NÉGYAJTÓS ASTRA

NÉGYAJTÓS
OPEL ASTRA.
TARTALOMJEGYZÉK
Astra hangulatban van? Akkor jó társaságban van. Már ügyfelek milliói választották ki
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Astrájukat. Ez teszi ezt az autót sikertörténetté – amelyben kulcsszerepet játszik a négyajtós
változat. A stílust, a minőséget és a kényelmet motorok széles választékával és a legújabb

A katalógusban szereplő információk a nyomdába küldés időpontjában érvényesek (2016. október).
A specifikációk és a felszereltség változtatásának jogát fenntartjuk. A legfrissebb adatokért forduljon Opel márkakereskedőjéhez.

VEZETÉS ÉS STÍLUS.
A négyajtós Astra hű marad az Astra formavilágához. A dinamikus frontrésznek
és az elegáns vonalvezetésnek köszönhetően a külső igazán szemet gyönyörködtető.
Mindez a hívogató belső térrel kombinálva kívül-belül stílust sugároz.
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LENYŰGÖZŐ
ELEGANCIA INTELLIGENS
CSOMAGOLÁSBAN.
A tágas és stílusos négyajtós Astra nem csak az önkifejezés eszköze – élménnyé teszi
a vezetést. Az impozáns csomagtérajtó alatt pedig rengeteg hely van a poggyásznak.
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LEGYEN ÉLMÉNY
MINDEN UTAZÁS.
A négyajtós Astrával megtett minden utazás prémiumkategóriájú, bármelyik belső
csomagot is válassza. A vezetőt és utasait tágas, gyönyörű elrendezésű utastér kényezteti,
amelynek egyetlen fontos tervezési szempontja volt: Ön. A korszerű anyagok és az ergonomikus műszerfal-elrendezés tovább növelik a kényelem érzését. Választhat fűthető kormánykereket, vagy akár ergonomikus tervezésű, AGR-tanúsítványú1 sportüléseket. A külvilággal
tartott kapcsolatról és a jó hangulatról a Bluetooth®-csatlakozási lehetőséget kínáló
infotainment rendszer gondoskodik.

Az AGR üléseket a német AGR (Egészséges Hát Munkacsoport) nevű ergonómiai kiválósági központ tanúsítja. A tanúsítvány különböző
egészségügyi szakterületek szakértőiből álló független vizsgálóbizottság által kiadott minősítés.

1 
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CSÚCSKATEGÓRIÁJÚ
NÉGYAJTÓS.

1.

A négyajtós Astra a német mérnökök által tervezett minőséget
ötvözi tágas belső térrel és modern technikával. Alapfelszerelés
a légkondicionáló, a sebességtartó automatika sebességkorlátozóval, az első és hátsó elektromos ablakemelő és a kormánykerék
alumínium előlap-díszítése. Rendelhet hozzá 17 colos könnyűfém
keréktárcsákat, energiahatékony LED-es nappali menetfényeket,
napfénytetőt és még sok minden mást.

1. CD 400 Plus sztereó CD-s rádió. A négyajtós modellben a CD 400 Plus sztereó
CD-s rádió az alapfelszereltség része. Ez a hathangszórós, 4 x 20 W-os hangrendszer
dinamikus hangprocesszort, hat hangbeállítást, valamint sebességfüggő hangerőés basszusszabályozást tartalmaz.
2. 16 colos acél keréktárcsák. Egy stílusos dísztárcsával ezek a nagy felnik tökéletesen
passzolnak az Astra formavilágához.
3. LED-es nappali menetfény. A LED-ek energiatakarékosabbak, tovább tartanak
és jobban néznek ki, mint halogén megfelelőjük – három jó ok, amiért érdemes ezeket
választani.
A szemközti oldalon látható képen külön megrendelhető felszerelések szerepelhetnek.
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2.

3.

ELŐRELÁTÓ FÉNYSZÓRÓ.
Az Astrát intelligens vezetőtámogató eszközök fémjelzik. Nagyszerű példa erre a Bi-Xenon Adaptive Forward Lighting Plus
(AFL+) fényszórórendszer, az Opel AFL rendszerének harmadik
generációja. Az AFL segítségével éjszaka éppolyan könnyen
vezethet, mint fényes nappal. A rendszer – a szélvédőre felszerelt
kamera, valamint az esőérzékelő és a kormány állásából nyert
információ segítségével – a különböző sebességekhez, manőverekhez, időjárási körülményekhez és forgalmi helyzetekhez
igazítja automatikusan a fényszórók irányát és fényerejét. Ezáltal
nagyszerű látási viszonyokat teremt, és fokozza a biztonságot.

