zo hebt u  
alle informatie die u nodig hebt altijd bij de hand. 

1 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type smartphone en de versie van het besturingssysteem. Vraag uw Opel dealer om meer informatie.
2    Bij sommige laadpunten is een abonnement vereist. Kijk voor meer informatie over laadpunten op www.opel.nl/ampera-e 

BATTERIJ BEHEREN.
Op elk moment de laadstatus van de batterij 
controleren en automatisch een sms ontvangen 
als het tijd is om de Ampera-e op te laden.

DIRECTE DIAGNOSE.
Zie in één oogopslag of alles in orde is met uw auto.

WERKPLAATSAFSPRAAK MAKEN.
Voer in de app de gewenste datum voor onderhoud 

of reparatie in. Uw Opel dealer neemt contact met u 
op om een afspraak te maken.

VERGRENDELEN EN TERUGVINDEN.
Vergeten jom uw Ampera-e af te sluiten? Met 

de app kunt u dat op afstand doen.  U kunt ook 
op de kaart vastleggen waar u uw Ampera-e 
parkeert, of de lichten laten knipperen en de 

claxon  bedienen om hem snel terug te vinden.

LAADPUNT VINDEN.
De app vertelt u direct waar u onderweg kunt opladen 
en geeft u extra informatie over het laadpunt.2
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Regel alles via uw smartphone1. Niet alleen 
handsfree bellen en berichten versturen, maar 
ook toegang tot uw digitale media, apps, 
navigatie kaarten en andere informatie.

1  Welke functies beschikbaar zijn is afhankelijk van het type toestel en het besturingssysteem. Draadloos opladen is  
alleen mogelijk voor PMA- en Qi-compatibele smartphones. Voor sommige toestellen is een adapter nodig. Vraag uw 
Opel dealer om meer informatie.

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

DE BESTE CONNECTIES.
MOEITELOZE INTEGRATIE VAN UW SMARTPHONE.

In de Ampera-e bent u overal en altijd perfect verbonden met de digitale wereld1,  
dankzij een geavanceerd infotainment-systeem dat u via Apple CarPlay™ toegang  
geeft tot functies en apps op uw smartphone1:

• Ultrascherp 10,2 inch touchscreen
• Perfecte integratie van digitale apparaten1

• Draadloos opladen van uw telefoon1

• Onderweg controleren hoe efficiënt u rijdt
• Uw laadinstellingen aanpassen – en nog veel meer

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/ampera-e
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Rear Cross Traffic Alert.3 Wanneer u achteruit rijdt, wordt u gewaarschuwd voor verkeer 
dat van opzij nadert. In combinatie met de 130° achteruitrijcamera zorgt dat ervoor dat u 
het  gebied achter uw auto helemaal onder controle hebt.

UW AUTO DENKT VOORUIT.
INNOVATIEVE ASSISTENTIESYSTEMEN.

De Ampera-e is voorzien van een hele reeks uitgekiende radar- en cameragestuurde systemen1 die 
u helpen om veiliger en volkomen ontspannen te rijden en te parkeren.

Automatisch noodremsysteem met voetgangersdetectie2. Dit intelligente systeem maakt u attent op 
voertuigen en voetgangers die u misschien niet opmerkt. Het systeem kan uw auto, als het nodig is, 
automatisch afremmen en zelfs helemaal tot stilstand brengen.

Rijstrook- en dodehoek-waarschuwing3. Op meerbaanswegen wordt u ondersteund door 
diverse  systemen die de veiligheid vergroten. Wanneer een andere auto snel van achteren 
nadert, krijgt u bijvoorbeeld een seintje in de betreffende buitenspiegel.

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/ampera-e
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1 De Opel Eye assistentiesystemen zijn standaard in de Ampera-e. Andere functies zijn mogelijk alleen als optie leverbaar. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.
2  Is automatisch actief bij een snelheid tussen 8 en 80 km/u.Bij een snelheid tussen 8 en 40 km/u remt het systeem de auto volledig af. Bij een snelheid tussen 40 en 80 km/u versterkt 

het systeem de remkracht om de kracht van een aanrijding te dempen. Het noodremsysteem kan op elk moment door de bestuurder worden uitgeschakeld. 
3 Optie.





21Financiële voordelen

1  Subsidies en belastingregelingen kunnen veranderen. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie. 2 

Garantie afhankelijk van de garantievoorwaarden; vraag uw Opel dealer naar de details van de dekking.

MAXIMALE AFSTAND, 
MINIMALE KOSTEN.
ELEKTRISCH RIJDEN LEVERT WINST OP.

Er zijn veel goede redenen om elektrisch te gaan rijden. Eén daarvan is dat u kunt profiteren 
van subsidies, belastingvoordelen en lagere onderhoudskosten1:

• Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting
• Slechts 4% fiscale bijtelling
• Geen olie verversen, geen bougies wisselen en geen regelmatig motoronderhoud nodig
• 8 jaar / 160.000 km garantie2 op alle componenten van het elektrische systeem en de batterij

Ontdek hoe voordelig het kan zijn om in de Ampera-e te rijden.  Vraag 
uw Opel dealer om een persoonlijk kostenoverzicht op te stellen. 



Vermogen: 150 kW (204 pk)
Elektrisch verbruik1: 14,5 kWh/100 km 
Elektrische actieradius1: 520 km

1 Gemeten op basis van de gestandaardiseerde New European Driving Cycle (NEDC). In het dagelijk gebruik wijkt de actieradius af 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 Opel Nederland B.V. te 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 alleen 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
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DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREEN




