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Spraw, by Twoje życie było bardziej ekscytujące. Dzięki  
serii modeli Opel Astra poznasz nowy, ekscytujący świat. 
Możesz wybrać sportową wersję GTC, elegancką wersję 
5-drzwiową, pomysłowo zaprojektowaną 4-drzwiową wersję 
Sedan lub wszechstronne Kombi. 
Odkryj połączenie śmiałej, dynamicznej stylistyki, niezwykłej 
wszechstronności i ekscytujących doznań z jazdy.  
Odkryj Opla.

ODKryj Opla Astrę

OPC Line 46





ZWIĘKSZ SWOJE OCZEKIWANIA
z Oplem Astrą.



EKSCYTUJ SIĘ sukcesem.
Nowy Opel Astra ma teraz jeszcze więcej zalet, które czynią  
ją  bezkonkurencyjną. Wybór mocnych i wydajnych silników, 
 eleganckie przednie zderzaki, osłona wlotu powietrza  
i światła, wysoka jakość materiałów wykończenia wnętrza –  
i wszystko, dzięki czemu tak wspaniale się ją prowadzi.





OTWÓRZ SIĘ NA TO CO …







… inspirujące!
Panoramiczna przednia szyba (wyłącznie w wersji GTC) na  
zawsze zmieni Twój sposób postrzegania świata. Pasażerowie 
zajmujący tylne siedzenia mogą dzięki niej spoglądać przed  
siebie nad głowami siedzących z przodu. Ponadto poprawia ona 
wygląd auta i doświetla wnętrze. 



ZREALIZUJ MARZENIA
o wyrafinowanym komforcie.





 DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ
niezwykłą wszechstronnością.





ROZPIESZCZAJ SIĘ
w nienagannym stylu.



Kierując Oplem Astrą, przyzwy-
czaisz się do nowych standardów, 
których inne samochody najzwy-
czajniej nie spełniają. Zarówno Ty, 
jak i Twoi pasażerowie lepiej  
poznacie okolicę. Każdy, kto ma 
nowego Opla Astrę wciąż szuka  
pretekstu do jazdy.





Poszanowanie
dla 

środowiska
świat jest wspólny, więc wszyscy mamy obowiązek o niego dbać. Firma opel dokłada starań, aby stale 

ograniczać emisję gazów cieplarnianych związaną z wytwarzanymi modelami samochodów, ale także 
prowadzi prace nad całą gamą wydajniejszych i przyjaznych dla środowiska alternatywnych źródeł energii. 

Jednym z naszych aktualnych celów jest całkowite wyeliminowanie emisji spalin dzięki zastosowaniu 
zaawansowanych ogniw paliwowych. Jednak nasza troska o środowisko naturalne nie ogranicza się tylko  

do tych działań. Znacznie ograniczyliśmy ilość szkodliwych substancji powstających podczas produkcji 
i udostępniliśmy klientom z całej Europy sieć łatwo dostępnych punktów recyklingowych. dzięki temu nasza 

polityka poszanowania środowiska naturalnego jest widoczna w całym cyklu projektowania, wytwarzania 
i użytkowania każdego samochodu.

Twój świat jest także naszym światem.

W sekcji „Silniki”, można znaleźć informacje o wyjątkowo  
ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska wersjach ecoFLEX.



Przekładnia Easytronic®. Dostępna 
dla silników 1.4, 1.6 i 1.3 CDTI, łączy 
 komfort automatycznej skrzyni biegów 
z zale tami skrzyni manualnej. W połączeniu 
z opracowaną przez Opla technologią 
ActiveSelect® umożliwia ręczną zmianę 
biegu bez użycia pedału sprzęgła w celu 
uzyskania bardziej sportowych osiągów.

Satysfakcjonująca moc.
Opel Astra oferuje szeroką gamę silników, o charakterystyce mocy od 66 kW/90 KM do 177 kW/240 KM, silniejszych, 
bardziej elastycznych i oszczędniejszych niż kiedykolwiek. Wszystkie spełniają normy emisji spalin EurO 4.

