
ASTRA





 
A MÉRFÖLDKŐ
NÉMET MŰSZAKI BRAVÚR.

Az ötajtós Astra és a Sports Tourer több, mint  
az Opel kompakt zászlóshajói. Mindkettő  
a német mérnöki teljesítmény és az ikonikus 
formatervezés mesterműve. 

Valamennyi Astra prémiumszintű jellemzőket 
ötvöz sportos vezethetőséggel és korábban 
soha nem látott csatlakoztathatósággal –  
mindegyik a kompakt osztály mérföldköve!

A kategória határait átlépő újdonságaival, 
mint a díjnyertes IntelliLux LED® Matrix fény-
szórók és az adaptív tempomat, az Astra 
könnyedén talál további meggyőző érveket.
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FORMÁT ÖLT
A VÁGY.

A kimagasló autók kimagasló designért kiáltanak,  
és az Astra minden szögből ilyen. Aki értékeli a szépet, 
imádni fogja a vonalait.

Külső design
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Királyi 
kényelem.

Az Astra Sports Tourer az atléta megjelenését ötvözi  
a sikerember vonzerejével. nagy csomagterével és  
az ötajtós Astra prémium-jellemzőivel a Sports Tourer  
igazi vezéregyéniség.

KülSő deSign
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TESTRE  
SZABVA.

Az Astrát vásárlóink igényeinek és kényelmének megfelelően 
alakítottuk ki. Tágas, prémiumkategóriájú utastere új klasszist 
teremtett a kompakt autók osztályában.

Belső design
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14 Belső design

szokjon hozzá az elsőrangú alapfelszereltséghez. A tágas belső 
teret és a stílusos kárpitokat olyan opciókkal egészítheti ki, mint 
a masszírozó és szellőztethető ülés.

elég kinyitni az Astra ajtaját: ez osztályelső!
luxusanyagok, kifinomult színekkel
Utazáshoz remek opció:2 ergonomikus AgR első ülés
Barátságos fényű hangulatvilágítás3 
Az Astra csendesebb, nyugodtabb és nagyobb, mint valaha

1.  Tágas csomagtér. Az ötajtós modell alacsony küszöbe megkönnyíti  
a rakodást a csomagtartóba. Tágas, variálható, rengeteg helyet kínál.

2.  Váltson luxuskategóriára. nagyobb hátsó lábtér és opcióként ergonómiai 
tanúsítványú1 két AgR első ülés2 (hátkímélő AgR ülés). Válassza a több irányban 
állítható AgR első üléseket kihúzható combtámasszal, vagy csúcskategóriás 
csomagunkat kategóriaelső, elektromosan állítható, wellness AgR bőrüléssel, 
beépített szellőztetéssel és masszázzsal. További információért lásd: 36. oldal.

Fedezze fel az Astrát minden szögből itt: www.opel.hu

1 Az AgR üléseket a német AgR (egészséges Hát Munkacsoport) ergonómiai kiválósági központ tanúsítja. A tanúsítványt különböző 
egészségügyi szakterületek szakértőiből álló független vizsgálóbizottság adja ki. 

2 A wellness AgR vezetőülés a dynamic és az innovation opciója, de nem kapható az enjoy és a selection változathoz. egyéb AgR 
első ülések minden kivitelhez kaphatók. 

3Alapfelszerelés az innovation esetén. selection, enjoy és dynamic változathoz nem kapható.

dOBJA Fel A nAPJÁT!
MINDET!



2. 

15



16



2. 

1. 

▪  

▪ 

▪  

17

NagyvoNalú.
Ha a sokoldalúság a hitvallás, az Astra Sports Tourer hívővé tesz! A nagy csomagtér 
(540–1 630 l) és a fűthető hátsó ülés1 teret és kényelmet biztosít a hosszú utakra,  
a 40/20/402 arányban osztott hátsó ülés pedig One Touch Fold gyorskioldó gombjával 
több lehetőséget visz a mindennapokba. A rugalmas Sports Tourerrel minden az 
Ön kedve szerint történik.

A külön rendelhető, elektromos csomagtérajtó3 láblengetésre,  
magától nyílik és záródik, kézzel nem kell hozzányúlni  
(38. oldal)
 Nyitási magasságát úgy állíthatja be, hogy elférjen alacsony  
mennyezetű helyiségekben
Az akadályérzékelő hátfalajtó automatikusan megáll, hogy  
elkerülje a baleseteket

1.   Csak egyszerűen. Az egyérintéses, 60/40 arányban  
osztott ülés alapfelszerelés.

2.   Ahogy Önnek tetszik. A külön rendelhető, 40/20/40  
arányban osztott hátsó ülés rakodónyílást biztosít sík 
középső résszel, amely kartámlaként is szolgál.

1 Külön rendelhető. Ötajtós modellhez is rendelhető. 2 Ötajtós modellhez is rendelhető.
3Alapfelszerelés az Innovation esetén. Külön rendelhető a Dynamic esetén. Selection és Enjoy változathoz nem kapható. BElSő DESIgN
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felvillanyozó
motorok.

izgalmas motorok 

A fürge Astrával megtett minden egyes út lenyűgözően 
bizonyítja az élvonalbeli mérnöki teljesítményt.
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ÉLMÉNYRE  
TERVEZVE.
Az Opel motorok bőséges erővel viszik a könnyű ötajtós Astrát 
és Sports Tourert. Ettől megy sportosan, simán és élénken! 
Ugyanakkor gazdaságosan is – kivételes és hatékony autózásra 
lehet számítani. 

IzgAlmAS mOTOrOk 
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21Izgalmas motorok

1.  Szívdobogtató. 235 km/órás2 csúcssebesség. Vagy itt a 77 kW-os (105 lE) 
1,0 l turbo ecoFlEX, csak 96 g/km Co2-kibocsátással. a benzinesek egyik 
kategóriavezetője.

