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Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają autoryzowani dystrybutorzy 
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Wyrafinowany komfort. 
Specjalnie dla Ciebie.





Otwórz oczy na …







… nowe inspiracje!
Panoramiczna szyba przednia (tylko GTC) na zawsze zmieni 
Twój sposób postrzegania świata. Potężna szklana tafla  
rozciąga się ponad głowami pasażerów przednich siedzeń.  
Wygląda wspaniale i rozświetla wnętrze auta.



Zwiększ tętno za dotknięciem jednego przycisku.
Jednym dotknięciem przycisku Sport możesz jednocześnie zwiększyć czułość  
pedału przyspieszenia, bezpośredniość układu kierowniczego i usztywnić zawieszenie. 
Przyciśnij i przekonaj się jak to działa.





Komfort w nienagannym stylu.
Kierowca Opla Astra jest przyzwyczajony do wysokich standar-
dów, którym inne auta nie są w stanie dorównać. To naturalne, 
że zadbaliśmy o każdy, nawet najmniejszy szczegół wnętrza. 
Teraz, Ty i Twoi pasażerowie będziecie wciąż szukać pretekstu 
do jazdy.





Żyj pełnią życia. 
Wybierz swojego, 
Opla Astrę.
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Opel Astra Essentia
Jest praktyczna i funkcjonalna.  
Posiada wszystko, co niezbędne,  
a nawet ujawnia więcej.  
Wyposażenia ponad wersję Essentia:

• 4 poduszki powietrzne 
• Szyby elektryczne z przodu 
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• System ABS
• Lusterka zewnętrzne  

w kolorze nadwozia
• Zdalnie sterowany zamek centralny 
• ISOFIX – mocowanie fotelików dla 

dzieci na tylnych zewnętrznych fotelach
• Składane tylne siedzenia – 60:40
• Felgi stalowe 16˝ i opony 205/55 R 16 

(z wyjątkiem niektórych wersji Sedana) 
lub 15˝ i opony 195/65 R 15 

• Przyciemniane elementy  
wewnętrzne reflektorów 

• Podgrzewane i sterowane elektrycznie 
lusterka (tylko GTC)

• Tapicerka Alpha/Elba, Charcoal 
• Elementy ozdobne wnętrza  

w kolorze Charcoal

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.



Opel Astra Enjoy
Opel Astra Enjoy łączy wysoką  
funkcjonalność z atrakcyjnym  
wzornictwem. Elementy wyposażenia 
ponad wersję Essentia:

• Klimatyzacja
• Radioodtwarzacz CD 30
• Elektrycznie regulowane i ogrzewane 

lusterka zewnętrzne
• Kieszenie w oparciach przednich foteli
• Jeden kluczyk składany
• Chromowane pierścienie wskaźników
• Chromowane elementy  

wewnętrzne reflektorów
• Lusterka zewnętrzne i klamki  

w kolorze nadwozia
• Stalowe felgi strukturalne 16˝
• Pakiet Oświetlenia Wnętrza (tylko GTC)
• Tapicerka Twist/Elba, Charcoal
• Elementy ozdobne wnętrza  

w kolorze Matt Chrome

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.
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Opel Astra Sport
Opel Astra w sportowym stylu GTC –  
dynamiczna sylwetka i doskonałe wła-
sności jezdne w standardzie. Elementy 
wyposażenia ponad wersję Enjoy:

• Sportowe fotele
• Podświetlane lusterka  

w osłonach przeciwsłonecznych
• Centralna konsola  

w kolorze Matt Chrome
• Sportowy zestaw wskaźników 

z chromowanymi pierścieniami
• Sportowa kierownica z elementami 

w kolorze Matt Chrome pokryta skórą
• Ochronne listwy boczne  

w kolorze nadwozia
• Tapicerka Alpha, srebrna/Elba, 

Charcoal, Alpha Silver/Morrocana, 
Charcoal lub skórzana, Charcoal

• Elementy ozdobne wnętrza w kolorze 
Maze Chrome

• Felgi aluminiowe16˝

Jeśli poszukujesz więcej sportowych  
dodatków, zapytaj sprzedawcę o pakiety 
stylizacji nadwozia.

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.



