
opel ASTRA GTC

owner
Opel Raszyn Radom pion



- 02 - 

Opel Astra GTC robi wrażenie. Zgrabne, nisko osadzone szerokie nadwozie przypomina 

muskularnego sprintera. Astra GTC przywiera do drogi dużymi kołami o rozmiarze do 20 cali. 

Sportowy charakter jest podkreślany przez chromowane obramowanie okien, dynamiczną formę 

reflektorów biksenonowych, z charakterystycznymi światłami do jazdy dziennej LED w kształcie 

skrzydeł, oraz tylne światła w technologii LED.

SZKODA ŻYCIA 
NA NUDNE 

SAMOCHODY.
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Stylistyka Astry GTC odzwierciedla sportowy charakter podwozia, 

stworzonego przez niemieckich inżynierów dla kierowców oczekujących czystej frajdy 

podczas jazdy. Jego konstrukcja wywodzi się z toru wyścigowego. Maksymalną przyczepność 

i neutralność prowadzenia zapewnia między innymi zaawansowane zawieszenie przednie 

HiPer, znane z cenionej i nagradzanej Insignii OPC. Stabilność gwarantuje także tylne  

zawieszenie z drążkiem Watta. W efekcie uzyskano najwyższy poziom kontroli i przyjem-

ności jazdy.

W Astrze GTC wyposażonej w zawieszenie FlexRide możesz łatwo 

dostosować charakterystykę układu jezdnego do swojego stylu jazdy – wystarczy nacisnąć 

przycisk na desce rozdzielczej. Zawieszenie FlexRide zapewnia optymalną trakcję poprzez 

system płynnej regulacji charakterystyki tłumienia amortyzatorów (CDC). Tryb „Tour” 

sprzyja łagodnej, spokojnej jeździe. Tryb „Sport” w mgnieniu oka wyostrza reakcje układu 

kierowniczego, przepustnicy i automatycznej skrzyni biegów (jeżeli taki rodzaj skrzyni 

zastosowano). W trybie „Sport” zmianie ulega także podświetlenie wskaźników – ze  

stonowanego białego na dynamiczną czerwień.

UWOLNIJ SWOJĄ  
PASJĘ.
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Z którejkolwiek strony na nią patrzysz, wciąż dostrzegasz więcej. 
Niezależnie od wybranej wersji wyposażenia, głęboko profilowane fotele i wyrazista  

stylizacja kabiny koresponduje ze sportową formą nadwozia. Jednak Astra GTC pozostaje 

przestronna i funkcjonalna – to 5-osobowe coupé do codziennego użytku. Dodatkowe 

opcje wyposażenia, takie jak najwyższej klasy system audio Infinity, ergonomiczne fotele 

sportowe, podgrzewane koło kierownicy i luksusowa skórzana tapicerka, podnoszą komfort 

Astry GTC na jeszcze wyższy poziom.

TRENUJ SWOJE 
ZMYSŁY.



Astra GTC to piękne auto. Mocne i wydajne silniki, atrakcyjne wzory felg oraz 

długa lista opcji wyposażenia ułatwia stworzenie samochodu swoich marzeń. Dostępne 

są cztery silniki, a wybrane mogą być wyposażone w system Start/Stop, który ogranicza 

zużycie paliwa przez automatyczne wyłączanie silnika, na przykład na czerwonym świetle.

WRZUĆ NOWY BIEG.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN

Silniki 1.4 Turbo ECOTEC® 
System Start/Stop 
(88 kW/120 KM)

1.4 Turbo ECOTEC® 
System Start/Stop
(103 kW/140 KM)

1.6 Turbo ECOTEC®

(132 kW/180 KM)
2.0 CDTI ECOTEC® 
System Start/Stop
(121 kW/165 KM)

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Skrzynia biegów MT-6 MT-6 MT-6 MT-6

Miasto1 8,0 8,0 9,1 5,8

Autostrada1 4,6 4,6 5,8 4,4

Cykl mieszany1 5,9 5,9 7,0 4,9

Emisja CO2 w g/km 139 139 164 129

MT-6 = 6-biegowa manualna skrzynia biegów    1 W l/100 km zgodnie z dyrektywą 2007/715/EC i 2008/692/EC.

