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1 Külön rendelhető.

ÚJ IZGALOM.
ÚJ MÉRCE A KIFINOMULTSÁG TERÉN.
Stílusos, dinamikus és innovatív – most még izgalmasabb, mint valaha. Az új ötajtós Astra és a rendkívül sokoldalú 
Sports Tourer német mérnöki teljesítménnyel, emocionális formatervével és sportos megjelenésével nyűgöz le. 
Az összhatást az új prémium 3D hűtőrács és a Magasfényű fekete csomag1 emeli ki. Fedezze fel a kategóriaelső 
világítást, valamint a kiváló üléseket és a motorokat, amelyek CO2-kibocsátás szempontjából a legjobbak között 
vannak a szegmensben.
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ÚJ HANGULAT.
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TESTRE SZABVA.
Nagy lábtér hátul, minőségi kényelmet kínáló 
prémium kategóriájú ülések és modern forma-
terv jellemzi az Astra belső terét, amelyet az Ön 
kényelmét szem előtt tartva alakítottunk ki.
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ÚJ KOMFORTZÓNA.
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EGY KIS LUXUS MINDEN NAP.
Növelje kényelmét a több irányban állítható, 
AGR minősítéssel rendelkező ergonomikus Active 
ülésekkel1. Ezek a vezetőülések és első utasülések 
sokrétűen állíthatók, többek között deréktámaszt 
és ülőfelület-hosszabbítást kínálnak.

1 Az AGR üléseket a német AGR (Aktion Gesunder Rücken) ergonómiai kiválósági központ tanúsítja. 
A tanúsítvány különböző egészségügyi szakterületek szakértőiből álló független vizsgálóbizottság 
által kiadott minősítés.

2 Külön rendelhető.
3 Külön rendelhető, alapfelszereltség bőr ülésekkel.

FŰTÉSI JELLEMZŐK
Párátlanítson és jégmentesítsen egyszerűen a fűthető 
szélvédővel2. A hideg reggeleken élvezze a fűthető első3 
és hátsó szélső3 ülések kényelmét, valamint a fűthető 
kormánykereket3, amelyek gyorsan kellemes melegbe 
burkolják.

KÉTZÓNÁS AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ
A kétzónás automata légkondicionálóval2 a vezető és 
utasa külön-külön beállíthatja magának a megfelelő 
hőmérsékletet.

ERGONOMIKUS ACTIVE ÜLÉS3

Ideális hosszú utakhoz: ergonomikus bőr AGR1 
első ülések memóriafunkcióval3, szellőzéssel3 
és a vezetőülés esetében masszázsfunkcióval3.
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1 Külön rendelhető.

ÚJ SOKOLDALÚSÁG.
NAGYOBB TÉR KÖNNYEDÉN.
Bármit is tervezzen, a sokoldalú Astra Sports Tourer szinte korlátlan lehetőségeket 
kínál. Nagy befogadóképességű, 540-1630 literes csomagterével és az ötajtós Astra 
prémium jellemzőivel a Sports Tourer igazi vezéregyéniség.

BŐVÍTHETŐ TÁROLÓK
Ahogy csak tetszik: a FlexFold egyérintéses megoldással lehajtható, 
40:60 arányban osztott hátsó ülés alapfelszereltség. Rendelhető 
akár 40:20:40 arányban osztott hátsó ülés is, rakodónyílással a még 
nagyobb rugalmasság érdekében.

ELEKTROMOS CSOMAGTÉRAJTÓ1

Kulcs és kézhasználat nélkül: a hátsó lökhárító alatt tett 
egyetlen láblendítéssel kinyitható és bezárható a csomagtér. 
A nyitási magasság állítható, így a bepakolás az alacsony 
mennyezetű helységekben sem okoz problémát.
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ÚJ OKOSAUTÓ-FUNKCIÓK.
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1 Az Apple CarPlayTM az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más országokban bejegyezve. Az Android AutoTM a Google Inc. 
bejegyzett védjegye.

2 A kompatibilitás és bizonyos funkciók elérhetősége a készülék típusától és az operációs rendszer verziójától függenek. 
A kompatibilitást ellenőrizze a www.apple.com vagy a www.android.com oldalon, vagy forduljon Opel márkakereskedőjéhez.