LED-es nappali menetfény. A külön rendelhető intelligens AFL+ fényszórórendszerhez
energiatakarékos LED-ek járnak, amelyek javítják autója láthatóságát.
Távfényszóró-asszisztens (HBA). Az AFL+ rendszerhez tartozó és opcionálisan halogén
fényszórókhoz is kapható HBA automatikusan tompít, ha másik járművet észlel elöl, így
biztonságosabbá és könnyebbé teszi az éjszakai vezetést. Amikor az út üres lesz, ismét
visszakapcsolja a távfényt.
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Gyalogosvilágítás (30 km/óráig).

Városi világítás (30–55 km/óra).

Országúti világítás (55–115 km/óra).

Autópálya-világítás (115 km/óra felett).

A megszokottnál szélesebb fénycsóvával

Szélesebb és alacsonyabb fénycsóva.

A normál tompított fényszórónál szélesebb

140 méteres hatótávolság, magasabb és

(plusz 8 fok balra és jobbra egyaránt)

A jármű sebessége és az utcai közvilágítás

és fényesebb fénycsóva. Hatótávolsága

fényesebb a szokásos tompított fényszó-

megvilágítja az esetleges veszélyforrásokat.

együttesen aktiválják.

70 méter, a szembejövők elvakítása nélkül.

rónál, anélkül, hogy vakítaná a szembejövőt.

Ködlámpa (70 km/óráig). Rossz időjá-

Erősített távfényszóró. A Bi-xenon

Dinamikus kanyarvilágítás (bármilyen

Statikus kanyarvilágítás (40 km/óráig,

sebességnél). A kerék elfordulási szöge

tolatás közben is). 90 fokkal jobbra vagy

rási körülmények esetén az ablaktörlő

technikának köszönhetően a távolsági

vagy az esőérzékelő hozza működésbe.

fényszóró hatótávolsága és fényereje

és a sebesség függvényében a fényszórók

balra irányítja a fényt a jobb oldalirányú

akár 15 százalékkal megnövekszik.

akár 15 fokkal is elfordulhatnak a kanyarban.

látás érdekében.
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UTAZZON
BIZTONSÁGBAN.

Tervszerű biztonság. A négyajtós
Astrában az utasokat nagy szilárdságú
acélból készült, merev utascella veszi
körül, ehhez járulnak még az első-, oldalsóés függönylégzsákok. Az alapfelszereltség
ISOFIX gyermekülés-rögzítő horgokat is
tartalmaz. Az alapfelszereltséghez tartozó
abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)
segít biztonságos nyomást tartani az autó
abroncsaiban anélkül, hogy feleslegesen
meg kellene állni – a középkonzoli jelzőlámpa figyelmeztet, ha nem elegendő
a nyomás. A csúcskategóriájú TPMS még
azt is megmondja, melyik kereket kell
felfújni, mennyi levegőre van szükség, a
figyelmeztetést pedig a műszerfalon,
közvetlenül a kormánykerék mögött jeleníti
meg.
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Ha biztonságról van szó, az Astra gondoskodik Önről. Az első és oldalsó
légzsák-opciók széles körén túl egész sor aktív és passzív biztonsági eszköz
teszi a vezetést még kényelmesebbé, és nyújt biztonságérzetet.

1.

2.

1. Aktív fejtámla. Ütközéskor ez az intelligens fejtámla
előremozdulva megtámasztja a fejet és a nyakat, tompítva
az ostorcsapás-hatást.1
2. Tolatókamera (RVC) és kijelző. A tolatókamera áttekinthető
nézetet küld a gépkocsi mögötti területről az információs és

3.

szórakoztató rendszer nagy felbontású képernyőjére, fejforgatás
nélkül tesz lehetővé sima, biztonságos tolatást.
3. Visszagurulás-gátló (HSA). A HSA könnyű elindulást és
parkolást tesz lehetővé meredek emelkedőn. Pár másodpercig
automatikusan behúzva tartja a féket, így időt ad a biztonságos
pedálkezelésre és indulásra, ezáltal az autó nem gurul neki
véletlenül akadálynak vagy más járműnek.
Csak AGR-ülésekkel kombinálva.