Opel Astra Sedan jest dostępna tylko z silnikami 1.6, 
1.8, 1.3 CDTI i 1.7 CDTI (o mocy 100 KM). Wszystkie  

dane  dotyczą modeli podstawowych sprzedawanych  
w Europie z wyposażeniem standardowym. Zużycie paliwa, 
 obliczone na podstawie wytycznych 1999/100/WE, zgodnie  
z nimi uwzględnia masę pojazdu bez obciążenia. Dodatkowe 
wyposażenie może oznaczać nieco wyższe wartości emisji 
CO2 i wyższe zużycie paliwa. Ponadto może powodować 
wzrost masy własnej pojazdu i w niektórych przypadkach 
wpływać na obniżenie dopuszczalnych obciążeń osi oraz 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, a także obniżenie 
dopuszczalnej masy przyczepy. Może to również niekorzystnie 
wpływać na prędkość maksymalną i przyspieszenie. Przed-
stawione osiągi dotyczą sytuacji, kiedy pojazd jest obciążony 
200 kg (nie licząc kierowcy).
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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®

(132 kW/180 KM)

2.0 Turbo 
ECOTEC®

(147 kW/200 KM)

OPC  
2.0 Turbo 

(177 kW/240 KM)

Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Skrzynia biegów MT-5/MTA-5 MT-5/MTA-5 MT-5/AT-4 MT-6 MT-6 MT-6
Cykl miejski1 8,0–8,1/7,7–7,8 8,7–8,9/8,5–8,7 9,7–9,8/10,4–10,6 10,3 13,1–13,2 13,0
Cykl pozamiejski1 5,0–5,1/4,9–5,0 5,2–5,4/5,0–5,2 5,6–5,7/6,1–6,3 6,2 7,1–7,2 7,0
Cykl mieszany1 6,1–6,2/5,9–6,0 6,5–6,7/6,3–6,5 7,1–7,2/7,7–7,9 7,7 9,3–9,4 9,2
Emisja Co2 w g/km 146–148/142–143 155–159/151–154 169–172/184–189 185 223–226 221
1 W litrach, zgodnie z dyrektywą 1999/100/WE.

Zużycie paliwa

Silniki 1.7 CDTI
ECOTEC®

(81 kW/110 KM)

1.3 CDTI 
ECOTEC®

(66 kW/90 KM)

1.7 CDTI 
ECOTEC®

(74 kW/100 KM)

1.7 CDTI 
ECOTEC®

(81 kW/110 KM)

1.7 CDTI2

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 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Skrzynia biegów MT-6 MT-6/MTA-6 MT-5/MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6
Cykl miejski1 5,6 6,3–6,5/6,4–6,6 6,4–6,5/6,4–6,5 6,6–6,7 6,8–6,9 7,2–7,4 7,2–7,4
Cykl pozamiejski1 3,9 4,1–4,3/4,2–4,4 4,2–4,3/4,2–4,3 4,4–4,5 4,6–4,7 4,7–4,9 4,7–4,9
Cykl mieszany1 4,5 4,9–5,1/5,0–5,2 5,0–5,1/5,0–5,1 5,2–5,3 5,4–5,5 5,6–5,8 5,6–5,8
Emisja Co2 w g/km 119 130–137/133–138 135–138/135–138 138–139 143–145 149–154 149–154
1 W litrach, zgodnie z dyrektywą 1999/100/WE.     2 Dostępność uzależniona od lokalnych warunków rynkowych.     MT-5/MT-6 = pięcio-/sześciobiegowa przekładnia manualna     MTA-5/MTA-6 = pięcio-/sześciobiegowa przekładnia Easytronic®     
AT-4 = 4-biegowa przekładnia automatyczna

Opel Astra ecoFLEX Niektórzy kierowcy środowisko naturalne stawiają na pierwszym 
miejscu. Jeśli jesteś jednym z nich, Opel Astra daje Ci teraz realny wybór. Silnik 81 kW  
(110 KM) 1.7 CDTI ECOTEC® zapewnia spalanie w cyklu mieszanym na poziomie 4,5 litra, 
obniżając emisję CO2 do zaledwie 119 g/km. Ten najwydajniejszy spośród silników 
Opla Astry jest bezpieczny dla środowiska naturalnego dzięki optymalizacji wydajności 
oraz prędkości obrotów na biegu jałowym, zwiększeniu przełożenia przekładni 
głównej, udoskonaleniu aerodynamiki osłony chłodnicy i dzięki oponom o niskich  
oporach toczenia. Dostępny w wersji 3-drzwiowej, 5-drzwiowej i kombi oraz we  
wszystkich profilach wykończenia.