Biały Olympic

Srebrny Silverlake2

Jasnoszary Pannacotta1

Czerwony Power

Zielony Myth

Srebrny Sovereign

Ciemnoszary Metro1

Niebieski Ultra1 Niebieski Waterworld2
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Srebrny Lightning1Szary Technical

Niebieski Oriental1

Czarny Sapphire

Błękitny Iceberg1

1 Dostępny tylko w GTC.     2 Dostępny tylko w wersji Sedan.



Alpha Charcoal/Elba Charcoal. 
Elementy dekoracyjne: Charcoal.

Twist Charcoal/Elba Charcoal. 
Elementy dekoracyjne: Matt Chrome.

Leather Mondial Charcoal. 
Elementy dekoracyjne: Maze Chrome.

Alpha Silver/Elba Charcoal. 
Elementy dekoracyjne: Matt Chrome 
lub Maze Chrome.
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Kolory i tapicerki

Model Essentia Enjoy Sport2

Nazwa tapicerki Alpha/ 
Elba

Twist/ 
Elba

Alpha/ 
Elba

Alpha/ 
Elba

Leather  
Mondial

Kolor tapicerki Charcoal Charcoal Silver/ 
Charcoal

Silver/ 
Charcoal

Charcoal1,3

Lakier bazowy

Biały Olympic ● ● ● ● ●

Lakier opalizujący1

Czerwony Power ● ● ● ● ●

Lakier metaliczny/perłowy, dwuwarstwowy1

Srebrny Sovereign ● ● ● ● ●

Szary Technical ● ● ● ● ●

Srebrny Lightning ● ● ● ● ●

Srebrny Silverlake ● ● ● – –

Ciemnoszary Metro ● ● ● ● ●

Zielony Myth ● ● ● ● ●

Błękitny Iceberg2 ● ● ● ● ●

Niebieski Oriental ● ● ● ● ●

Jasnobeżowy Pannacotta ● ● ● ● ●

Niebieski Waterworld ● ● ● ● ●

Niebieski Ultra ● ● ● ● ●

Czarny Sapphire ● ● ● ● ●

Elementy dekoracyjne

Charcoal ● – – – –

Matt Chrome – ● ● – –

Maze Black – – – – –

Maze Chrome – – – ● ●

Konsola środkowa

Matt Chrome ● ● ● ● ●

Sportowe fotele – – ● ● ●

● = dostępny     – = niedostępny     1 Opcjonalny.     2 Dostępny tylko w GTC.     3 Tapicerka skórzana: w miejscach kontaktu z ciałem.



Felgi stalowe z kołpakami, 
18-ramienne, 6,5 J x 15 opony 195/65 R 15

Felgi aluminiowe, 7,5 J x 18, 
5-ramienne, opony 225/40 R 18

Felgi stalowe z kołpakami, 
7-ramienne, 6,5 J x 16 opony 205/55 R 16

Felgi aluminiowe, 6,5 J x 16 i 7 J x 17, 
10-ramienne w kolorze tytanowym, 
opony 205/55 R 16 lub 225/45 R 17

Felgi aluminiowe, 6,5 J x 16, 
podwójne 7-ramienne, opony 205/55 R 16
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Felgi aluminiowe, 7 J x 17, 
podwójne 5-ramienne, opony 215/45 R 17

