
Opel Astra Classic III





Oto synteza dynamicznej stylistyki, wysokiej jakości technologii 
i bezkompromisowego komfortu.

Oczekuj więcej wybierając 

OPLA ASTRĘ
cLASSic iii.







Opel Astra

ClAssiC iii.
W Twoim stylu.
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Classic III
Opel Astra Classic III
Wyposażenie standardowe modelu  
gwarantuje pełne bezpieczeństwo jazdy, 
funkcjonalność użytkową i komfort.

• Przednie i boczne poduszki powietrzne
• System ABS
• Zdalnie sterowany zamek centralny
• Elektrycznie sterowane przednie szyby
• Uchwyty ISOFIX do fotelików dla dzieci 

na zewnętrznych fotelach tylnych
• Układ przypominania o zapięciu pasów 

z przodu (wersja 5-drzwiowa)
• Tylne siedzenia dzielone w proporcji 

60:40
• Elementy ozdobne wnętrza w kolorze 

Charcoal (czarnym), tapicerka Tabita/
Elba, Charcoal (czarna) lub Tabita/Elba, 
Charcoal (czarna)/Blue (niebieska)

• Centralna konsola w kolorze 
Matt Chrome

• Uchwyt na napoje w konsoli środkowej
• Czarne elementy wnętrza reflektorów
• Chromowana osłona chłodnicy
• 15˝ felgi stalowe (16˝ felgi strukturalne 

dla silnika 1.7 DTR)
• Fotel kierowcy regulowany  

w 4 kierunkach
• Zestaw naprawczy do opon
• Komfortowe fotele przednie
• Wspomaganie układu kierowniczego
• Roleta przestrzeni bagażowej  

(wersja kombi)
• Instalacja radiowa

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.

Felgi stalowe z 18-ramiennymi  
kołpakami ozdobnymi, 6,5 J x 15, 
opony 195/65 R 15 (PA7)



Biały Olympic 

Szary Technical

Beżowoszary Pannacotta 

Jakie kolory lubisz najbardziej?
Samochód mówi wiele o jego użytkowniku. Śmiało, skonfiguruj Opla Astrę Classic III 
i wyposaż go według własnych upodobań.
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Kolory nadw
ozia

Niebieski Royal

Zielony Myth

Czarny Sapphire 

Srebrny Lighting Ciemnoszary Metro

Srebrny Sovereign

Niebieski Ultra

Czerwony Power



Koła
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Felgi aluminiowe 6,5 J x 16,  
10-ramienne, opony 205/55 R 16 (QL5).

Felgi stalowe strukturalne 6,5 J x 16, 
5-ramienne, opony 205/55 R 16 (QN1+E9D).

Felgi stalowe z 18-ramiennymi kołpa-
kami ozdobnymi, 6.5 J x 15, opony 195/65 
R 15 (PA7).



Kolory i tapicerki

Model 5-drzwiowy i Kombi

Nazwa tapicerki Tabita/Elba Tabita/Elba

Nazwa koloru nadwozia   Charcoal Blue/Charcoal

Lakier bazowy

Biały Olympic ● ●

Niebieski Royal
●

●

Lakier opalizujący1

Czerwony Power ● –

Lakier metaliczny1

Srebrny Sovereign ● ●

Szary Technical ● ●

Srebrny Lighting ● ●

Ciemnoszary Metro ● ●

Lakier perłowy1

Zielony Myth ● –

Beżowoszary Pannacotta ● ●

Niebieski Ultra ● ●

Czarny Sapphire ● ●

Elementy ozdobne wnętrza

Charcoal ● ●

Centralna konsola

Matt Chrome ● ●

● = dostępne     – = niedostępne     1 Kolory dostępne za dopłatą.
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Tapicerki

Tabita Blue (niebieska)/
Elba Charcoal (czarna).

Szczegóły, które robią różnicę.
Zobacz jak po dobraniu odpowiednich felg zmienia się styl i wygląd Twojego auta.
Dysponujemy także tapicerkami dopasowanymi do Twojego gustu.

Tabita Charcoal (czarna)/
Elba Charcoal (czarna).



Moc przyjemności.
Opel Astra Classic III spełni wszystkie Twoje wymagania. Mocne, elastyczne i ekonomiczne jednostki napędowe 
oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa to naturalne zalety Astry Classic III.