2.  Váltson fel, és mosolyogjon. Öt vagy hat fokozat, automatikus vagy 
manuális, start/stoppal vagy anélkül – az astra sebességváltók simán  
és precízen kapcsolnak. 

3.  Válasszon automatát. Könnyed autózáshoz válasszon teljesen automatikus 
sebességváltót. Vagy energikusabb stílushoz Easytronic® 3,0 félautomatát.

4.  Váltson sportos stílusra. Állítsa egy gombnyomással autóját Sport módra. 
alapfelszerelés az astra Dynamic változatban.

Tudjon meg többet az Opel izgalmas motorjairól itt: www.opel.hu

Csúcstechnika teszi élénkké és  
gazdaságossá az autót
 az astra akár 200 kg-mal  
lett könnyebb1, pontosan és  
érzékenyen reagál 
Watt lengőkaros futómű, könnyed, biztos  
vezetés (opcionális)
az astra Dynamic és Innovation sport-beállításai 
ki- és bekapcsolhatók
Új generációs ECOTEC® motorok: kisebb  
fogyasztás és emisszió
Választhat sportos Easytronic® 3.0 váltóművet, 
kényelmes hatfokozatú automatát, öt- vagy  
hatfokozatú manuális váltót
Az Astra különböző motorok, köztük benzin-  
és dízelüzemű változatok széles választékával 
kapható

A 110 kW (150 LE) teljesítményű, közvetlen befecskendezésű 1,4 Turbo ECOTEC® ecoFLEX motor fogyasztása (l/100 km):  
városban 6,2–7,3, városon kívül 4,2–4,5, vegyes használatban 4,9–5,5; CO2-kibocsátás (g/km): vegyes használatban 114–128.  
A 715/2007/EK és 692/2008/EK rendelet szerint (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változatai alapján).
A 77 kW (105 LE) teljesítményű, közvetlen befecskendezésű 1,0 Turbo ECOTEC® ecoFLEX motor fogyasztása (l/100 km):  
városban 5,1–5,2, városon kívül 3,7–3,9, vegyes használatban 4,2–4,4; CO2-kibocsátás (g/km): vegyes használatban 96–102.  
A 715/2007/EK és 692/2008/EK rendelet szerint (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változatai alapján).

1A súlycsökkenés pontos mértéke a választott motortól és felszereltségtől függ.
2az 1,6 literes motorral. Csak Dynamic és Innovation változatokhoz kapható.
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ALAPBÓL
INNOVATÍV.

Az Astra modellkínálat kategóriaelső megoldásai mércét állítanak  
a többi autó elé. A prémiumkategóriájú innovációk könnyebbé, 
biztonságosabbá és élvezetesebbé teszik a vezetést. 

INNOVATÍV TechNIkA
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1 Külön rendelhető Dynamic és Innovation esetén. Selection és Enjoy változathoz nem kapható. 2 A Dynamic és Innovation esetén alapfelszerelés, Enjoy esetén külön rendelhető. Selection esetén nem kapható. 3 Az R 4.0 IntelliLink alapfelszerelés Enjoy, Dynamic  
és Innovation esetén. Selection esetén külön rendelhető. 4 Néhány ülésopció csak bizonyos felszereltségi szintekhez kapható. Érdeklődjön Opel kereskedőjénél. 5 Külön rendelhető a Dynamic és Innovation esetén. Enjoy és Selection esetén nem kapható.

1. �Osztályelső�IntelliLux�LED®�Matrix�fényszóró1. Élvezze a távfényt anélkül, 
hogy ezzel elvakítana másokat – biztonságos, stresszmentes éjszakai vezetés.

2. �Opel�Eye2. Kameraalapú biztonsági rendszer, olyan intelligens funkciókkal, 
mint az aktív sávtartó asszisztens, kormánykerék-visszahúzással és  
a jelzőtábla-felismerő, a követésitávolság-jelző és a ráfutásra figyelmeztető, 
automatikus vészfékezéssel.

3. �IntelliLink3. Az Opel csúcskategóriájú infotainment rendszere vezeték 
nélküli hozzáférést biztosít a digitális készülékekhez.

4. �A�szegmens�legjobb�vezetőülése4. Az opcionális szellőző és masszírozó 
ülésen hosszú út után is felfrissülve ér célba az ember. 

5. �Parkolás�profiknak. A kicentizett parkolás gyorsabb is a fejlett 
parkolássegítővel5.
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FÉNYALAGÚT

AZ ÉJSZAKÁBAN.
Az Astra kínálat prémiumtechnikát hoz a kompakt osztályba – az IntelliLux LED® 
Matrix fényszóró1 is első a szegmensben. Automatikusan szabályozza magát,  
így anélkül közlekedhetünk távfénnyel, hogy zavarnánk másokat.

INNovATív TEchNIkA

1  Külön rendelhető Dynamic és Innovation esetén. Enjoy és Selection változathoz nem kapható.
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INTELLILUX LED® Matrix  
FÉNYSZÓrÓ.

LÁTNI, LÁTSZANI.
intelliLux LED® Matrix fényszóróval1 többé nem kell váltogatni táv- és tompított fény között. 
Több időt is hagy, hogy reagálhassunk az esetleges veszélyekre.

1 Külön rendelhető a Dynamic és Innovation változatokhoz.  
Enjoy és Selection változathoz nem kapható.

iNNovatív tEchNika
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IntellIgens fényszóró.
40 MÉteRRel HOsszABB ÚT rEAGÁLnI. 1.  Halogénfényszóróval. Manuálisan váltunk 

a tompított- és a távfény között, hogy ne 
vakítsuk el a többi autóst.

2.  IntelliLux LED® Matrix fényszóróval.  
A távfény tompítottra vált más járművek 
közelében, így szélesebb, tökéletesebb  
az út megvilágítása.