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. 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 przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu bez kierowcy i z obciążeniem 200 kg.
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1 Niedostępne dla wersji Sport.     2 Niedostępne dla wersji Enjoy.        

Astra GTC, o płynnych liniach nadwozia i zarazem 
masywnej sylwetce, rodzi przyjemne uczucie posia-
dania. Atrakcyjność samochodu można zwiększyć, 
wybierając jedne z oferowanych felg aluminiowych.

Felgi aluminiowe 20 x 8,5˝, 
5-ramienne, opony 245/40 R 20 (RQA).

Felgi stalowe z kołpakami 17 x 7˝,  
opony 235/55 R 17 (PWP1).
Standard w wersji Enjoy.

Felgi aluminiowe 18 x 7,5˝, 
7-ramienne, opony 235/50 R 18 
(RQK1).

Felgi aluminiowe 18 x 7,5˝, 
wieloramienne, opony 235/50 R 18 
(RQJ2). Standard w wersji Sport.

Felgi aluminiowe 18 x 7,5˝,
wieloramienne, opony 235/50 R 18 
(RQH).

Felgi aluminiowe 19 x 8˝, 
5-ramienne, opony 235/45 R 19 (RT8).

Felgi aluminiowe 20 x 8,5˝, 
5-ramienne, opony 245/40 R 20 (RQ9).



KOLORY 
I TAPICERKI.

Dostępne kolory nadwozia Astry GTC współgrają z jej 
energetyzującym wyglądem.

Żółty FlamingBiały OlympicCzerwony Power

Zielony Silky ShadowSrebrny SilverlakeSrebrny Sovereign Czarny FlashSzary Technical Biały Mineral 

LAKIERY OPALIZUJĄCE/BAZOWE

LAKIERY METALICZNE SPECJALNELAKIERY METALICZNE DWUWARSTWOWE



Enjoy: Silvanus, Dark Galvanized/
Atlantis, Jet Black
Listwy ozdobne:
Dolomite Pearl Light

Sport: Imola/Morrocana, 
Jet Black
Listwy ozdobne:
Brushed Titanium Light/
Piano structured

Sport: Imola, Morello Red/
Morrocana, Jet Black
Listwy ozdobne:
Brushed Titanium Light/
Piano Structured

Sport: Suede Dinamica, 
Jet Black/Nappa soft leather, 
Jet Black ze srebrnymi szwami
Listwy ozdobne:
Diamo/Piano Light

Sport: Ergonomiczne fotele
sportowe: skórzane, Jet Black 
Listwy ozdobne:
Brushed Titanium Light/
Piano Structured

Ergonomiczne fotele sportowe, 
tekstylne: Lace/Atlantis, 
Jet Black 
Listwy ozdobne: 
Dolomite Pearl Light (Enjoy) 
lub Brushed Titanium Light/
Piano Structured (Sport)

MODEL ENJOY SPORT

Tapicerka: nazwa Silvanus/Atlantis Lace/Atlantis1,2 Imola/Morrocana3 Imola/Morrocana3,4 Suede Dinamica/Nappa soft leather1 Lace/Atlantis1,2 Skórzana1,2,5

Tapicerka: kolor Dark Galvanized/Jet Black Jet Black Jet Black Morello Red/Jet Black Jet Black/Jet Black 
ze srebrnymi szwami 

Jet Black Jet Black

Listwy ozdobne

Dolomite Pearl Light • • - - - - -

Brushed Titanium Light/Piano Structured - - • • - • •

Diamo/Piano Light - - - - • - -

• = dostępne     – = niedostępne     1 Opcjonalne.     2 Ergonomiczne fotele sportowe.     3 Skóra syntetyczna.     4 Niedostępne z kolorami nadwozia: Żółty Flaming, Zielony Silky Shadow i Czerwony Power.     5 Fotele pokryte skórą w miejscach kontaktu z ciałem.
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www.opel.pl
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu 
części stanowiących odpady, tak aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów 
wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. 
z dn 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie www.opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji 
oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w niniejszej broszurze kolory mogą 
nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na 
poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u naszych autoryzowanych dystrybutorów.
General Motors Poland Sp. z o.o.

Wydanie 08/11SPEXT

Certyfikat PEFC
 
Broszurę wydrukowano na 
papierze pochodzącym z 
kontrolowanych zasobów 
w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.
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