Elektroniczny system stabilizacji 
toru jazdy (ESP®Plus). Sterując hamulcami 
na 4 kołach niezależnie jest gotów  
do natychmiastowej korekty zjawiska 
podsterowności dla zachowania kontroli 
nad pojazdem, na przykład podczas 
gwałtownej zmiany toru jazdy.
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Zużycie paliwa

Silniki 1.3 CDTI 
ECOTEC®

(66 kW/90 KM)

1.7 CDTI 
ECOTEC®

 EcoFlex (81 kW/110 KM)

1.7 CDTI 
ECOTEC®

(81 kW/110 KM)

1.7 CDTI 
ECOTEC®

(92 kW/125 KM)

1.4 TWINPORT 
ECOTEC®

(66 kW/90 KM)

1.6 TWINPORT 
ECOTEC®

(85 kW/115 KM)
Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 5 Euro 5 Euro 4 Euro 5
Skrzynia biegów MT-6/MTA-62 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5/MTA-52 MT-5/MTA-5
Miasto1 6,3–6,5/6,4–6,6 5,6 6,5–6,6 6,6 8,0–8,1/7,7 8,4–8,5/8,1–8,2
Autostrada1 4,1–4,3/4,2–4,4 3,9 4,1–4,2 4,2 5,0–5,1/4,9 5,0–5,1/4,9–5,1
Cykl mieszany1 4,9–5,1/5,0–5,2 4,5 5,0–5,1 5,1 6,1–6,2/5,9 6,2–6,3/6,1–6,2
Emisja CO2, g/km 130–137/133–138 119 132–135 135 146–148/141 146–149/143–146
1 W l/100 km zgodnie z 1999/100/EC lub 2007/715/EC i 2008/692/EC.     2 Dostępne tylko w wersji 5-drzwiowej.
MT-5/MT-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna     MTA-5/MTA-6 = 5-/6-biegowa przekładnia Easytronic®

Gama jednostek napędowych. Dostępna gama dynamicznych silników Opla Astry 
Classic III ułatwia wybór zgodny z indywidualnymi upodobaniami kierowcy. Podsta- 
wowymi silnikami są 1.4 TWINPORT o mocy 66 kW (90 KM) oraz 1.6 osiągający 85 kW 
(115 KM). Silniki są wyposażone w system zmiennych faz rozrządu, doskonalący ich 
elastyczność, wydajność i oszczędność. Dla miłośników wysokoprężnej energii mamy 
serię czterech turbodiesli z technologią common rail, zaczynając od 1.3 CDTI 66 kW 
(90 KM) a kończąc na silniku 1.7 CDTI, którego moc maksymalna wynosi 92 kW 
(125 KM) i 280 Nm.

Wszystkie informacje były aktualne w momencie  
publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo  

do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie.  
Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani 
dystrybutorzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą  
modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Zużycie 
paliwa dla silników spełniających normę Euro 4 zostało 
określone zgodnie z dyrektywą 1999/100/EC i mierzone 
jest dla pojazdów bez obciążenia, zgodnie z tymi regula-
cjami. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników 
spełniających normę Euro 5 zostały określone zgodnie  
z dyrektywami 2007/715/EC i 2008/692/EC i mierzone  
są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tymi  
regulacjami. Dodatkowe wyposażenie może spowodować 
wyższe spalanie i emisję CO2 zwiększenie masy własnej 
pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednoczesne 
ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. 
Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej 
prędkości i uzyskiwanych przyśpieszeń. Zmierzone osiągi 
dotyczą pojazdu bez kierowcy i z obciążeniem 200 kg.

U
kłady napędow

e i bezpieczeństw
o

Poduszki powietrzne. Dostępne są 
pełnowymiarowe przednie i boczne  
poduszki powietrzne chroniące kierowcę 
i pasażera, a także boczne poduszki 
kurtynowe dla przednich i tylnych foteli.

Aktywne zagłówki przednie.
W przypadku uderzenia w tył samochodu 
zagłówki foteli przednich podnoszą się  
i przesuwają do przodu, zapobiegając 
poważnym urazom kręgosłupa szyjnego.



Komputer pokładowy. Podaje
użyteczne informacje, takie jak zużycie 
paliwa, zasięg na pozostałym zapasie 
paliwa, czas jazdy i pokonany dystans.

Nie ograniczaj swoich oczekiwań.
Możliwości jest naprawdę dużo. Do bogato wyposażonego fabrycznie Opla Astry Classic III można zamówić pakiety wyposażenia 
dodatkowego według potrzeb i upodobań.



Kierownica z przyciskami sterowania. 
Dla wygody i większego bezpieczeństwa 
jazdy można kontrolować system audio-
informacyjny bez odrywania rąk od  
kierownicy i wzroku od drogi.
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W
yposażenie

Pakiet Bezpieczeństwa
•  System stabilizacji toru 

jazdy (ESP®Plus)
• Kurtynowe poduszki powietrzne

Pakiet Zimowy 
• Spryskiwacze reflektorów 
• Podgrzewane fotele przednie 
• Nawiewy powietrza w drugim rzędzie 

siedzeń 

Pakiet Oświetlenia Wnętrza
• Lampki do czytania z przodu i z tyłu

Pakiet Dobrej Widoczności
• Czujnik deszczu
• Światłoczułe lusterko wewnętrzne
• Automatyczne sterowanie światłami 

z czujnikiem oświetlenia (tunelowym)
• Podświetlane lusterka w osłonach 

przeciwsłonecznych

Pakiet 111 Lat
• Klimatyzacja sterowana ręcznie
• Felgi stalowe strukturalne 16˝
• Radioodtwarzacz CD 30
• Kierownica pokryta skórą z przyciskami 

sterowania

Pakiet Ozdobny
(dostępny tylko w wersji kombi)
• Przyciemniane szyby z boku i z tyłu
• Ozdobne chromowane listwy okienne
• Słupek „B” w kolorze czarnym
• Srebrne relingi dachowe