Felgi aluminiowe, 7,5 J x 18, 
5-ramienne „gwiaździste”, opony 
225/40 R 18

Felgi aluminiowe, 6,5 J x 16, 
10-ramienne, opony 205/55 R 16

Felgi aluminiowe, 7 J x 17, 
5-ramienne, opony 225/45 R 17

Felgi aluminiowe, 6,5 J x 16, 
5-ramienne, opony 205/55 R 16

Felgi stalowe strukturalne,  
5-ramienne, 6,5 J x 16, opony 205/55 R 16

Felgi i opony PA7 PY3 QN1+E9D QL5 S89 PXL+37P/ 
PXM+37P PGO QL7 QL4 P38 PNK

Essentia  ●1  ●2 – ○ – –/– – – – – –

Enjoy – – ● ○ –  ○/○4 ○  ○ 3 – – –

Sport – – – – ● ○/○ ○ ○ ○ ○ ○

● = wyposażenie standardowe     ○ = wyposażenie opcjonalne     – = niedostępne
1 Dostępne dla modelu Sedan.     2 Dostępne dla modelu GTC.     3 Tylko z obniżonym zawieszeniem.     4 Dostępne z wybranymi silnikami.
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Silniki. Każda z wersji Opla Astry zapewnia odpowiednią dynamikę jazdy, a więc wybór jednostki napędowej jest tylko kwestią 
osobistych oczekiwań. Oferujemy szeroką gamę zaawansowanych technicznie, dynamicznych silników benzynowych i super-
nowoczesnych diesli ECOTEC®. Podstawowa jednostka 1.4 TWINPORT osiąga pełne 66 kW (90 KM). Silnik o pojemności 1,6-litra 
i mocy 85 kW (115 KM) wyposażony jest w system zmiennych faz rozrządu, który poprawia elastyczność i zmniejsza zużycie  
paliwa. Jeśli potrzebujesz więcej mocy, możesz wybrać silnik 1.8 zapewniający 103 kW (140 KM), dostępny także z 4-biegową 
skrzynią automatyczną, lub nawet 1.6 Turbo osiągający aż 132 kW (180 KM). Dla wielbicieli wysokoprężnej siły mamy paletę 
sześciu nowoczesnych diesli z technologią common rail, począwszy od 1.3 CDTI o mocy 66 kW (90 KM), po najmocniejszego  
o mocy 110 kW (150 KM) z maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 320 Nm. 

Zużycie paliwa

Silniki 1.4 TWINPORT ECOTEC®

(66 kW/90 KM)
1.6 ECOTEC®

(85 kW/115 KM)
1.8 ECOTEC®

(103 kW/140 KM)
1.6 Turbo ECOTEC® 2

(132 kW/180 KM)

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Skrzynie biegów MT-5/MTA-52 MT-5/MTA-5 MT-5/AT-4 MT-6

Miasto1 8,0–8,1/7,7 8,4–8,5/8,1–8,2 9,1–9,2/9,6–9,9 9,7

Autostrada1 5,0–5,1/4,9 5,0–5,1/4,9–5,1 5,2–5,3/5,6–5,8 6,1

Cykl mieszany1 6,1–6,2/5,9 6,2–6,3/6,1–6,2 6,6–6,8/7,1–7,3 7,4

Emisja CO2 g/km 146–148/141 146–149/143–146 156–159/166–172 174

1 l/100 km godnie z normą 1999/100/EC lub 2007/715/EC i 2008/692/EC.     2 Dostępny tylko dla modelu GTC. 
MT-5/MT-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna     MTA-5/MTA-6 = 5-/6-biegowa skrzynia pół-automatyczna Easytronic®     AT-4/AT-6 = 4-/6-biegowa skrzynia automatyczna

Opel Astra Sedan jest dostępny z silnikami 1.6, 1.8, 1.3 CDTI, i 1.7 CDTI (110 KM). Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału i dotyczą modeli z wyposażeniem 
standardowym. Zużycie paliwa zostało określone zgodnie z normą 1999/100/EC. 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 ładunkiem 200 kg.

Zużycie paliwa

Silniki 1.3 CDTI ECOTEC®

(66 kW/90 KM)
1.7 CDTI ECOTEC®

(81 kW/110 KM)
1.7 CDTI ECOTEC®

(92 kW/125 KM)
1.9 CDTI ECOTEC®

(88 kW/120 KM)
1.9 CDTI ECOTEC®

(110 kW/150 KM)

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 5 Euro 5 Euro 4 Euro 4

Skrzynia biegów MT-6/MTA-62 MT-6 MT-6 MT-6/AT-6 MT-6

Miasto1 6,3–6,5/6,4–6,6 6,5–6,6 6,6 7,2–7,4/9,6–9,7 7,2–7,4

Autostrada1 4,1–4,3/4,2–4,4 4,1–4,2 4,2 4,7–4,9/5,3–5,4 4,7–4,9

Cykl mieszany1 4,9–5,1/5,0–5,2 5,0–5,1 5,1 5,6–5,8/6,9–7,0 5,6–5,8

Emisja CO2 g/km 130–137/133–138 132–135 135 149–154/186–189 149–154



IDSPlus. Układ IDSPlus został dodatkowo wyposażony w system kontroli pracy zawieszenia 
w czasie rzeczywistym (CDC). System, wykorzystując liczne czujniki, monitoruje  
zachowanie samochodu i natychmiast dostosowuje charakterystykę tłumienia 
amortyzatorów poprawiając jego własności jezdne i przyczepność.

Elektroniczny system stabilizacji  
toru jazdy ESP®Plus (Electronic Stability 
Program). Sterując hamulcami na 
4 kołach niezależnie, jest gotowy do  
natychmiastowej korekty zjawiska  
podsterowności celem odzyskania 
kontroli nad pojazdem, na przykład  
podczas gwałtownej zmiany toru jazdy.