3 A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.
4 Külön rendelhető.
5 Használatához el kell fogadni a Telenav végfelhasználói licencszerződést, és hozzá kell járulni a személyes adatok 

felhasználásához a Telenav adatvédelmi szabályzatában rögzítettek szerint. A licenc 2031 végén jár le. A szolgáltatás 
elérhetősége és terjedelme országonként és járművenként eltérő. Forduljon márkakereskedőjéhez a szolgáltatások az Ön 
országában való elérhetőségére vonatkozó információért.

6 A szolgáltatás adatforgalmi igénye miatt mobil internetcsatlakozás szükséges okostelefonon vagy wifi hotspoton keresztül. 
Mobilhálózati adatátviteli díjakat vonhat maga után.

7 Okostelefon-tartozékra lehet szükség hozzá. Induktív töltés csak PMA- vagy Qi-kompatibilis okostelefonokhoz érhető el. 
A kompatibilitás ellenőrzéséhez forduljon Opel márkakereskedőjéhez.

MAGASABB SZINTŰ INFOTAINMENT.
Vezessen okosabban az Astrával és kiváló infotainment rendszereivel, amelyek olyan funkciókkal 
rendelkeznek mint az Apple CarPlayTM1,2 és az Android AutoTM1,2 telefonkivetítés, hangvezérlés 
a csatlakoztatott okostelefonhoz, valamint Bluetooth®3-kapcsolat a kihangosításhoz, a zeneleját-
száshoz és a telefonkönyvhöz való hozzáféréshez. Eszközeit kényelmesen feltöltheti menet közben 
a kényelmes, vezeték nélküli töltővel, illetve az USB-csatlakozókkal is.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Legyen tájékozott és érkezzen 
pontosan a nagy, 8’’ színes érin-
tőképernyőnek köszönhetően. 
Az élő navigációs szolgáltatások5 
többek között prediktív navigációt6, 
élő közlekedési információkat6, 
parkolási információkat6 és üzem-
anyag-árakat6 is tartalmaznak.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS4

Töltse fel telefonját7 vezeték nélkül: 
csak helyezze a beépített induktív 
töltővel rendelkező telefontartóba.

BOSE® PRÉMIUM AUDIÓ-
RENDSZER4

Ez a prémium kategóriájú hang-
rendszer minden utazást szórakoz-
tató élménnyé tesz. Hét hangszó-
rójának köszönhetően az autó 
minden utasa erőteljes basszust 
és kristálytiszta magas hangokat 
élvezhet.

http://www.apple.com
http://www.android.com
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1 Külön rendelhető.

VILÁGÍTSA MEG AZ UTAT.
Fedezze fel a kategóriaelső világítást. 
Az Astra a prémium kategória jellemzőit 
hozta a kompakt osztályba, és követendő 
mércét állított fel.

ÚJ HORIZONTOK.
AUTOMATIKUS FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS
Az IntelliLux LED® Mátrix fényszórók1 tökéletes látási 
viszonyokat kínálnak anélkül, hogy elvakítanák a szem-
bejövőket. A távolsági fénnyel bevilágított területet 
a rendszer automatikusan szabályozza, így Ön más 
járművezetők zavarása nélkül közlekedhet. A külön-
böző világítási karakterisztikák sötétben is a legjobb 
látási viszonyokat kínálják a vezetőnek.

INTELLILUX LED® MÁTRIX FÉNYSZÓRÓK1

A fényszórók 16 különálló LED elemből állnak, 
amelyek folyamatosan reagálnak a forgalmi 
helyzetre a megfelelő LED elemek be- vagy 
kikapcsolásával.

LED FÉNYSZÓRÓK1

A LED technika energiamegtakarítást is jelent. Az Opel 
nagy teljesítményű és hatékony LED fényszórói mindössze 
20 W-ot fogyasztanak, ami alacsonyabb CO2-kibocsátást 
is jelent.
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1 Az Opel vezetéstámogató rendszerei a rendszer korlátain belül támogatják a vezetőt. A vezetés továbbra is 
a járművezető feladata marad.

2 Külön rendelhető. Alapfelszereltség a magasabb felszereltségi szinteknél.
3 Az automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel automatikusan működik a 8-80 km/h sebességtartományban. 

A fékek használatával 0,5 g-vel lassítja a járművet a felső sebességtartományban (40–80 km/h között), illetve 
teljes lassulással lassítja azt az alacsonyabb sebességtartományban (8–40 km/h között).