Pakiet Plus
• Klimatyzacja sterowana ręcznie
• Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne
• Radioodtwarzacz CD 30
• Mocowania do siatki w przedziale 

bagażowym (tylko dla wersji kombi)

Pakiet Classic Super
• Klimatyzacja sterowana elektronicznie
• Felgi stalowe strukturalne 16˝
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3
• Kierownica pokryta skórą z przyciskami 

sterowania
• Reflektory przeciwmgielne przednie
• Ręczna regulacja fotela kierowcy 

w 6 kierunkach
• Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne

Pakiet Kolorowy
• Lusterka i klamki zewnętrzne 

w kolorze nadwozia

System CD 30. Radioodtwarzacz CD. Pamięć 4 x 6 stacji. Moc 4 x 20 W. 6 głośników.
Trójfunkcyjny wyświetlacz lub wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny.

System CD 30 MP3. Radioodtwarzacz CD/MP3. Pamięć 4 x 6 stacji. Moc 4 x 20 W. 
7 głośników. Wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny. Wejście AUX-in w konsoli środkowej.

Wejście AUX-in. Umożliwia podłączenie 
przenośnych urządzeń zewnętrznych, np. 
odtwarzaczy MP3 lub iPod®.
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Usługi firmy Opel.
Opel Assistance.
Bezpłatny program pomocy na drodze obejmuje 
wszystkie nowe samochody marki Opel w ciągu 
pierwszego roku od daty rejestracji lub wydania 
klientowi, w zależności od tego, co nastąpiło 
wcześniej. Może zostać przedłużona na kolejne 
lata. Usługa jest świadczona w ponad 40 krajach 
europejskich przez 24 godziny na dobę. Obejmuje 
takie usługi jak: pomoc w czasie awarii, holowanie, 
wynajem samochodu, zakwaterowanie w hotelu 
oraz zorganizowanie transportu zastępczego 
(zgodnie ze szczegółowymi warunkami programu).

Oferty kredytowe.
Dystrybutorzy marki Opel oferują atrakcyjne, 
dostosowane do specyfiki produktu programy 
finansowania. Klient może wybrać formę zakupu 
odpowiednią do swoich potrzeb i możliwości.

Oferty leasingowe.
Proponujemy leasing samochodu dostosowany 
do wymagań i możliwości każdego klienta.  
Dostępny jest również program kompleksowej 
obsługi flot.

Usługi ubezpieczeniowe.
Naszym klientom oferujemy różne programy 
ubezpieczeń samochodu, w tym ubezpieczenie 
od kosztów naprawy oraz preferencyjne  
stawki ubezpieczeń samochodu.

Wynajem samochodów Opla.
Wypożyczalnia samochodów Opla umożliwia 
kontynuację jazdy, na przykład w razie poważnej 
awarii samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód 
marki Opel przez 24 miesiące bez limitu kilome-
trów, począwszy od dnia pierwszej rejestracji 
lub dostarczenia pojazdu klientowi przez dys-
trybutora Opla, w zależności od tego, co nastą-
piło wcześniej.

Program przedłużonej gwarancji.
Ubezpieczenie od kosztów naprawy zapewnia 
pokrycie kosztów napraw mechanicznych i elek-
trycznych na kolejne trzy lata, z wyłączeniem 
części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu. 
Szczegółowych informacji na temat dostępności 
usługi udzielają dystrybutorzy marki Opel.

Gwarancja na perforację nadwozia.
Opel udziela pełnej, 12-letniej gwarancji na 
perforację korozyjną nadwozia na warunkach 
opisanych w Książce Serwisowej.

Części i akcesoria.
Wszystkie oryginalne części eksploatacyjne oraz 
akcesoria służące stylizacji lub dostosowaniu 
pojazdu do potrzeb indywidualnych lub firmowych 
są dostępne u dystrybutorów marki Opel.

Opel w Internecie.
Potrzebujesz natychmiastowej informacji?  
Na stronie www.opel.com.pl znajdziesz wszystko 
o produktach i usługach oferowanych przez  
firmę Opel. Odwiedź naszą witrynę i poznaj 
najnowsze wiadomości na temat marki Opel.

Recykling
Informacje dotyczące recyklingu, punktów  
złomowania pojazdów oraz pozyskiwania  
surowców wtórnych są dostępne na stronie
www.opel.com.pl.

Szczegółowych informacji udzielają auto-
ryzowani dystrybutorzy marki Opel.
Więcej informacji znajdziesz też na:
www.opel.com.pl.
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www.opel.com.pl

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Kolory prezentowane w niniejszej publikacji mogą różnić się od rzeczywistych. Wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. 
Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy marki Opel.
General Motors Poland Sp. z o.o., Warszawa

Certyfikat PEFC
 
Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych  
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.
www.pefc.plPEFC/04-31-1370