Az előrelátó IntelliLux LED® Matrix fényszóró mindig tökéletesen megvilágja az utat. 
80 km/óránál a szélesebb és fényesebb fénycsóvában akár 40 méterrel hamarabb 
észlelhetők az esetleges veszélyek – így 1,8 másodperccel hosszabb idő marad reagálni.
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29Innovatív technIka

az opel intelligens technikát fog munkára mindenütt, ahol számít: 

az IntelliLux LeD® Matrix fényszóró1 16 különálló LED elemből áll
Más járművek közelében lekapcsol egyes ledeket
A távolsági fény sosem vakít el másokat
A fénycsóva szélesebb és hosszabb, maximális láthatóságot biztosítva
Az éjszakai vezetés biztonságosabb és sokkal nyugodtabb
kimagasló megbízhatóság, maximális élettartam

az IntelliLux LeD® Matrix rendszer továbbfejlesztett világítási opciói:

kanyarfény fokozza a biztonságot
Az automatikusan állítódó távfénnyel sötét úton jobb a látás 
A városi világítás tökéletesen illik a jobb megvilágítású környezethez
Az autópálya-világítás biztonságos, nem vakít, gyors utazást garantál

Tekintse meg az IntelliLuxot működés közben itt: www.opel.hu 1 Külön rendelhető a Dynamic és Innovation változathoz. Enjoy és Selection változathoz nem kapható.



30

OPEL EYE.
SEGÍTI érzékEit.

Az Astra olyan autósoknak készült, akik szeretik, ha 
az ő kezükben van az irányítás. Ez teszi olyan okossá  
az Opel Eye rendszert. A modern támogatórendszerek 
extra biztonságát és kényelmét nyújtja1, de nem 
figyelmeztet, ha nincs rá szükség – és mindig Ön  
a főnök.

Ezért nem meglepő, hogy az Astra-választék az  
Euro NCAP tesztjén maximális, ötcsillagos minősítést 
kapott kiemelkedő biztonsági teljesítményéért.

InnovATÍv TEchnolóGIák

1  Az Opel Eye alapfelszerelés a Dynamic és Innovation  
változatokban. Enjoy esetén külön rendelhető. Selection 
változathoz nem kapható.
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ADJA ÁT 
A MUNKÁT!
Az Opel Eye1 biztonsági kamera segít elkerülni az ütközést, a gyorshajtási 
bírságot és sok minden mást.

Az Opel Eye egy fejlett biztonsági rendszer
Ez a kameraalapú rendszer plusz megfigyelőként működik
Folyamatosan, automatikusan segít éberen maradni
Vezessen biztonságban és nyugalomban éjszaka is
Mindig teljes mértékben ura marad Astrájának
Az aktív sávtartó asszisztens nem figyelmeztet szükségtelenül
A teljes sebességtartományban használható adaptív  
tempomattal2 exkluzív vezetési élményben lehet része

InnOVATíV TEchnIkA
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1.   Ráfutásra figyelmeztető3. hallható és látható jelzést ad, ha az autó hátulról túl 
gyorsan közeledik egy lassabb járműhöz. A ráfutásos ütközés elkerülése érdekében 
60 km/órás sebességig automatikusan fékezni kezd. A szélvédőn megjelenő 
ledes kijelzés azzal fokozza a biztonságot, hogy további figyelmeztetést villant  
fel a vezető látómezejében.

2.  Aktív sávtartó asszisztens3. A figyelmeztető jelzés véd a nem szándékos  
kisodródástól – irányjelzés nélküli sávelhagyáskor még gyengéden vissza  
is húz a kormánykerék. 

3.   Jelzőtábla-figyelő3. Ez a továbbfejlesztett jelzőtábla-felismerő kijelzi a sebes-
ségkorlátokat és egyéb közlekedési táblákat, és még az időszakos elektromos 
közlekedési jelzéseket is felismeri.

4.  Adaptív tempomat (ACC). a 30 km/h és 180 km/h közötti sebességtartományban 
végzett automatikus gyorsítással vagy lassítással az ACC mindig segít megtartani 
a biztonságos távolságot az elöl haladó autótól. 

5.   Teljes sebességtartományban használható adaptív tempomat (FSRA)2. a dugókhoz 
tervezett FSRA teljes megállás után is működni hagyja a sebességtartó automatikát.

1 Az Opel Eye alapfelszerelés a Dynamic és Innovation változatokhoz. Enjoy esetén külön rendelhető. Selection változathoz nem kapható.  2 Csak a kijelölt automata sebességváltókkal kapható.  
3 Része a Driver Assistance csomagban lévő Opel Eye biztonsági rendszernek.

Az Opel Eye biztonsági technikáról bővebb információt itt talál: www.opel.hu
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NAGYSTÍLŰ
LUXUS. 

A kényelmet tartottuk szem előtt az ötajtós Astra és a Sports Tourer  
megtervezésekor1, kezdve a plusz hátsó lábtérrel. 
Amikor a személyes tér minőségéről van szó, az ülések, a fűtési lehetőségek  
és az illatok választéka különbözteti meg a legjobbat a többitől.

1  Néhány kényelmi felszerelés csak bizonyos szintekhez rendelhető opcióként. SzeGmeNSébeN eLSő kéNYeLem 
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MAXIMÁLIS 
LAZÍTÁS.
Fedezze fel a lehetőségeket, és fűszerezze egy csipetnyi luxussal a napját. Például fűthető hátsó üléssel1 és fejlett 
elektronikus klímával2, mellyel különböző hőfokot állíthat be az autó két oldalán. Vagy az Opel innovatív AirWellness 
funkciójával3, amely három finom illat – Energising Dark Wood, Balancing Green Tea vagy Purifying Essence – egyikével 
frissíti fel az utasteret. 