Gama silników. Ponieważ każdy Opel Astra zapewnia charakterystyczną dla siebie 
dynamikę, można z łatwością wybrać jednostkę napędową dopasowaną do preferowa-
nego stylu jazdy. Szeroka gama technologicznie zaawansowanych i responsywnych  
silników benzynowych ECoTEC® i najnowocześniejszych silników Diesla gwarantuje poziom 
mocy, począwszy od ekscytującego, a skończywszy na fantastycznym. Ponadto każda  
z wersji układu napędowego w pełni spełnia normę emisji spalin Euro 4. Silnik podstawowy 
1.4 TWINPORT dostarcza solidnej mocy 66 kW (90 KM). Silnik 1.6 o mocy 85 kW (115 KM) 
jest wyposażony w zmienne fazy rozrządu, zapewniające jeszcze lepsze osiągi i znakomitą 
ekonomikę pracy. Bardziej wymagający mogą wybrać jednostkę 1.8 o mocy 103 kW 
(140 KM), dostępną również z 4-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Dodatkowo 

można wybierać między silnikami turbodoładowanymi 1.6 mocy 132 kW (180 KM),  
2.0 o imponującej mocy 147 kW (200 KM) lub silnikiem 2.0 o mocy 177 kW (240 KM)  
dostępnym w wersji OPC. Wielbiciele silników Diesla mogą się cieszyć siedmioma  
najnowocześniejszymi silnikami z technologią common rail, począwszy od silnika  
1.3 CDTI o mocy 66 kW (90 KM). Najpotężniejszy z nich dostarcza mocy 110 kW  
(150 KM) i 320 Nm momentu obrotowego.

Silniki i skrzynie biegów



Zdolność wzbudzania emocji.
Opel Astra stał się synonimem innowacyjności w dziedzinie technologii podwozia,  
potęgując przyjemność płynącą z jazdy w nieznany do tej pory sposób.
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Prowadząc Opla Astrę, poznasz nowy, dający poczucie bezpieczeństwa poziom kontroli. 
Wszystko to dzięki interaktywnemu, dynamicznemu systemowi jezdnemu Opla (IDS). 
Synchronizuje on działanie układu kierowniczego, zawieszenia i hamulców. Oczywiście 
bezpośrednio nie odczuwa się takich integracyjnych funkcji jak: układ zapobiegający 
blokowaniu się kół (ABS), układ kontroli podsterowności (UCL) i elek troniczny układ 
stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus), jednak większe poczucie bezpieczeństwa w każdych 
warunkach drogowych nie uchodzi niczyjej uwagi.

Główne składniki podwozia IDS to:
Zaawansowany elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus) wraz ze 
zinte growanym układem kontroli trakcji, stabilizuje tor jazdy samochodu przez  
hamowanie nawet trzech kół jednocześnie.
Układ kontroli podsterowności (UCL) hamuje wybrane koła, gdy pojazd ma  
tendencję do podsterowności.
Układ hamulcowy z udoskonalonym, sterowanym elektronicznie układem 
 przeciwdziałającym blokowaniu się kół (ABS), układem wspomagania awaryjnego 
 hamowania i układem kontroli siły hamowania w trakcie pokonywania  
zakrętów (CBC).

Zaawansowany elektroniczny układ 
stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus). Kontrola 
hamowania nawet trzech kół neutralizuje 
również ekstremalną podsterowność  
(np. podczas nagłych uników), utrzymując 
pełną kontrolę nad pojazdem.

IDSPlus. Podwozie IDSPlus wykorzystuje 
wszystkie funkcje układu IDS, a dodatkowo 
układ stałej kontroli amortyzacji (CDC). 
Specjalne czujniki kontrolują dynamikę 
samochodu i stale dostosowują zawie-
szenie w taki sposób, aby zachować 
maksymalną sterowność.

Przycisk SportSwitch jest dostępny 
wraz zawieszeniem Sport i systemem  
IDSPlus. Po jego włączeniu auto ma większą 
sterowność i bardziej sportowy charakter. 
W rezultacie otrzymujemy dwa samochody 
w jednym.

Dynam
ika jazdy



Wszechogarniające poczucie bezpieczeństwa. 
Poczucie absolutnego bezpieczeństwa pomoże Ci w pełni docenić dynamikę Opla Astry.  
Nowy Opel Astra uzyskała maksymalną liczbę 5 gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. 



System monitorowania ciśnienia 
w oponach (TPMS). Czujniki kontrolują 
ciśnienie powietrza w każdej z opon 
i w razie jego obniżenia, na graficznym 
lub kolorowym wyświetlaczu pojawia się 
ostrzeżenie wskazujące konkretną oponę 
(dostępny wyłącznie w wersji  Cosmo).