Wyjedź Oplem Astrą na drogę, a odkry-
jesz nieznane Ci wcześniej poczucie 
pewności i kontroli – to efekt działania 
systemu aktywnego układu jezdnego 
IDS (Interactive Driving System) stwo-
rzonego przez specjalistów Opla. Syn-
chronizuje on siłę wspomagania układu 
kierowniczego, sztywność zawieszenia 
i działanie hamulców. Oczywiście, nawet 
nie poczujesz, kiedy system wykorzysta 
takie funkcje, jak system przeciwpośli-
zgowy ABS (Anti-lock Braking System), 
układ kontroli podsterowności UCL  
(Understeer Control Logic), czy elektro-
niczny system stabilizacji ESP®Plus. 
Z pewnością jednak docenisz swobodę  
i bezpieczeństwo jazdy w każdych wa-
runkach drogowych.

Najważniejsze elementy interaktywnego 
układu jezdnego IDS to elektroniczny 
system stabilizacji toru jazdy ESP®Plus z 
układem kontroli trakcji, który utrzymuje 
auto na zadanym torze jazdy sterując 
hamulcami kół niezależnie oraz system 
kontroli podsterowności UCL odpo-
wiednio zarządzający układem hamul-
cowym, gdy siły bezwładności wypy-
chają auto z łuku. Układ hamulcowy 
współpracuje z udoskonalonym, stero-
wanym elektronicznie systemem prze-
ciwpoślizgowym ABS, systemami wspo-
magania hamowania awaryjnego BAS  
(Brake Assist System) i kontroli hamul-
ców na zakrętach CBC (Cornering Brake 
Control).

Przełącznik „SportSwitch” jest dostępny 
ze sportowym zawieszeniem i system 
IDSPlus. Po aktywacji trybu sportowego 
samochód reaguje odczuwalnie szybciej 
i dokładniej. To prawie tak, jakby mieć 
dwa samochody w jednym. 
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Adaptacyjne reflektory AFL (Adaptive 
Forward Lightning). Dostosowując 
kierunek i zasięg wiązki światła do 
prędkości i wybranego toru jazdy,  
system doświetla zakręty, dzięki czemu 
jazdaw nocy jest bezpieczniejsza.

System kontroli ciśnienia w oponach 
TPMS (Tire Pressure Monitoring System). 
Układ czujników mierzących wartość  
ciśnienia w oponach ostrzega o jego 
spadku wskazując odpowiednie koło na 
graficznym wyświetlaczu informacyjnym.

Aktywne zagłówki. W przypadku ude-
rzenia w tył pojazdu aktywne zagłówki 
przednich foteli błyskawicznie podnoszą 
się i przesuwają do przodu chroniąc 
głowę przed bezwładnym odrzuceniem 
do tyłu. Aktywne zagłówki są częścią 
pakietu wyposażenia dodatkowego.

Poduszki powietrzne. Pełnowymiarowe 
przednie i boczne poduszki chronią  
kierowcę i pasażera. Poduszki kurtynowe 
zabezpieczające podczas uderzenia 
bocznego dostępne są w modelu GTC.



Doskonale dopasowany. Elegancki lub bardziej dynamiczny, klasyczny albo 
trochę ekstrawagancki – wiesz, co dla Ciebie najlepsze. Jakikolwiek jest Twój styl, 
Opel Astra – czterodrzwiowy sedan lub sportowy GTC – spełni Twoje oczekiwania.

Opel Astra sedan. Ma ogromny, wydzielony bagażnik, którego zamek możesz 
odblokować przyciskiem na konsoli centralnej lub razem z drzwiami za pomocą  
pilota zdalnego sterowania.
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Czujniki parkowania. Układ włącza się 
automatycznie po wybraniu wstecznego 
biegu. Sygnał dźwiękowy ostrzega kie
rowcę nawet o niskich przeszkodach, 
będących poza zasięgiem jego wzroku.

Open&Start®. System odblokowywania 
i blokowania zamków drzwi oraz ba
gażnika bez użycia kluczyka. Kiedy już 
wsiądziesz za kierownicę do urucho
mienia silnika wystarczy nacisnąć ten  
przycisk.

Komputer pokładowy. Wszystkie potrzeb
ne informacje, takie jak zużycie paliwa, 
czas podróży, czy odległość dostępne są 
na wyświetlaczu informacyjnym.