Töltsön el néhány kellemes percet az Astrával itt: www.opel.hu

1 Fűthető ülések külön rendelhetők Dynamic és Innovation esetén. Enjoy és Selection esetén nem kaphatók. 2Az elektronikus klímavezérlés Innovation esetén alapfelszerelés, Enjoy és 
Dynamic esetén külön rendelhető. 3AirWellness külön rendelhető extra FlexAdapter középkonzollal. 4Az AGR üléseket a német AGR (Egészséges Hát Munkacsoport) ergonómiai kiválósági 
központ tanúsítja. A tanúsítvány különböző egészségügyi területek szakértőiből álló független bizottság által kiadott minősítés. 5 Wellness AGR ülés külön rendelhető Dynamic és Innovation 
esetén. Enjoy és Selection esetén nem kapható. 6 Napfénytető külön rendelhető Sight & Light csomaggal Enjoy, Dynamic és Innovation esetén. Selection esetén nem kapható.OSzTáLyELSő kéNyELEM 

1.  Bőr wellness AGR vezetőülés4. Ez az 
elektromosan állítható és ergonómiai 
tanúsítványú kategóriavezető opció5 
háta egészségét szolgálja. Masszíroz, 
szellőztet, eltárolja a személyes beállítá-
sokat, hűsít és ellazít.

2.  Elektromos napfénytető. A tetőablakon6  
gombnyomásra árad be a friss levegő. 

3.  Állítható AirWellness illatszóró. Frissítse 
fel autóját Energising Dark Wood, 
Balancing Green Tea vagy Purifying 
Essence illattal. 





38



39

ügyes lépés.

astra sports tourer

Ha tele van a keze, a sports tourer szívesen segít. Intelligens, 
elektromos csomagtérajtajának1 csak egy láblengetés kell 
a hátsó lökhárító alatt – nyitáshoz és záráshoz is. ezen kívül 
a csomagtérajtón, a vezetőoldali ajtón vagy a kulcson lévő 
gomb megnyomásával is elektromosan felnyitható vagy 
lecsukható. Az Astra könnyű megoldásokat kínál, ha nehézzé 
válnak a dolgok. A kifinomult technika még soha nem volt 
ennyire pihentető.

Bővebb információ a láblengetéssel nyitható 
csomagtérajtóról: www.opel.hu

1  Alapfelszerelés Kulcs nélküli nyitás és indítás funkcióval és 
Innovation esetén. Külön rendelhető a Dynamichez. Selection  
és enjoy változathoz nem kapható.
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intellilink.
VERHETETLENÜL  
JÓ KAPCSOLATOK. 

Okostelefon vagy táblagép, Android vagy iOS – zseniális 
IntelliLink infotainment rendszereink1 gond nélkül 
csatlakoznak mindegyikhez2.

Mindkettő kihangosítható telefonálást, hangfelismerést 
és zenelejátszást kínál Bluetooth® útján más eszközökről2, 
valamint nagy, színes érintőképernyőt.

1  Az R 4.0 IntelliLink alapfelszerelés Enjoy, Dynamic és Innovation  
változatokhoz. 

2  Készüléke kompatibilitásának a www.opel.hu/telefon-kompatibilitas.
html, a www.apple.hu vagy a www.android.com oldalon nézhet utána, 
vagy forduljon márkakereskedőjéhez.

Az iOS és az Apple az Apple Inc. márkái, melyeket az USA-ban és más  
országokban regisztráltak.

Az Android a Google Inc. márkája.

OSztálytereMtő cSAtlAKOzáS
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INTELLIGENS  
INFOTAINMENT.

Az R 300 BT rádió kiemelkedő tulajdonságai:  

Selection esetén alapfelszerelés
Bluetooth® zenelejátszással és USB
Kezelőszervek a kormánykeréken
Háromsoros LCD és négy hangszóró

1.  A hétcolos R 4.0 IntelliLink. Ez az új rendszer hangfelismerést, Bluetooth® 
kapcsolatot és még sok mást kínál1. 

Választható alapfelszereltségű AM/FM rádió vagy opcionális DAB rádió 
Enjoy, Dynamic és Innovation esetén alapfelszerelés 
Hétcolos színes érintőképernyő
Bluetooth®

USB
Telefonkihangosítás
Hozzáférés a fényképekhez USB-n keresztül

KATEgórIA TErEMTő CSATLAKozTATHATóSág
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1 Készüléke kompatibilitásának a www.opel.hu/telefon-kompatibilitas.html, a www.apple.hu vagy a www.android.com oldalon nézhet utána, vagy forduljon 
márkakereskedőjéhez.  2Alapfelszerelés Dynamic és Innovation változatokhoz. Selection és Enjoy változathoz vagy Easytronic®/MTA-5 sebességváltóval 
nem kapható.

2.  A nyolccolos Navi 900 IntelliLink. Kérje a csúcskategóriájú navigációs rendszert  
és a színes kijelzőt a műszerfalra2.

Választható alapfelszereltségű AM/FM rádió vagy opcionális DAB rádió 
A hétcolos R 4.0 IntelliLink összes funkciója
Beépített navigációs rendszer
Beágyazott hangvezérlés 
Színes kijelző a műszerfalon audió, telefon és navigációs2 funkciókkal
Cápauszony antenna
CD-lejátszó opció  
OnStar-kompatibilis

Fedezze fel az összes csatlakoztatási lehetőséget itt: www.opel.hu
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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 az első 12 hónapban2 ingyenes. 
 
Autózni már soha nem lesz ugyanolyan.

Az Ön személyes  
csAtlAkozási és  
szervizAsszisztense.

1Az OnStar-szolgáltatásokat aktiválni kell, használatukhoz pedig mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. A Wi-Fi Hotspot szolgáltatás nem minden országban elérhető. A Wi-Fi Hotspot szolgáltatásnak az Ön országában 
való elérhetőségével kapcsolatban látogasson el a www.opel.hu/onstar oldalra és forduljon Opel márkakereskedőjéhez. A Wi-Fi Hotspot szolgáltatáshoz előfizetői szerződésre van szükség a kijelölt mobilszolgáltatóval. Díjköteles az 
ingyenes kipróbálási időszakot követően. Az OnStar-előfizetési csomagok eltérhetnek az ingyenes próbacsomagban szereplő szolgáltatásoktól. Tekintse meg a www.opel.hu/onstar oldalon az elérhetőséggel, lefedettséggel és díjakkal 
kapcsolatos részleteket, vagy kérdezze meg Opel márkakereskedőjét. A szerződési feltételek érvényesek. 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.