Aktywne zagłówki. Przy uderzeniu 
w tył samochodu przednie aktywne  
zagłówki natychmiast podnoszą się  
i przechylają w przód, chroniąc przed 
urazami kręgosłupa szyjnego. Aktywne 
zagłówki należą do pakietu Seat  
Comfort 2.

System adaptacyjnego oświetlenia 
drogi (AFL). Reagujący na prędkość 
oraz na manewry system AFL obraca 
światła w celu zyskania jak najlepszego 
oświetlenia zakrętów – zapewniając 
w ten sposób bezpieczniejszą jazdę nocą 
(niedostępny w wersji Essentia).

Poduszki powietrzne. Pełnowymiarowe 
przednie i boczne poduszki powietrzne 
chroniące kierowcę i pasażera są standar
dem we wszystkich modelach. Kurtyny 
powietrzne, chroniące dodatkowo przed 
urazami głowy, są dostępne jako opcja.
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Bezpieczeństw
o

Gwiazdki odnoszą się do bezpieczeństwa dorosłego 
 pasażera. Testowanym pojazdem była 5drzwiowa  
Opel Astra Enjoy z silnikiem 1.6, wyposażona w opcjonalne 
 kurtyny powietrzne.
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Kom
fort i przestrzeń

Dzielone tylne siedzenia. Tylne 
 siedzenia dzielone w proporcjach 
40 : 20 : 40 zapewniają maksimum  
wygody podczas przewożenia ła - 
dunków  (niedostępne w wersji Essentia).

Elastyczna przestrzeń ładunkowa. 
Otwierane szeroko drzwi i dzielone tylne 
siedzenia zapewniające płaską przestrzeń 
ładunkową czynią z Opel Astry  samochód 
 elastycznie łączący transport osób 
i  ładunków.

Bagażnik w wersji Sedan. Innowacyjna 
konfiguracja Opla w nowym Sedanie 
obejmuje przestronny bagażnik z wieloma 
elementami, których oczekiwałoby  
się od wersji Hatchback. Tylne siedzenia 
dzielone w proporcji 60 : 40 są połączone 
z bagażnikiem – przewożenie długich 
przedmiotów, takich jak torby golfowe, 
nie stanowi więc żadnego problemu. 
Przestronny bagażnik dostarcza  przestrzeni 
ładunkowej o pojemności 490 litrów – 
obszerna ilość miejsca, której można się 
spodziewać w wersji  Sedan.



Przedni fotel składany na płasko. 
Składany płasko przedni fotel jest 
 nadzwyczaj wszechstronny – umożliwia 
załadowanie długich przedmiotów,  
może służyć jako wygodne miejsce do 
pracy, na komputer przenośny lub 
 komputer oso bisty w wersji tablet.

Pakiet FlexOrganizer®. 
Opel Astra Kombi jest fabrycznie wypo-
sażona w punkty mocowania systemu 
 FlexOrganizer®. Ten inteligentny organizer 
ładunku zawiera prowadnice, na które 
można zakładać różne przegrody, siatki  
i inne akcesoria służące do przechowy-
wania (niedostępny w wersji Essentia).

Elastyczność w radzeniu sobie  
z wyzwaniami  codzienności.
Masz własne wyobrażenia na temat emocji w swoim życiu. Unikalny system Opla FlexOrganizer® kontroluje 
przestrzeń ładunkową Opla Astry Kombi, zapewniając stabilność ładunku niezależnie od jego wielkości.



Radość prowadzenia.
Dzięki swojemu wyposażeniu Opel Astra doskonale uzupełnia Twój styl jazdy,  
czyniąc każdą podróż czystą przyjemnością. Nawet w najchłodniejsze poranki.

Bezkluczykowy system Open & Start®. 
Bezkluczykowy system otwierania  
i zamykania drzwi oraz bagażnika.  Będąc 
wewnątrz samochodu, można uruchomić 
silnik, naciskając przycisk (niedostępny 
w wersji Essentia).

System Quickheat. Sterowany elek
tronicznie dodatkowy system ogrzewania 
szybko ogrzewa wnętrze samochodu 
 niezależnie od temperatury silnika. System 
Quickheat służy również do usuwania 
szronu z zamarzniętych szyb.
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W
yposażenie kierow

cy

5-biegowa przekładnia  
Easytronic® MTA. 5-biegowa skrzynia 
biegów  Easytronic® łączy dynamikę prze-
kładni ręcznej z wygodą automatycznej. 
 Funkcja Start-N automatycznie włącza 
przełożenie neutralne, jeśli samochód 
 uruchamiany jest z wciśniętym pedałem 
hamulca.