System ogrzewania Quickheat. Stero
wany elektronicznie, dodatkowy system 
przyspiesza ogrzewanie wnętrza oraz 
odmrażanie szyb, niezależnie od tem
peratury silnika.

Regulacja podparcia lędźwiowego. Za pomocą pokrętła możesz idealnie dopa
sować ustawienie oparcia fotela do linii Twoich pleców. (dostępna w pakietach  
wyposażenia dodatkowego)

Elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Do występujących w standardzie elektrycz
nych szyb przednich dostępne jest elektryczne sterowanie szyb tylnych, funkcja 
jednoimpulsowego otwierania, zabezpieczenie przeciw przytrzaśnięciu oraz elek
trycznie regulowane i ogrzewane lusterka, z możliwością składania.

Czujnik deszczu i automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne. Czujnik 
deszczu, umieszczony w podstawie mocowania lusterka wewnętrznego, auto
matycznie uruchamia wycieraczki dostosowując prędkość ich pracy do inten
sywności opadów. Światłoczułe lusterko wewnętrzne reaguje na światła pojazdów 
jadących z tyłu.

Reflektory przeciwmgielne. Silne przednie światła przeciwmgielne pomagają 
zobaczyć więcej i bezpiecznie dojechać do celu, nawet w najgorszych warunkach 
drogowych. Dodatkowo, uatrakcyjniają przód Twojego Opla Astry.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie ECC. Wyposażona w czujnik nasłonecznienia 
klimatyzacja sterowana elektronicznie funkcjonuje całkowicie automatycznie, 
utrzymując zadaną temperaturę wnętrza niezależnie od warunków atmosferycznych.

Klimatyzacja automatyczna ACC. Klimatyzacja automatyczna ACC. Czujniki kontrolują 
temperaturę wnętrza Opla Astry oraz temperaturę zewnętrzną. Prędkość dmuchawy 
zmienia się automatycznie dla utrzymania wybranych parametrów powietrza.

Okno dachowe. Okno dachowe. Szerokie, otwierane okno dachowe z przyciemnianą 
szybą dodaje jeździe dodatkowego wymiaru i zapewnia napływ świeżego powietrza 
za naciśnięciem jednego przycisku.
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6-biegowa automatyczna skrzynia  
biegów. Zaawansowana 6-biegowa 
przekładnia automatyczna Opla  
z systemem ActiveSelect® zwiększa 
komfort prowadzenia i pozwala  
na ręczną zmianę przełożeń. Posiada  
zimowy program pracy.

Podgrzewane fotele przednie. Fotele 
kierowcy i pasażera mogą być wypo-
sażone w ogrzewanie, z trzystopniową  
regulacją umieszczoną na konsoli 
środkowej.



CD 30. Stereofoniczny radioodtwarzacz CD, pamięć 24 stacji radiowych, moc 
4 x 20 W, 6 głośników. Trójfunkcyjny  wyświetlacz lub graficzny wyświetlacz  
informacyjny (z portalem telefonu komórkowego lub klimatyzacją sterowaną  
elektronicznie).

CD 30 MP3. Stereofoniczny radioodtwarzacz CD/MP3, pamięć 24 stacji radiowych, 
moc 4 x 20 W, 7 głośników. Trójfunkcyjny  wyświetlacz lub graficzny wyświetlacz 
informacyjny (z portalem telefonu komórkowego lub klimatyzacją sterowaną elek-
tronicznie). Złącze AUX-in w konsoli środkowej przy dźwigni hamulca ręcznego.

CDC 40 Opera. Zaprojektowany specjalnie dla wymagających miłośników muzyki. 
Posiada graficzny 7-pasmowy equalizer i cyfrowy procesor dźwięku dla uzyskania 
optymalnej akustyki. Moc 150 W i 7 głośników wysokiej jakości zapewniających  
potężne, czyste brzmienie. Odtwarzacz CD z 6-płytową zmieniarką i możliwością 
odczytu plików MP3. Sterowanie na kierownicy i wielofunkcyjny graficzny wyświe-
tlacz informacyjny dostępne są w wyposażeniu standardowym.