1 
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MI TARTJUK
A HÁTÁT.
A négyajtós Opel Astra tervezői és mérnökei
a legapróbb részletekre is rengeteg figyelmet
áldoztak, és ezek a részletek teszik különlegessé
a menettulajdonságokat és az Ön kényelmét.
A kifinomult standardokon kívül, mint a Wattlengőkaros hátsó felfüggesztés1, az Astra megad
minden lehetőséget, a kétzónás légkondicionálótól kezdve a fűthető kormánykeréken át
egészen az ergonomikus, fűthető – és nagyon
kényelmes – ülésekig.

Ergonomikus AGR-sportülések2 A német AGR (Egészséges Hát
Munkacsoport) ergonómiai kiválósági központ által tanúsított AGR
sportülések széles körű beállítási lehetőségeinek, többek között
a deréktámasznak és az ülőpárna-bővítésnek köszönhetően Ön
tökéletesen kialakíthatja a saját egyéni igényeinek optimálisan
megfelelő üléshelyzetet.
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Elektromos rögzítőfék és középső

Fűthető, bőrborítású kormánykerék.

Csúcskategóriájú Watt lengőkaros hátsó felfüggesztés. Ha pedig szereti keményen

kartámasz. A nyomógombos elektromos

Tartsa melegen a kezét hidegben is, és

bevenni a kanyarokat, a Watt-lengőkaros hátsó felfüggesztés maximális tapadást

rögzítőfék többet kínál a kézifék gyors és

javítsa fogását ezzel a megrendelhető,

és stabil autózást biztosít kanyargós utakon. A nemkívánatos oldalirányú mozgás

egyszerű behúzásánál: lehetővé teszi

bőrborítású kormánykerékkel, amely ideális

csökkentésével stabilizálja a hátsó tengelyt.

elöl egy állítható kartámasz plusz kényel-

kiegészítő az opcionális fűthető első

mét. Az opcionális középkonzol részeként

ülésekhez.

is elérhető kartámasz két pohártartót,
valamint zárt tárolórekeszt tartalmaz.

Csak meghatározott motorokkal együtt alapfelszereltség. Részletekért forduljon Opel márkakereskedőjéhez.
Külön rendelhető.

1 
2
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Intelligens rendszerek.
Az IntelliLink technika okostelefonja és más hordozható
digitális eszközei legfontosabb funkcióit importálja az Astrába,
és hangvezérléssel vagy a kormánykerék gombjaival tesz lehetővé
biztonságos és ösztönös használatot.

1. Navi 950 IntelliLink. Ez a csúcskategóriás navigációs rendszer az IntelliLink technika
minden előnyét kínálja a széles körű okostelefon-integrációhoz, többek között Bluetooth®kapcsolaton keresztüli hangátvitelt, 3D-s madártávlati nézetű navigációt, és az úti cél
megadását egyszeri hangutasítással. Az alapfelszereltséghez tartozó AM/FM rádió
helyett választható az opcionális DAB rádió, amely nagyobb tisztaságot nyújt, rádióállomások terén pedig szélesebb választékot.
Navigáció és térkép konfigurálása. A gyorsabb útvonaltervezés érdekében a több
mint 30 európai ország térképét a belső memóriában tárolja, és ezek USB-n keresztül
frissíthetők.
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1.

2. CD 600 IntelliLink. A CD 600 IntelliLink az IntelliLink technikával tökéletesen

2.

integrálja okostelefonját, emellett megjeleníti a legfontosabb funkciókat a nagy felbontású,
hétcolos színes kijelzőn, a kényelem, a csatlakoztathatóság és a biztonság új mércéjét
állítva fel. Telefonáljon, hallgasson rádiót, játssza le zenéit Bluetooth®-kapcsolaton vagy
Gracenote® fájlkezeléssel USB-n keresztül, és nézzen USB-n feltöltött képeket – eközben keze mindig a kormányon maradhat az integrált kezelőszerveknek köszönhetően.
Sms-felolvasás. A nagyobb biztonság érdekében a menet közben bejövő szöveges
üzeneteket hangosan felolvassa a rendszer, és lehetőséget biztosít a visszahívásra,
vagy előre meghatározott üzenetek küldésére. A kijelzőn is megjelennek, de csak akkor,
ha az autó álló helyzetben van.
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OPEL

Az Ön személyes
CSATLAKOZÁSIés szervizasszisztense.