Komputer pokładowy. W każdej 
chwili mogą zostać wyświetlone 
 użyteczne  informacje takie jak zużycie 
paliwa,  zasięg, czas i dystans podróży.

Podparcie odcinka lędźwiowego. Jeden z elementów pakietu Seat Comfort przy 
 pomocy koła obrotowego umożliwia perfekcyjną regulację podparcia pleców.

Elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Opcjonalnie dostępne są: elektrycznie 
 stero wane i podgrzewane szyby przednie i tylne z obsługą jednoprzyciskową oraz 
 blokadą antyprzytrzaskową.

Czujnik deszczu i automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne. Umieszczony 
w obudowie lusterka wstecznego czujnik deszczu automatycznie uruchamia 
 wycie raczki przedniej szyby w zależności od intensywności deszczu. Wrażliwe na 
 światło lusterko wsteczne przyciemnia się automatycznie, reagując na światło.

Przednie światła przeciwmgielne. Silne światła przeciwmgielne znacznie 
 poprawiają widoczność i umożliwiają bezpieczną jazdę nawet w najgorszych 
 warunkach pogodowych.

Pilot parkowania. Ten włączany 
 automatycznie po wybraniu biegu 
wstecznego układ ostrzega dźwiękiem 
o potencjalnych zagrożeniach podczas 
parkowania. Wykrywa nawet bardzo 
 nisko położone przeszkody, niewidoczne 
dla kierowcy.
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W
yposażenie popraw

iające kom
fort

Klimatyzacja automatyczna (AAC). Czuj
niki wewnętrzne kontrolują temperaturę 
wewnątrz Opla Astry, podczas gdy  czujnik 
słoneczny kontroluje temperaturę na 
 zewnątrz. W ten sposób nawiew jest 
 dostosowywany automatycznie, tak  
aby utrzymać  wskazaną komfortową  
temperaturę  wewnątrz samochodu.

Szyberdach. Szeroko otwierane okno 
dachowe z przyciemnioną szybą zapewnia 
nowe wrażenia oraz, po naciśnięciu 
przycisku, świeże powietrze (dostępne 
wyłącznie w wersji 5-drzwiowej i kombi).

Podgrzewanie foteli. Przednie 
 siedzenia są wyposażone w trzy 
 ustawienia podgrzewania, które  
można regulować na konsoli  
centralnej.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie (ECC). Klimatyzacja sterowana 
elektronicznie (ECC) jest całkowicie automatyczna, regulowana indywidualnie i zawiera 
czujnik słoneczny zapewniający nieustanną kontrolę temperatury. ECC obejmuje  
także integralne filtry z węgla aktywnego przeciw drobnym cząsteczkom/pyłkom,  
zapewniając lepszą jakość powietrza.



Najlepszy klimat w podróży. 
Niezależnie od tego, czy chcesz cieszyć się pogodą, czy też się przed nią schronić,  
Opel Astra na wiele sposobów pozwoli Ci stworzyć Twój własny mikroklimat.



Portal telefonu komórkowego z wbu-
dowanym uchwytem. Opel Astra może być 
 fabrycznie wyposażona w samochodowy 
zestaw telefoniczny obsługujący większość 
telefonów komórkowych. Wyposażenie 
to zawiera uniwersalną konsolę wraz 
z adapterem telefonicznym, Bluetooth™1 
i funkcją stero wania głosowego. Fabrycz-
nie monto wany zestaw zawiera również 
mikrofon, antenę i niezbędne przewody.

System Twin Audio®. Indywidual nie 
dopasowywane słuchawki stereo 
 „earhook” umożliwiają pasażerom 
 zajmującym tylne siedzenia wybór 
 własnych programów z głównego systemu 
audio, bez konieczności fatygo wania 
tych siedzących z przodu. Niedostępne 
w wersji GTC. (Dostępność zależna od 
 lokalnych warunków rynkowych.)

Gniazdo do podłączenia urządzenia 
dodatkowego. Umożliwia podłączenie 
wszystkich urządzeń przenośnych z wyj-
ściem słuchawkowym, np. odtwa rzacza 
MP3 czy iPoda®.