4 Külön rendelhető, csak Multimedia Navi Pro rendszerrel kapható.
5 30–180 km/h közötti sebességnél aktiválható.

ÚJ BIZTONSÁG.
BÁRMIKOR A SEGÍTSÉGÉRE SIET.
Az új Astra kategóriaelső biztonsági innovációkat kínál, amelyek megkönnyítik, biztonságosabbá 
és élvezetesebbé teszik a vezetést – különösen városi környezetben, de országúton és autópályán is.

AUTOMATIKUS VÉSZFÉKEZÉS GYALOGOSFELISMERÉSSEL1,2,3

A rendszer figyeli a forgalmi helyzetet a jármű előtt, és ha 
ütközési helyzetet észlel, automatikusan fékez. Gyalogos-
felismerés funkciót is tartalmaz, amely automatikusan 
működésbe lép 8 km/h feletti sebességtartományban.

JELZŐTÁBLA-FELISMERÉS2

A rendszer kijelzi a sebességkorlátokat és egyéb közlekedési 
táblákat. Még az időszakos elektromos közlekedési jelzéseket 
is felismeri.

AKTÍV SÁVTARTÓ1,2

Ha a vezető akaratlanul kisodródik a sávjából, figyelmeztet 
és finoman visszafordítja a kormánykereket.

DIGITÁLIS TOLATÓKAMERA4

Tiszta képet jelenít meg a jármű mögötti területről 
az infotainment rendszer kijelzőjén, és automatikusan 
aktiválódik hátramenetbe kapcsoláskor, biztonságos 
és könnyű parkolást, valamint stresszmentes tolatást 
biztosítva.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ1,5

Az adaptív sebességtartó fékezéssel és gyorsítással 
tartja a beállított követési távolságot az Ön előtt haladó 
jármű mögött, így segít megakadályozni a ráfutásos 
ütközéseket, és biztosítja Önnek a nyugodtabb vezetést.
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1 Az előző Astrával összehasonlítva.
2 Benzinmotorok: üzemanyag-fogyasztás alacsony 7,1–8,6, közepes 5,2–6,2, magas 4,6–5,2, nagyon magas 5,3–5,9, vegyes használatban 5,3–6,1 l/100 km; CO2-kibocsátás vegyes használatban 121–139 g/km. Dízelmotorok: üzemanyag-fogyasztás 

alacsony 5,5–7,5, közepes 4,3–5,4, magas 3,7–4,6, extra magas 4,4–5,2, vegyes használatban 4,3–5,4 l/100 km; CO2-kibocsátás vegyes használatban 113–141 g/km. A 715/2007/EK, 2017/1153/EU és 2017/1151/EU rendeletek szerint (annak a megfelelő 
időpontban hatályos változatai alapján). Ezek előzetes adatok, a nyomdába küldés időpontjában pontosak voltak. A végleges adatokért forduljon Opel márkakereskedőjéhez.

ÚJ ÖRÖM.
HATÉKONYSÁG ÉS ÉLMÉNY.
Az Euro 6d szabványnak megfelelő Opel motorok és sebességváltók alapfelszereltségként start/stop rendszerrel 
vannak felszerelve. Kimagasló aerodinamikájával párosulva a megújult ötajtós Astra és az Astra Sports Tourer 
sportosabb és kényelmesebb – s főleg minden eddiginél hatékonyabb. Az alacsonyabb CO2-kibocsátással1 és 
üzemanyag-fogyasztással bíró legújabb generációs motorok a valaha volt leghatékonyabb Astránkká teszik 
a megújult Astrát.

MOTOROK
Válasszon az akár 107 kW (145 LE) teljesítményű benzinmotorok 
vagy az akár 90 kW (122 LE) teljesítményű dízelmotorok2 közül 
a maximális üzemanyag-hatékonyságért és vezetési élményért.

SEBESSÉGVÁLTÓK
Válasszon a hatfokozatú manuális, a fokozatmentes automata 
vagy az új kilencfokozatú automata sebességváltó közül.

PONTOS KORMÁNYZÁS
Teljesítmény és pontosság az Ön kezében: a sportos, bőrborítású 
kormánykerékkel és pontos kormányzási beállításával minden az 
ellenőrzése alatt van.
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ÚJ SZÍNEK.
Tegye sajátjává az Astrát! Válasszon stílusos színeink közül.

HOT PIROS

SOVEREIGN EZÜST

ABSOLUTE PIROSINDIGO KÉKSUMMIT FEHÉR

MAGNETIC EZÜST

MINERAL FEKETE NAVY KÉK

COSMIC SZÜRKE
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KÁRPITOK.
Elegancia vagy sportos megjelenés: válasszon öt különböző 
prémium belső kárpit közül az Opel Astrához.