OnSTAr – Az Ön SzEmélyES ASSziSzTEnSE
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ÖN határozza meg, hogy az OnStar mit tehet és mit nem!

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

•	 Ha	körülbelül	öt	másodpercig	lenyomva	tartja	a	Magán-
szféra	gombot,	bármikor	elrejtheti	autója	tartózkodási	
helyét.	Ha	meggondolja	magát,	nyomja	meg	újra	körül-
belül	öt	másodpercre	a	Magánszféra	gombot	helyzetének	
felfedéséhez.	Csak	vészhelyzet	esetén4	bírálhatja	ezt	felül	
az OnStar. 

•	 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	OnStar-
szolgáltatók	vagy	közreműködő	cégek,	valamint	–	az	Ön	
kérésére	–	további	szolgáltatócégek	férhetnek	hozzá.

EZT	TEHETI	ÖNÉRT	AZ	ONSTAR.

Automatikus baleseti riasztás. 
Ütközéskor	a	jármű	beépített	érzékelői	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.1 

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

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	a	rendőrségtől	kapott	
ügyszámot.	A	tanácsadó	megadja	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.1

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

ONSTAR	–	AZ	ÖN	SZEMÉLyES	ASSZISZTENSE

AZ	ÖN	mAgáNSzféRájA.  
AZ	ÖN	dÖNTÉSE.
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HOGYAN JUTHATOK 
AZ ONSTARHOZ?
Az OnStar alapfelszerelés az Opel Astra Enjoy, Dynamic 
és Innovation modellek esetében. Opcióként rendelhető
a Selection felszereltségi szinthez.

Így juthat hozzá: 

1.   Kérje az OnStar-szolgáltatást Opel Astrája  
megrendelésekor.

2.  Az OnStar e-mailben küld Önnek meghívót,  
ezzel aktiválhatja fiókját.

3.  Regisztráljon és állítsa be 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 weboldalunkra: 
www.opel.hu/onstar

ONSTAR – AZ ÖN SZEmélYES ASSZiSZTENSE
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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 tekintse át  
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.  Bárhol, bármikor hozzáférhet a myOpelhez!

Okostelefonjáról könnyen hozzáférhet a myOpelhez,  
csak töltse le az alkalmazást a Google Play Store vagy  
az App Store áruházból.MIként tesznek többet önért  

a myOpel-szOlgáltatásOk.

OnStAr – Az Ön SzEMélyES ASSzISztEnSE
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VÁRAKOZÁSON FELÜLI 
FELSZERELTSÉG.

A belépő szintű Astra Selectiontől az Astra Innovation 
csúcsváltozatig az Astra négy felszereltségi szintje kínál 
kategóriájában eddig ismeretlen stílust és kifinomultságot.

A képeken külön megrendelhető felszerelések is szerepelhetnek. Az Opel Astra jellemzőinek teljes listáját itt találja: www.opel.hu

Alapfelszereltség az Astrában:

ESP®, ABS és visszagurulás-gátló
Hat légzsák, pl. függönylégzsákok elöl és hátul
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer
Fejtámasz minden üléshez
60/40 arányban osztott hátsó ülés
Két ISOFIX rögzítés
Ledes nappali menetfény
Elektromosan fűthető külső tükrök

Minden Astra a fentebb felsoroltakkal büszkélkedhet. Emelje fel a fület, ahol az 
Enjoy, Dynamic és Innovation címsorok alatt megtalálja az egyes felszereltségi 
szintek alapvető jellemzőit.



egy autó. 
NÉGY 
KARAKTER.
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Selection
A Selection a teljes alapfelszereltséget kínálja, továbbá többek között ezeket is:

R 300 Bt rádió
légkondicionálás
Elektromos első ablakemelők 
Hat irányban állítható vezetőülés
Négy irányban állítható utasülés 

1.  Fekete hűtőrács.
2.  15 colos acél keréktárcsa.

enjoy
Az Enjoy felszereltségi szint további kiemelkedő felszereléseket tartalmaz: 

onStar: az Ön személyes csatlakozási és szervizasszisztense
A Selection összes jellemzője
R 4.0 intellilink infotainment rendszer (részletek a 42. oldalon)
Fedélzeti számítógép 
Sebességtartó sebességkorlátozóval és rádió kezelőszervek a kormányon
Elektromos ablakemelők elöl és hátul 
Bőrborítású kormánykerék
Középső kartámasz elöl

1.  Krómozott hűtőrács.
2.  16 colos acél keréktárcsa.
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DYNAMIC
A sportos Dynamic erőteljes csomaggal egészíti ki az Enjoy kínálatát:

Opel Eye kameraalapú biztonsági rendszer
Sport kapcsoló a gyorsabb reakciót biztosító beállításokhoz
Sportülések 
Fekete tetőkárpit

1. Ködlámpák.
2.  Dynamic 17 colos könnyűfém keréktárcsa.

INNovAtIoN
Az Innovation tulajdonosát az alábbi, az Enjoy felszereltségen felüli  
tulajdonságok vezetik be a luxus világába: 

Opel Eye kameraalapú biztonsági rendszer
Kulcs nélküli nyitás és indítás1 
Hangulatvilágítás
Prémium kategóriájú Morrocana kárpit
Kétzónás elektronikus klímaszabályozás
Elektromos kézifék kartámasszal
Elektromosan behajtható külső tükrök 

1.  Krómozott ablakkeretek.
2. Ködlámpák.
3.  Opel emblémás, krómozott küszöbborítások.
4.  Elegáns 16 colos könnyűfém keréktárcsa.

1 Láblengetéssel nyitható csomagtérajtóval  
Sports Tourer modellhez.
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Selection. 