Az Opel OnStar1 a biztonság összehasonlíthatatlan érzését nyújtja, a nap 24 órájában,
az év 365 napján. Egy gombnyomással hozzáférhet egyedi szolgáltatásainkhoz, szinte
bárhol Európában.
A legjobb az egészben, hogy ingyenes az első 12 hónapban!2

A vezetés már soha nem lesz ugyanaz.
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MIT TEHET ÖNÉRT
AZ ONSTAR.

AZ ÖN MAGÁNSZFÉRÁJA.
AZ ÖN DÖNTÉSE.

Automatikus baleseti riasztás.
Ütközéskor a beépített járműérzékelők automatikusan riasztást küldenek az
OnStar-tanácsadónak, aki azonnal összekapcsolódik az Ön autójával. A tanácsadó
felméri a helyzetet, és szükség esetén értesíti a mentőket, megadva nekik az autó
pontos GPS helyzetét.

ÖN határozza meg, hogy az OnStar mit tehet és mit nem!

Wi-Fi Hotspot.1
A jövőben a gyors és stabil internethozzáférés előnyeit is élvezheti autójában
az integrált Wi-Fi Hotspot1 révén, akár hét eszközzel is egyszerre.1

• Ha körülbelül öt másodpercig lenyomva tartja a Privacy
(Magánszféra) gombot, bármikor elrejtheti autója tartózkodási
helyét. Ha meggondolja magát, nyomja meg újra körülbelül
öt másodpercre a Privacy (Magánszféra) gombot helyzetének
megmutatásához. Csak vészhelyzet esetén4 bírálhatja ezt
felül az OnStar.

Okostelefon-alkalmazás.
Egy gombnyomással, távirányítással zárhatja/nyithatja az ajtózárakat, ellenőrizheti
az olaj élettartamát, megszólaltathatja a kürtöt vagy felvillanthatja a fényszórókat.1
Támogatás eltulajdonított jármű esetén.
Ha ellopják autóját, hívja OnStar-tanácsadóinkat, és adja meg nekik a rendőrségtől
kapott hivatkozási számot. A tanácsadó továbbítja a rendőrségnek az autó helyzetét, és
megakadályozza annak ismételt beindítását, így az autó könnyebben visszaszerezhető.1
Járműdiagnosztika.
Bármikor megkérheti az OnStar-rendszert, hogy távolról ellenőrizze autója főbb
rendszereit, például a motort, a sebességváltót, a károsanyag-kibocsátási értékeket
vagy a légzsákokat. Az OnStar havonta e-mailt is küldhet a főbb adatokkal.

• Az OnStar regisztrálása és aktiválása után valamennyi
OnStar-szolgáltatáshoz hozzáférhet. A biztonság fokozása
érdekében több szolgáltatás kérni fogja PIN-kódját.

• Az OnStar soha nem fogja másoknak értékesíteni az Ön
adatait. Adataihoz csak az OnStar és a GM Holdings LLC
(USA), annak kapcsolt vállalatai (pl. Adam Opel AG), az
Ön által választott/preferált márkakereskedők, az OnStarszolgáltatók vagy közreműködő cégek, valamint – az Ön
kérésére – további szolgáltatócégek férhetnek hozzá.

Úti cél letöltés.
Alternatív útvonalat keres, esetleg éttermet, benzinkutat vagy bármi mást?
Csak nyomja meg a Szolgáltatás gombot! Tanácsadóink megadják Önnek a címet.
Automatikusan le is tudják tölteni az úti célt az Opel navigációs rendszerére.1,3