ALCANTARA
Alcantara ülések Jet fekete prémium bőrhatású kárpittal.

FORMULA
Jet fekete szövetülések.

TALINO
Marvel fekete szövetülések.

ELEGANCE
Szövetülések Marvel fekete prémium bőrhatású kárpittal.

SIENA
Jet fekete perforált bőrülések.
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TARTOZÉKOK.
Alakítsa igényei szerint Opel Astráját eredeti Opel 
tartozékokkal, hogy az tökéletesen megfeleljen 
az Ön szükségleteinek.

ILLATDIFFÚZOR
Az AirWellness illatdiffúzor felfrissíti az autó 
belsejét a három finom illat – Energizing Dark 
Wood, Balancing Green Tea vagy Purifying 
Essence – egyikével.

POWERFLEX ADAPTER
A PowerFlex adapter a műszerfal alatt, a középkonzolban található, 
és különböző tartozékok csatlakoztathatók hozzá, mint például 
okostelefon-tartó vagy az AirWellness illatdiffúzor.

DUPLA CSOMAGTÉRPADLÓ
A második csomagtérpadló sík 
felületet hoz létre a csomagtérben 
a megfordítható csomagtértálca 
használatához.

MEGFORDÍTHATÓ KEMÉNY CSOMAGTÉRTÁLCA
Nem csúszik, megtartja a kiömlő folyadékokat és segít rendet tartani. 
A nagy, tiszta csomagtér érdekében. Ha inkább a puhább, szőnyegezett 
felületeket kedveli, csak fordítsa meg a tálcát.
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KÜSZÖBBORÍTÁSOK VILÁGÍTÓ OPEL FELIRATTAL
Védje a küszöbök fényezését, és adjon ízelítőt utasainak autója prémium kategóriájú belső teréből.

TETŐDOBOZ
Tetőcsomagtartó tartozékokkal. Ideális a nagy tetődobozokhoz 
és sportfelszerelésekhez, mint a szörfdeszka, sílécek, kerékpárok 
és kite-ok.

TÜKÖRHÁZAK
A vonzó megjelenésű, dinamikus, karbon mintázatú 
tükörházak könnyen felhelyezhetők és levehetők.
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1. 18” könnyűfém keréktárcsa.
5 duplaküllős, ezüst, 7,5 J x 18

2. 16” formatervezett acél keréktárcsa.
5 ikerküllős, ezüst, 6,5 J x 16

3. 16” könnyűfém keréktárcsa.
5 ikerküllős, ezüst, 7 J x 16 

4. 16” könnyűfém keréktárcsa.
Többküllős, ezüst, 7 J x 16 

5. 16” könnyűfém keréktárcsa.
5 ikerküllős, Technical szürke, 7 J x 16

6. 17” könnyűfém keréktárcsa.
5 ikerküllős, ezüst, 7 J x 17 

7. 17” könnyűfém keréktárcsa.
5 ikerküllős, fényes fekete, 7 J x 17 

8. 17” könnyűfém keréktárcsa.
Többküllős, ezüst, 7 J x 17 

9. 17” könnyűfém keréktárcsa.
Tízküllős, ezüst, 7 J x 17 

10. 18” könnyűfém keréktárcsa.
10 ikerküllős, két színű, 7,5 J x 18 

11. 16˝ acél keréktárcsa.
Ezüst dísztárcsával, 6,5 J x 161

1 Acél keréktárcsa 15˝ és 16˝ méretben kapható.

KERÉKTÁRCSÁK.
Vezessen stílusosan. Válasszon olyan kerekeket, amelyek az Ön személyiségét 
kölcsönzik Astrájának.
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OPEL SZERVIZ.Ha szervizelésről és karbantartásról van szó, az Opel szakszerű szervizhálózata gyors, kényelmes 
és remek ár-érték arányú szolgáltatást kínál – autója vagy haszongépjárműve gyorsan újra 
menetkész lehet. Az Opel szervizek speciális felszereléssel, szerszámokkal és gyári képzéssel 
rendelkeznek az Ön összes igénye kielégítésére, kizárólag eredeti alkatrészeket felhasználva, 
melyeket az Opel által kiképzett szerelők szerelnek be. Nálunk mindent egy helyen intézhet.

TESTRE SZABOTT VÉDELEM
Legyen felkészült, és éljen új autókhoz kínált, testre szabott 
csomagjaink előnyeivel, az Ön igényeire szabva.