IGAZÍTSA  
ÖNMAGÁHOZ.
Mi az élvezet egy középkategóriájú autó vásárlásában? 
Egyszerű: csak üljön be az Astra Selection volánja mögé.

1. Ledes nappali menetfény.
2. Légkondicionálás.
3.  Elektromos első ablakemelők. 
4.  Elektromosan fűthető külső tükrök.

R 300 BT rádió
Hat irányban állítható vezetőülés
Négy irányban állítható utasülés  
60/40 arányban osztott hátsó ülés
Fekete hűtőrács 
15 colos acél keréktárcsák

AZ ASTRA felSZeRelTSéGI SZInTjeI

A képeken külön megrendelhető felszerelések is szerepelhetnek. A Selection jellemzők és opciók teljes listáját 
itt találja: www.opel.hu52
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enjoy. 

Minden
benne van.
Külön öröm egy olyan autó, amelyben több a korszerű felszerelés, mint 
számos csúcskategóriájú riválisában. Ezért is találó a neve: Enjoy. Élvezd!

1. R 4.0 IntelliLink infotainment rendszer (részletek a 42. oldalon).
2. Fedélzeti számítógép.
3.  Sebességtartó sebességkorlátozóval és rádió kezelőszervek a kormányon.
4.  Krómozott hűtőrács.

OnStar: az Ön személyes csatlakozási és szervizasszisztense
Bőrborítású kormánykerék
Középső kartámasz elöl
Elektromos ablakemelők elöl és hátul
16 colos acél keréktárcsák 
Plusz az Astra összes alapfelszerelése. A lista: 50. oldal

A képeken külön megrendelhető felszerelések is szerepelhetnek.  
További Enjoy jellemzőket és opciókat itt talál: www.opel.hu Az AstrA  

fElSzErElTSÉgi SzinTjEi  
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dynamic.

SPORTOSAN
STÍLUSOS.
Amint beleül, elhiszi. Az Astra Dynamic sportos ülésében  
rögtön tudni fogja, hogy csak egy gombnyomásra van az újabb  
élményautózás.  

1.  OnStar: az Ön személyes csatlakozási és szervizasszisztense. 
2. Opel Eye kameraalapú biztonsági rendszer.
3. Sport kapcsoló élénkebben reagáló beállításokhoz.
4. Ködlámpa.
5.  17 colos Dynamic könnyűfém keréktárcsák.

Sportülések
Fekete tetőkárpit  
Kilátás és világítás csomag automatikus  
fényszóró-szabályozással, alagút-érzékelővel,  
esőérzékelővel és fényre sötétedő tükörrel
Csillogó fekete B-oszlop

A képeken külön megrendelhető felszerelések is szerepelhetnek. Inspirálja magát további Dynamic 
jellemzőkkel és opciókkal itt: www.opel.huAz AstrA FelszereltségI szIntjeI
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InnovatIon.

A LEGJOBB
LEGJava.
Opel Eye, kulcs nélküli nyitás és indítás, hangulatvilágítás. 
Egyszerűen nem kaphat ennél több Astrát.

1. Elektromos kézifék kartámasszal.
2. Hangulatvilágítás.
3. Krómozott ablakkeretek. 
4.  Elegáns 16 colos könnyűfém keréktárcsák.

Az Opel Eye kameraalapú biztonsági rendszer
Kulcs nélküli nyitás és indítás
Kétzónás elektronikus klímaszabályozás
Prémium középkonzol elektromos kézifékkel és kartámasszal
Hat irányban állítható utasülés
Kilátás és világítás csomag: automatikus világításkapcsoló,  
alagút-érzékelő, esőérzékelő és fényre sötétedő tükör
Ködlámpa

Elektromos, láblengetéssel nyitható csomagtérajtó  
a Sports Tourer modellhez

A képeken külön megrendelhető felszerelések is szerepelhetnek. Az Innovation jellemzőinek és opciónak még hosszabb 
listáját itt találja: www.opel.hu Az ASTrA fElSzErElTSégI SzInTjEI
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FŰSZEREZZE meg.
Az Astra formatervezése minden tekintetben sportos és dinamikus. Az OPC Line Sport 
csomaggal1 Astráját a következő szintre emelheti – és izgalmas versenyautó-külsőt 
varázsolhat neki.

Térjünk a lényegre. Az első és hátsó panel plusz a küszöblégterelők közelebb viszik 
ötajtós Astráját ahhoz, amit a legjobban szeret – az úthoz. 

OPC LINe SPORT CSOmAg

1 Külön rendelhető Innovation és Dynamic esetén. Selection és Enjoy változathoz nem kapható.
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VÁLASSZON 
GYŐZTEST.
Az Opel olyan színválasztékot fejlesztett ki, amely  
a legjobbat hozza ki az ötajtós Astrából és a Sports 
Tourerből. Ön most izgalmasan nehéz választás  
előtt áll.

FényezéS éS Színek
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ASTRA
SZIVÁRVÁNY.
Ha szeretné 360°-ban körüljárni Astráját bármelyik színben, 
kövesse a lap alján található linket. 

Tekintse át a színválasztékot weboldalunkon: www.opel.huFényezések és színek

AlAp

Summit fehér

Royal kék

Absolute piros



67Fényezések és színek

metál

Sovereign ezüst Magnetic ezüst Bronze barna

Granite szürke Mineral fekete Dark Caramel barna

Cosmic szürke Deep Sky kék Emerald zöld



1. 

2. 

3. 
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1Nem kapható AGR ülésekkel. 2 Morrocana: műbőr. 3 Bőr AGR ülések csak a Dynamic és Innovation I felszereltséghez kaphatók. 
4 Az Innovation I felszereltség AGR ülésekkel megtartja a szövet/Morrocana kombinációt.

1.  Selection/Enjoy I. Fekete Talino ülésszövet és Atlantis ülésoldal szövet. 
Antelao Sand dekorelemek (Selection/Enjoy) ezüst betétekkel (Enjoy).