Az OnStar-szolgáltatások használatához az OnStar aktiválása, mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. A Wi-Fi Hotspot nem minden országban elérhető. Az Ön országát illetően a Wi-Fi Hotspot elérhetőségéről a www.opel.hu/onstar
oldalon, vagy márkakereskedőinknél tájékozódhat. A Wi-Fi Hotspot szolgáltatás külön előfizetéssel vehető igénybe a kijelölt mobilszolgáltatón keresztül. Az ingyenes teszidőszakot követően a szolgáltatás díjköteles. Az OnStar előfizetési csomagok
szolgáltatásai az ingyenes tesztidőszakban nyújtottakhoz képest eltérhetnek. Részletekért kérjük, látogasson el a www.opel.hu/onstar oldalra, ahol az elérhetőségről, lefedettségről, valamint a díjakról is tájékozódhat. Az OnStar-szolgáltatást
a Felhasználási Feltételek szerint nyújtjuk. 2 Kivéve a Wi-Fi Hotspot szolgáltatásokat – a Wi-Fi Hotspot szolgáltatások elérhetőségéről és az ingyenes kipróbálási időszakról a következő oldalon talál bővebb információt: www.opel.hu/onstar
3
Ehhez a szolgáltatáshoz beépített Opel navigációs egység és térképadatok szükségesek. 4 Például baleset esetén, vagy ha ellopták a járművét.
1
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HOGYAN JUTHATOK AZ
ONSTAR- SZOLGÁLTATÁSHOZ?
Az OnStar az Astra Sedanban alapfelszereltség.
Így juthat hozzá:
1. Kérje az OnStar-szolgáltatást új négyajtós Opel Astrájának megrendelésekor.
2. Az OnStar e-mailben küld Önnek meghívót, ezzel aktiválhatja fiókját.
3. Regisztráljon és állítsa be a preferenciáit.
4. Az OnStar indulásra kész!
A 12 hónapos ingyenes kipróbálási időszak után eldöntheti, hogy megrendeli-e az
OnStar-szolgáltatások további igénybevételét. Ez már díjköteles.
További információért látogasson el erre az oldalra: www.opel.hu/onstar

Az illusztráció csak példa.

Miként tesznek többet Önért
a myOpel-szolgáltatások.
A myOpellel Opeljével kapcsolatban mindent elintézhet egy helyen – OnStar-fiókjától kezdve
járműve következő szervizének megszervezésén át a díjakig és exkluzív ajánlatokig. Minden Önről
és Opeljéről szól.
• Intézzen el mindent Opeljével kapcsolatban – gondoskodjon Opeljéről online, foglaljon szervizidőpontot és nézze meg a szervizelőzményeket.
• Férjen hozzá OnStar-szolgáltatásaihoz – kérjen diagnosztikai jelentéseket, intézze előfizetéseit
és sok minden mást.
• Exkluzív ajánlatok – maradjon naprakész a speciális ajánlatok, a legfrissebb hírek és az aktuális
események terén.
• Márkakereskedő-kereső – találja meg a legközelebbi Opel márkakereskedést.
Ha Ön már Opel OnStar-ügyfél, hozzáfér valamennyi myOpel szolgáltatáshoz.
Ha nem, a következő egyszerű lépésekkel regisztrálhat a myOpel-szolgáltatásokra:
1. Autója megrendelésekor márkakereskedője elvégez Önnel egy egyszerű előzetes regisztrációt.
2. E-mailben küldünk Önnek egy meghívót, ezzel aktiválhatja fiókját.
3. Fejezze be regisztrációját.
4. A myOpel indulásra kész!
Okostelefonjáról könnyen hozzáférhet a myOpelhez, csak töltse le az alkalmazást a Google Play
Store vagy az App Store áruházból.
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Tartozékok.

A négyajtós Astrát úgy tervezték, hogy szinte bármilyen igényt
kiszolgáljon. De ha megváltozik az élete, és még valami különlegesre van szüksége, az Astra extráinak és tartozékainak széles
választékában biztosan talál rá megoldást.

1.

2.

1. Küszöbborítások. Már ajtónyitáskor egyértelmű, hogy kiváló minőségű utastér
várja.
2. Árnyékolók. Mindhárom hátsó ablakhoz méretre készültek, könnyen felszerelhetők
és akkor is a helyükön maradnak, ha kinyitja az ablakokat.
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Látogasson el hozzánk! Az Astra teljes tartozékkínálatát megtalálja
online áruházunkban, melynek címe: www.opel-accessories.com/hu

3.

4.