CD 70 Navi. Wyposażony w napęd CD dla systemu nawigacji i oddzielny odtwarzacz 
CD/MP3. Monochromatyczny wyświetlacz informacyjny wykorzystywany do wskazań 
nawigacyjnych (kolorowy – wyposażenie dodatkowe). System komunikatów głosowych. 
Podwójny tuner zapewniający optymalny odbiór kanału informacji drogowych TMC 
pomocny w aktywnej nawigacji. Sterowanie na kierownicy, pamięć 40 stacji, moc 
4 x 20 W, 7 głośników, złącze AUX-in.

DVD 90 Navi. Dysk DVD zawiera oprogramowanie nawigacyjne oraz mapy ponad 
20 krajów Europy, z funkcją przewodnika podróży. Komunikaty kanału informacji 
drogowych TMC, np. o korkach i objazdach, są automatycznie wyświetlane i mogą 
zostać w każdej chwili uwzględnione w planowaniu trasy. Kolorowy wyświetlacz  
informacyjny. Oddzielny odtwarzacz CD/MP3. Sterowanie na kierownicy, pamięć  
40 stacji, moc 4 x 20 W, 7 głośników, złącze AUX-in.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny CID. 
Wszystkie informacje, których potrze-
bujesz na przejrzystym 6,5-calowym 
ekranie. Wyposażenie standardowe 
z systemem CD 90 Navi i dodatkowe 
z CD 70 Navi.

Złącze AUX-in. Umożliwia podłączenie 
za pomocą złącza słuchawkowego 
zewnętrznych urządzeń przenośnych, 
np. odtwarzacza MP3.

Twin Audio®. System umożliwiający 
pasażerom tylnych siedzeń niezależne 
korzystanie z pokładowego systemu  
audio, słuchanie innych stacji radiowych 
lub płyt CD niż pasażerowie z przodu. 
Oddzielne elementy sterowania, z regu-
lacją głośności dla dwóch par słuchawek 
umieszczone są z tyłu konsoli środkowej.

Portal telefonu komórkowego. 
Opel Astra może być wyposażony w ze-
staw głośnomówiący współpracujący  
z większością telefonów komórkowych. 
Zestaw zawiera konsolę z uchwytem. 
Oferowany jest także system z łączem 
Bluetooth™ oraz sterowanie systemem 
na kierownicy. Informacja o modelach 
telefonów komórkowych współpracują-
cych z portalem dostępna jest na stronie 
www.opel.com/mobileportal.pdf oraz  
u najbliższego autoryzowanego dystry-
butora marki Opel.
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Haki holownicze. Haki ze stałą lub 
zdejmowaną końcówką, dostępne  
dla przyczep o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 1650 kg.

Osłony okienne. Dopasowane do bocz-
nych tylnych okien i tylnej szyby, łatwe w 
montażu, umożliwiają opuszczanie szyby.

Pojemniki dachowe Thule. Osiem modeli do wyboru. Wymiary od 1100 x 800 x 400 mm 
do 2180 x 940 x 400 mm. Do montażu konieczne są belki dachowe.

Felgi aluminiowe 18˝. Sportowe i ele-
ganckie, 11-ramienne z kontrastującą 
osłoną piasty w kolorze antracytowym.

Foteliki dziecięce. Opel oferuje szeroką gamę fotelików dla dzieci w każdym wieku, 
wyposażonych w system mocowania ISOFIX z górnym pasem mocującym i/lub  
przystosowanych do standardowych, 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Wszystkie 
foteliki są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa UE, także dotyczącymi 
ochrony przy uderzeniach z boku.
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Pakiet OPC Line 1. Sylwetka Opla Astry 
GTC to uosobienie dynamiki. Pakiet 
OPC Line 1, składający się z przedniej  
i tylnej dolnej nakładki zderzaka, na-
kładek progów bocznych i spoilera da-
chowego, jeszcze mocniej podkreśla  
jej sportową formę. Dopasowane do-
datki – trzy wersje felg aluminiowych 
7,5 J x 18: 5-, 9- lub 11-ramienne,  
z oponami 225/40 R 18.

Pakiet OPC Line 2. Bezkompromisowy 
sportowy charakter Opla Astry GTC 
zapewnia fabrycznie montowany Pakiet 
OPC Line 2. Zawiera on przednie i tylne 
spoilery zderzaków, nakładki progów 
bocznych oraz spoiler dachowy. Sportowe 
akcesoria sprawiają, że auto wydaje się 
być w ruchu nawet, kiedy stoi. Felgi  
aluminiowe ze wspaniałymi detalami 
stylistycznymi przenoszą to wrażenie  
na drogę.
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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.

McCann momentum 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