• Az 5 év / 100 000 km Opel garancia (24 órás mobilitási 
garanciát kínáló Opel Assistance szolgáltatással) akár 
250 000 km futásig meghosszabbítható

• A Karbantartás csomag tartalmazza a szokásos szervizelés 
minden költségét, a szükséges valamennyi alkatrészt és 
folyadékot, a szerviztervben meghatározott munkát, 
korrózióvédelmi ellenőrzést stb.

• Az Opel Kopóalkatrész csomag a Karbantartás csomag 
tartalmán felül ingyen biztosítja az idővel cserére szoruló 
kopóalkatrészeket is.

• A szerződési feltételek érvényesek.

1 Csak bizonyos országokban elérhető.
További szervizinformációért és a szerződési feltételekért lépjen kapcsolatba helyi Opel márkakereskedőjével vagy látogasson el a www.opel.com oldalra

AZ OPEL AZ ÖN SZERVIZSZAKÉRTŐJE
• Átfogó szervizprogramok

• Hatékony és országos szervizhálózat

• Európában több mint 4700 hivatalos Opel szervizközpont 
és 2000 haszongépjárművekre szakosodott márkaszerviz 

• myOpelService-szolgáltatások

• 5 év / 100 000 km garancia (2 éves korig korlátlan futás)

• 5 év országúti segélyszolgálat

• Opel márkás autóbiztosítás1

BIZTOSÍTSA NYUGALMÁT VIZUÁLIS ELLENŐRZÉSÜNKKEL
Vizuálisan ellenőrizzük autója 97 biztonsági és megbízhatósági 
tényezőjét – 12 perc alatt. Ön dönti el, mit javíttat meg és mikor. 
A kis javítások proaktív kezelésével elkerülheti a drága javításokat 
a későbbiekben.

• Minden fő biztonsági szempontot lefed

• Azonnali visszajelzés

• Írásbeli jelentés

VEZESSEN OKOSAN
A jó navigációhoz naprakész térképek kellenek. Az Opel 
navigációs frissítések a legújabb térképeket és információkat 
biztosítják több ezer frissített útvonallal – hogy Ön mindig 
eljusson úti céljához.

• Takarítson meg időt hatékony vezetéssel 

• Takarítson meg pénzt – az üzemanyagon és a jármű 
karbantartásán

• Tisztelje a környezetet – csökkentse fogyasztását és  
CO2-kibocsátását

Tudjon meg többet helyi márkakereskedésében!

OPEL SZAKTUDÁS
Az Opel szakértői mindenki másnál jobban ismerik az Ön 
autóját, és gyors, kényelmes, szakszerű szolgáltatást kínálnak 
kevesebbért, mint gondolná.

• Műszaki vizsga és műszaki vizsgát megelőző ellenőrzések

• Átvizsgálások

• Olajellenőrzés

• Nyári/téli ellenőrzés

• Kerékcsere

• Karosszériajavítás

MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS
Az eredeti Opel alkatrészeket teljes körűen teszteljük működés 
és biztonság szempontjából, tökéletesen illeszkednek, a legmeg-
bízhatóbb alkatrészek.

• Az eredeti Opel akkumulátorok nem igényelnek karban-
tartást – nem szükséges a víz utántöltése

• Az eredeti Opel ablaktörlő lapátok minimalizálják a szélzajt 
és növelik a komfortérzetet magas sebességnél

• Az eredeti Opel féktárcsákat a legjobb fékteljesítményre 
és a legrövidebb féktávolságra terveztük

• Az eredeti Opel lökhárítók törésteszten estek át, megfelelően 
illeszkednek, és segítenek megőrizni járművének eredeti 
megjelenését

OPEL PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS ELEKTRONIKUS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

NAVIGÁCIÓSTÉRKÉP-FRISSÍTÉSEKEREDETI OPEL ALKATRÉSZEK

SZOLGÁLTATÁS

FLEXCARE1

http://www.opel.com
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A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy a designt vagy a felszereltséget módosítsuk. A katalógus nyomtatott 
színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.
Újrahasznosítás: a környezetet szem előtt tartó tervezés, visszavételi hálózatunk és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel www.opel.hu oldalunkat. A felszereltségek vonatkozásában a pontos tájékoztatás érdekében kérjük érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.

A JÖVŐ MINDENKIÉ

http://www.opel.hu
http://www.opel.hu