3. Védőfólia-készlet. Tartsa csúcsformában Astráját! Az átlátszó fólia védi az
első lökhárító, a motorháztető, az ajtók és az oldalsó tükrök fényezését. A fényezés
károsítása nélkül eltávolítható.
4. Tetőcsomagtartó-alap Thule tetődobozzal. Mindegy, hogy sportol, családi
nyaralásra megy vagy egyszerűen csak szeretné a legtöbbet kihozni a szabadban
eltöltött idejéből, a Thule tetődoboz mindent elnyel, ami nem fér el a csomagtartóban.
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AZ ÖN SZOLGÁLATÁRA.
Tartson rendet autójában, és gondoskodjon a hátsó ülésen utazók jó hangulatáról. Az Opel moduláris
FlexConnect rendszerével kényelmi készülékek széles választékát rögzítheti könnyedén az első ülések
háttámlájához.

1. FlexConnect kabáttartó. Kabátja tökéletesen megtartja formáját, és könnyen hozzáférhető.
2. FlexConnect kampó. Ezzel az univerzális kampóval felakaszthatja bevásárló szatyrait az első ülés mögé.
3. FlexConnect piknikasztal. Ez a beépített pohártartós, stabil lehajtható asztal helyet biztosít a hátul utazók
ételének, italának és személyes tárgyainak.
4. FlexDock® univerzális okostelefon-tartóval. Intelligens megoldás okostelefonja vagy hordozható navigációs
készüléke elérésére az autóban. Műszerfalra szerelhető, kompatibilis a legtöbb jelenlegi okostelefonnal.
5. FlexConnect iPad-tartó. A hátsó ülésen utazók még jobb szórakozása érdekében a tartót könnyen elfordíthatja
360°-kal, így álló vagy fekvő formátumban is használható. Magasabbra szerelhető, ha filmet nézne, vagy alacsonyabbra, ha olvasni és írni szeretne. Megfelelő tartók kaphatók iPad és iPad mini készülékekhez.
26

1.

3.

5.

2.

4.
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MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK.
Az Opel motorok minősége újabb meggyőző érv a négyajtós Astra mellett. Bármelyiket is választja, a megbízható
mérnöki teljesítmény garantált. A rendkívül hatékony 1,6 l-es motorok ecoFLEX technika csomaggal és továbbfejlesztett Eco Drive Assist rendszerrel kaphatók, amelyek a CO2 -kibocsátást akár 94 g/km értékre csökkentik a 81 kW
(110 LE) dízelváltozat esetében. A nagy teljesítményű 103 kW (140 LE) 1.4 Turbo LPG benzinnel és autógázzal is
működik.

MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK
Motorok

1,6 CDTI ECOTEC®
start/stop rendszerrel
(81 kW/110 LE)

1,6 CDTI ECOTEC®
start/stop rendszerrel
és ecoFLEX csomaggal
(100 kW/136 LE)

1,6 CDTI ECOTEC®
start/stop rendszerrel
(100 kW/136 LE)

1,6 CDTI ECOTEC®
(100 kW/136 LE)

Sebességváltó

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

Károsanyag-kibocsátási norma

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

A táblázat az opcionális jellemzőktől és az abroncsoktól függően tartalmazza a fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatokat. További információkért forduljon Opel márkakereskedőjéhez, vagy nézze meg az árlistát.
Üzemanyag

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Városban

3,9–4,4

4,4

4,6–4,7

6,0–6,4

Városon kívül

3,5–3,7

3,4

3,6–3,9

3,4–3,9

Vegyes

3,7–4,0

3,7

3,9–4,2

4,7–5,1

CO2 -kibocsátás vegyes, g/km1

97–105

99

104–111

124–134

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km1

MT-6 = hatfokozatú kézi sebességváltó, AT-6 = hatfokozatú automata sebességváltó
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MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK
Motorok

1,4 Turbo ECOTEC®
start/stop rendszerrel
(103 kW/140 LE)

1,4 Turbo LPG ECOTEC®
(103 kW/140 LE)

1,4 Turbo ECOTEC®
(103 kW/140 LE)

1,6 ECOTEC®
1,6 ECOTEC®
1,6 ECOTEC®
elektromos szervokormánnyal hidraulikus szervokormánnyal (85 kW/115 LE)
(85 kW/115 LE)
(85 kW/115 LE)

Sebességváltó

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

MT-5

MT-5

AT-6

Károsanyag-kibocsátási norma

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

A táblázat az opcionális jellemzőktől és az abroncsoktól függően tartalmazza a fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatokat. További információkért forduljon Opel márkakereskedőjéhez, vagy nézze meg az árlistát.
Üzemanyag