2.  Enjoy II. Talino ülésszövet és Atlantis Medium Atmosphere ülésoldal szövet. 
Tofana Gold dekorelemek ezüst betétekkel1.

3.  Dynamic. Fekete Formula ülésszövet és Atlantis ülésoldal szövet. Kétrétegű 
fényes Piano fekete dekorelemek Piano fekete betétekkel. 

4.  Innovation I. Athena ülésszövet Morrocana2 ülésoldalakkal. Piano fekete 
dekorelemek szaténfényű krómozott betétekkel.

5.  Innovation II. Athena ülésszövet világos semleges Morrocana2 ülésoldalakkal. 
Kétrétegű fényes Coronado barna dekorelemek szaténfényű krómozott 
betétekkel1.

6.   Free Flow opció. Ergonomikus, hátbarát AGR sportülések Siena bőr ülésbe-
tétekkel és belső ülésoldalakkal az első és hátsó szélső üléseken, az összes 
többi rész fekete Morrocana2. A dekorelemek a felszereltségi szinttől 
függően változnak3.

KáRPIToK éS FElülETEK
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AMI ÖNRE VÁR.

A kifinomult berendezések kedvelőinek igazi csemege  
az Astra belső tere.

Merüljön el még több dekorelemben itt: www.opel.hu KárpitoK és felületeK

Valamennyi Astra felszereltségi szint kapható Dynamic szövetkárpitozású  
AGr ülésekkel4.
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AZ AUTÓ 
JÓBARÁTJA.
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Autójának körvonalai feltűnők, a gumiabroncsok magukért beszélnek. 

1.   18˝ könnyűfém-kerék. Kétszínű,  
tízküllős, 7,5 J x 18, 225/40 R 18  
abroncs (5PC kód). 

2.   16˝ acél keréktárcsa. Fényes  
dísztárcsák, 6,5 J x 16, 205/55 R 16  
abroncsok (RRY kód).  
15˝ acél keréktárcsa: 6 J x 15,  
195/65 R 15 abroncsok (RRL kód). 

3.   16˝ acél keréktárcsa. Formatervezett 
keréktárcsák, 6,5 J x 16, 205/55 R 16  
abroncsok (PWN kód).  

4.   16˝ könnyűfém keréktárcsa.  
5 duplaküllős kivitel, 7 J x 16,  
205/55 R 16 abroncsok (RT0 kód).

 
5.   16˝ könnyűfém-kerék. Kétszínű, öt  

duplaküllős, 7 J x 16, 205/55 R 16 
abroncs (QO3 kód).

6.   17˝ könnyűfém keréktárcsa.  
Öt ikerküllős Dynamic kivitel, 7,5 J x 17,  
225/45 R 17 abroncsok (RM5 kód). 

7.   17˝ könnyűfém keréktárcsa. Elegáns 
tízküllős kivitel, 7,5 J x 17, 225/45 R 17 
abroncsok (RM6 kód).

8.     17˝ könnyűfém keréktárcsa. Fekete 
fényezés, 5 duplaküllős kivitel,  
7,5 J x 17, 225/45 R 17 abroncsok 
(RSE kód). 

9.    17˝ könnyűfém keréktárcsa.  
Többküllős kivitel, 7,5 J x 17,  
225/45 R 17 abroncsok (SBO kód).  

10.   18˝ könnyűfém keréktárcsa. 
Sportos, 5 duplaküllős, 7,5 J x 18, 
225/40 R 18 abroncsok (5PB kód).

Számos könnyűfém keréktárcsát talál itt: www.opel.hu

ABRONCSOK éS KERéKTáRCSáK
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AZT KAPJA,
AMIT SZERETNE.

Csak egy dolog jobb az új autónál, amely mindenben olyan, 
ahogy mindig is akarta: az autó testreszabása extrákkal  
és tartozékokkal, amíg pontosan meg nem felel személyes 
igényeinek – ahogyan egy új autótól illik.

1.  FlexConnect rendszer. Az első ülések fejtámlájához rögzíthető, 
sokoldalú eszköz. Ez a tartó táblagépekhez készült; másokat  
a bevásárlótáska, kabát vagy üdítő tárolására tervezték. 

2. �Tetőcsomagtartó-alap�és�Thule�tartozékok. Ideális a nagy  
tetődobozokhoz és sportfelszerelésekhez, mint a szörfdeszka, 
síléc, kerékpárok és sárkányok.

3. �Megfordítható�kemény�csomagtálca. Nem csúszik el, taszítja  
a folyadékokat és segít rendet tartani. Nagy, tiszta csomagtartó. 
Ha inkább a puha szőnyeget kedveli, csak fordítsa meg!

4. �Rozsdamentes�acél�sportpedál�szett. Jól tapad, sportosan 
csillog. Az Astra Dynamic tökéletes pedálja. 

 
5. �Megvilágított�küszöbborítás.Védje a küszöbök fényét, és adjon 

ízelítőt utasainak autója prémium belső teréből. 

6. �Univerzális�okostelefon-tartó. Ez a PowerFlex léchez rögzített, 
praktikus eszköz szem előtt tartja és biztonságosan feltölti 
okostelefonját. A PowerFlex tartó moduláris, így könnyen rögzítheti 
hozzá az AirWellness illatdiffúzort is (36. oldal).

TArTozékok
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REKORD- 
DÖNTŐ.
Az Astra szétfeszíti kategóriájának határait,  
ahogy motorjaink is felkavarják az állóvizet. 