Benzin

LPG

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Városban

7,2–7,5

10,0–10,5

7,6–7,9

7,7–8,0

8,4–8,5

8,4–8,6

8,8–9,0

9,8–9,9

Városon kívül

4,6–4,9

6,2–6,7

5,0–5,4

4,9–5,2

5,3–5,6

5,1–5,4

5,2–5,5

5,5–5,8

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)1

Vegyes

5,5–5,9

7,6–8,1

5,9–6,3

5,9–6,2

6,4–6,7

6,3–6,6

6,5–6,8

7,0–7,3

CO2 -kibocsátás vegyes, g/km1

130–138

123–131

137–146

138–146

150–157

147–154

153–160

165–172

MT-5 = ötfokozatú kézi sebességváltó, MT-6 = hatfokozatú kézi sebességváltó, AT-6 = hatfokozatú automata sebességváltó
Az adatok a nyomdába küldés pillanatában érvényesek és aktuálisak. A vállalat fenntartja a motorspecifikációk mindenkori megváltoztatásának jogát, ami befolyásolhatja a megjelenített adatok tartalmát. A legfrissebb adatokért forduljon Opel márkakereskedőjéhez.
Minden feltüntetett adat az alapfelszereltségű EU modellre vonatkozik. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2 -kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeleteknek megfelelően (azoknak a megfelelő időpontban hatályos
változata alapján) az üzemkész gépkocsi súlyát veszi figyelembe. További felszerelések és gyárilag beszerelt opciók használata a jelzettnél kissé nagyobb fogyasztási és CO2 -kibocsátási adatokat eredményezhet. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2 -kibocsátási adatok
nem egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét. Csupán a különböző gépjárműváltozatok összehasonlítására szolgálnak, azonban különbözhetnek a vezetési stílustól és a működési feltételektől jelentősen függő, valós vezetési körülmények között
elért, tényleges üzemanyag-fogyasztástól. További felszerelések és gyárilag beszerelt opciók használata növelheti a jármű üres tömegét, egyes esetekben a tengelyterhelését és összsúlyát, és csökkentheti a vontatható tömeget. Ez a maximális sebesség csökkenéséhez
és a gyorsulási idő megnövekedéséhez vezethet. A teljesítményadatok 75 kg tömegű vezetővel és 125 kg-os terheléssel értendők.

ABRONCSCÍMKÉZÉS
Méret

215/60 R 16

215/50 R 17

225/50 R 17

225/45 R 18

235/45 R 18

235/40 R 19

Abroncs üzemanyag-hatékonysági osztálya

E–C

C–B

E–C

E–B

E

E

E

Abroncs nedvestapadási osztálya

E–B

E–B

E–B

C–B

B

B

B

71–68

71

71–68

71–68

68

71

71

–

–

Abroncs zajszintje (dB)
Zajszint besorolása

1

205/60 R 16

–

A 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeletek szerint (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változata alapján).
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KÁRPITOK ÉS FELÜLETEK.
Imádni fogja az Astra kárpitok minőségét. Az új négyajtós
kínálattal gazdag választékot, Önnek és utasainak pedig
stílusos autózást biztosítunk.

SILVANUS/ATLANTIS KÁRPIT
Silvanus ülésbetétek
Jet fekete színben.
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Atlantis ülésoldalak
Jet fekete színben.

Dekorelemek
Dolomite Pearl
Light szürke
színben.

WEGA/ATLANTIS ÉS MORROCANA KÁRPIT1
Wega ülésbetétek
Jet fekete színben.

Atlantis és
Morrocana
ülésoldalak
Jet fekete színben.

LACE/ATLANTIS KÁRPIT ERGONOMIKUS AGR SPORTÜLÉSEKKEL1
Dekorelemek
Dolomite Pearl
Light szürke
színben.

Lace ülésbetétek
Jet fekete színben.

Atlantis ülésoldalak
Jet fekete színben.

Dekorelemek
Dolomite Pearl
Light szürke
színben.

Külön rendelhető.

1 
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FÉNYEZÉS
ÉS SZÍNEK.
A négyajtós Astra tizenegy
színben és három különböző
fényezéssel kapható. Válassza
ki az Önnek leginkább tetszőt,
és tegye egyedivé autóját!

Summit fehér

Absolute piros

Fényes1

Dark Mahogany
barna

GYÖNGYHÁZHATÁSÚ 1

Metál1

Sovereign ezüst
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Magnetic ezüst

Deep Sky kék

Granite szürke

Cosmic szürke

Bronze barna

Mineral fekete

Emerald zöld

ABRONCSOK ÉS
KERÉKTÁRCSÁK.

Dobja fel az Ön által választott keréktárcsákkal az Astra stílusos
külső megjelenését.

Könnyűfém keréktárcsa, 7 J x 17˝, többküllős kivitel, 2152 vagy 2253/50 R 17 abroncsok
(PGQ).1

1

Külön rendelhető.

2

Benzinmotorokkal kapható.

3

Dízelmotorokkal kapható.

4

Könnyűfém keréktárcsa, 6,5 J x 16˝,
hétküllős kivitel, 2052 vagy 2153/60 R 16
abroncsok (RRZ).1

Acél keréktárcsa fényes dísztárcsákkal,
6,5 J x 16˝, 2052 vagy 2153/60 R 16
abroncsok (PWM & NQ1).4

A keréktárcsa alapfelszereltség.
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OPEL szerviz.
Az Opelnél a minőség többet jelent, mint kiválóan tervezett autókat. Átfogó szervizprogramunkkal állunk –
a vásárlást követően is – vásárlóink rendelkezésére.
Kétéves garancia új gépjárművekre. Ez a garancia minden új Opelre vonatkozik 24 hónapig, kilométer-korlátozás
nélkül, attól a naptól számítva, amikor az értékesítő Opel márkakereskedő leszállította a járművet az ügyfélnek.
Eredeti Opel tartozékok. Opel tartozékok rendelhetők a helyi Opel kereskedésben, ahol a – szaktanácsadás
mellett – mindent megtalál, amivel kényelmesebbé vagy egyedibbé teheti járművét.
12 éves garancia átrozsdásodás ellen. Az Opel megbízható, hosszú távú garanciát vállal átrozsdásodás ellen,
feltéve, hogy Ön megfelelően karbantartja járművét, és az részt vesz a szervizkönyv összes kötelező átvizsgálásán.
Hároméves garancia az Opel akkumulátorokra. A márkaszervizben beszerelt akkumulátorokra vállalt
hároméves garanciával megszűnnek az indítási gondok, még a legzordabb télben is.
Opel az interneten. Azonnali információra van szüksége? A www.opel.hu oldalon elegendő információt
talál minden Opel modellről, szervizről és tartozékról. Látogasson meg minket az interneten, ahol értesülhet
az Opel legfrissebb híreiről és termékújdonságairól.
Újrahasznosítás. Az újrahasznosítást figyelembe vevő tervezési megoldásokról, az élettartamuk végére ért
járművek (ELV) visszavételi helyeiről illetve azok újrahasznosításáról a www.opel.hu oldalon találhat bővebb
információt.

Opel országúti segélyszolgálat. Ez a mobilitási szolgáltatás ingyenesen egy évig érvényes minden új Opelre,
az első forgalomba helyezés vagy az ügyfélnek átadás napjától számítva – attól függően, hogy melyik dátum
a korábbi. Bárhol is járjon, az Opel országúti segélyszolgálat segít Önnek. Több mint 40 európai országban,
a nap 24 órájában. Olyan szolgáltatásokat kínál, mint a műszaki segítségnyújtás, autómentés, bérautó, szállodai elhelyezés, illetve a továbbszállítás megszervezése például vonattal vagy repülőgéppel (lásd az adott
program feltételeit). Forgalmazó partnere vagy hivatalos szervizpartnere örömmel áll rendelkezésére a szolgáltatás meghosszabbításával kapcsolatban az éves szerviz során.
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A képeken az alapcsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatók. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy a gépjárművek dizájnját vagy felszereltségét
módosítsuk. A katalógusban található színek eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek
országonként eltérhetnek. Újrahasznosítás: a környezetvédelmi tervezésről, visszaváltási hálózatunkról és az élettartamuk végére ért járművek újrahasznosításáról a www.opel.hu oldalon tájékozódhat. A gépjárművek elérhetősége,
a felszereltségek és érvényes ajánlatok vonatkozásában kérjük tájékozódjon az Önhöz legközelebbi Opel márkakereskedésnél.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)
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