Motorok, Abroncsok  
és sebességváltók

1  A nyomdába küldés pillanatában minden adat pontos és aktuális volt. A vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a motorspecifikációkat, 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 rendeletnek megfelelően (annak a megfelelő 
időpontban hatályos változata alapján), az üzemkész jármű súlyát figyelembe véve, a rendeletben meghatározottak szerint történt. 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. Kizárólag a különböző járműváltozatok összehasonlítására szolgálnak, és eltérhetnek a valós  
vezetési körülmények között elért tényleges üzemanyag-fogyasztástól, amelyet nagymértékben befolyásolhat a vezetési stílus és az üzemeltetési körülmények. További felszerelések használata növelheti a jármű üres tömegét, egyes esetekben  
a jármű tengelyterhelését és össztömegét, és csökkentheti a vontatható tömeget. Ez a maximális sebesség csökkenéséhez és a gyorsulási idő megnövekedéséhez vezethet. A teljesítményadatok 75 kg tömegű vezetővel, továbbá 125 kg terheléssel értendők. 

2 2017 márciusáig kapható. 

Az agilis motorok bőven elég erősek a könnyű  
autóhoz
 Az Astra co2-kibocsátása osztályának legjobbja,  
az 1,0 l Turbo ecoFLEX benzinmotoré alig 96 g/km 
A legerősebb motorváltozat 147 kW (200 LE)  
teljesítményű

AbroncscíMkézés

keréktárcsák 195/65
R 15

205/55
R 16

225/45
r 17

225/40
r 18

Üzemanyag-hatékonysági osztály b c–b c e

nedvestapadási osztály b c–A b–A b

Külső gördülési zaj mért értéke  
(dB) 71 70–71 71 70

Külső gördülési zaj szerinti osztály
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Motorok és sebességváltók

Motorok 1,4 ecotec®

(74 kW/100 le)
1,0 turbo ecotec®  
közvetlen befecskendezés 
ecoFleX
(77 kW/105 le)
start/stop

1,4 turbo 
ecotec® 
közv. befecsk. 
(92 kW/125 le)

1,4 turbo 
ecotec® 
közv. befecsk.
(92 kW/125 le)
start/stop

1,4 turbo 
ecotec® 
közv. befecsk.
(110 kW/150 le)

1,4 turbo ecotec®  
közv. befecsk. 
(110 kW/150 le) 
start/stop

1,6 turbo ecotec® 
közv. befecsk.
(147 kW/200 le) 
start/stop

sebességváltó Mt-5 Mt-5 Mta-5 Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-6 at-6 Mt-6 at-6

károsanyag-kibocsátási norma euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

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

Üzemanyag benzin benzin benzin benzin benzin benzin benzin

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)1

városban 7,8–7,3 5,5–5,4 5,8–5,7 7,4–7,1 6,3–6,2 7,4–7,1 6,3–6,2 7,3–7,1 8,0–7,9 7,9–7,6

városon kívül 4,5–4,2 4,0–3,9 3,9–3,7 4,6–4,4 4,3–4,2 4,6–4,4 4,3–4,2 4,5–4,4 5,1–4,9 5,2–5,0

vegyes 5,7–5,4 4,6–4,4 4,6–4,4 5,6–5,4 5,1–4,9 5,6–5,4 5,1–4,,9 5,6–5,4 6,2–6,0 6,1–6,0

co2-kibocsátás vegyes, g/km1 131–124 105–102 105–102 130–124 117–114 130–124 117–114 128–124 142–138 142–138

Motorok 1.6 cDtI ecotec® 
(70 kW/95 le)

1.6 cDtI ecotec® 
(81 kW/110 le)

1.6 cDtI ecotec® 
(81 kW/110 le)
start/stop

1.6 cDtI ecotec® 
ecoFleX
(81 kW/110 le)
start/stop

1.6 cDtI ecotec® 
(100 kW/136 le)
start/stop

1.6 cDtI ecotec®

(100 kW/136 le)2
1.6 biturbo cDtI 
ecotec®

(118 kW/160 le) 
start/stop

sebességváltó Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-6 at-6 Mt-6

károsanyag-kibocsátási norma euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

A táblázat 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 Dízel Dízel Dízel

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km1

városban 4,4–4,2 4,4–4,2 4,0–3,9 3,9–3,8 4,7–4,4 5,8–5,5 5,1–5,0

városon kívül 3,4–3,3 3,4–3,3 3,3–3,1 3,2–3,1 3,5–3,4 3,9–3,7 3,6–3,4

vegyes 3,8–3,6 3,8–3,6 3,6–3,4 3,5–3,3 3,9–3,8 4,6–4,4 4,1–4,0

co2-kibocsátás vegyes, g/km1 99–95 99–95 95–90 92–88 104–99 122–115 109–106

Mt-5/-6 = 5/6 fokozatú kézi sebességváltó, Mta-5 = ötfokozatú easytronic® sebességváltó, AT-6 = hatfokozatú automata sebességváltó
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PRÓBÁLJA KI!

TeszTelje a legjobbaT

Egy katalógus mindig csak egy előzetes. Ha tetszik, amit 
idáig látott az Astrából, akkor élőben is imádni fogja  
a megjelenését, az érzetét és a hangját. Amikor elviszi egy 
tesztvezetésre, nyugodt lehet, mert mi már alaposan  
leteszteltük. Győződjön meg róla a saját szemével, hogy  
az Astra minden kihívásra készen áll.

Találja meg az Önhöz legközelebbi Opel  
márkakereskedést itt: www.opel.hu
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ÉRV A  
VÁLASZTÁSHOZ.

1.  Csúcsmodern német mérnöki munka 
2.   Lenyűgöző design
3.   Osztályelsőként IntelliLux LED® Matrix fényszóró  
4.   Prémiumkategóriájú wellness utastér 
5.   Kategóriateremtő csatlakoztathatóság  

az OnStarral 
6.   Kifinomult vezetőtámogató rendszerek  

automatikus, megelőző reakcióval 

Bővebb információ itt: www.opel.hu6
TESzTELjE a LEgjOBBaT



79



A képeken az alapcsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatók. A katalógus adatai a nyomdába kerülés időpontjában érvényesek. Fenntartjuk a jogot, hogy  
a gépjárművek dizájnját vagy felszereltségét módosítsuk. A katalógusban látható 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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