Muzyka, informacje lub cisza – Ty wybierasz.
Dzięki wszechstronnym systemom: audio, nawigacji i komunikacji, dostępnym  
w Oplu Astrze, nigdy już się nie zgubisz i nie będziesz poza zasięgiem. Oczywiście,  
o ile sobie tego zażyczysz …

1  Z uwagi na różnorodność dostępnych 
modeli telefonów komórkowych nie  
można jednak  zagwarantować zgodności 
 wyposażenia z tele fonem. Aktualny  
przegląd  współdziałających modeli telefonów 
komórkowych można uzyskać na stronie  
internetowej www.opel.com/mobileportal.pdf 
lub w najbliższym punkcie sprzedaży  
firmy Opel.



Kierownica z pilotem systemu  
audio. W celu zwiększenia wygody 
i  bezpieczeństwa umożliwiono pełną 
 obsługę audio-nawigacji i systemów 
 komunikacyjnych bez konieczności 
 odrywania rąk od kierownicy lub też  
oczu od drogi.
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System
 audio-naw

igacyjny
Radioodtwarzacz CD 30. Stereofoniczny radioodtwarzacz CD, pamięć 4 x 6 stacji, moc 
4 x 17 W, 6 głośników. Informacje są pokazywane na pokładowym trzyfunkcyjnym wyświe-
tlaczu informacyjnym lub, w wersjach wyposażonych w portal telefonu  komórkowego 
bądź klimatyzację sterowaną elektronicznie, na graficznym wyświetlaczu informacyjnym.

Radioodtwarzacz CD 30 MP3. Radioodtwarzacz stereo CD z odtwarzaczem plików 
MP3 w standardzie. Pamięć 4 x 6 stacji, moc 4 x 20 W, 7 głośników. Wyświetlanie na  
pokładowym lub graficznym wyświetlaczu informacyjnym, jeśli pojazd jest wyposażony  
w portal telefonu komórkowego lub klimatyzację ze sterowaniem elektronicznym.  
Dodatkowe wejście stereo jest zlokalizowane obok dźwigni hamulca ręcznego.

Radioodtwarzacz CDC 40 Opera. Gratka dla melomanów. Wyposażony w 7-pasmowy 
korektor graficzny i cyfrowy procesor dźwięku (DSP) pozwalający uzyskać doskonałą 
akustykę. Z kolei łączna moc wynosząca 150 W i aż 7 wysokiej klasy głośników  umożliwiają 
słuchanie muzyki z dużą głośnością i zapewniają najwyższą jakość dźwięku. Zintegro-
wana zmieniarka 6 płyt CD z wygodnym podajnikiem szczelinowym odtwarza także 
utwory w formacie MP3. W przypadku tego zestawu przyciski sterujące na  kierownicy  
i graficzny wyświetlacz informacyjny stanowią wyposażenie standardowe.

Radioodtwarzacz CD 70 Navi. Radioodtwarzacz CD 70 Navi jest wyposażony w napęd płyt 
CD do nawigacji i dodatkowy napęd płyt CD do odtwarzania plików MP3. Stan dardowy 
monochromatyczny graficzny wyświetlacz informacyjny umożliwia nawigację poprzez 
symbole i głos. Podwójny tuner radiowy zapewnia optymalny odbiór informacji o warun-
kach drogowych przez kanał TMC, udostępniając efektywną, dynamiczną  nawigację. 
Pamięć 4 x 10 stacji, moc 4 x 20 W, 7 głośników, gniazdo do podłączenia urządzenia 
dodatkowego i funkcja sterowania za pomocą przycisków na kierownicy.

Radioodtwarzacz DVD 90 Navi. Na dołączonej płycie DVD-ROM można znaleźć opro-
gramowanie do nawigacji i czytania map ponad 20 krajów europejskich oraz wszech-
stronny przewodnik przydatny podczas podróży. Komunikaty TMC o warunkach 
 drogowych, np. korkach czy objazdach, wyświetlane są automatycznie i w każdej 
chwili mogą zostać uwzględnione przy planowaniu trasy. Radioodtwarzacz DVD 90 
Navi jest również wyposażony w kolorowy wyświetlacz informacyjny i oddzielny 
 od twarzacz płyt CD oraz plików MP3, umożliwiający odsłuchiwanie ponad 10 godzin 
muzy ki z jednej płyty. Pamięć 4 x 10 stacji, moc 4 x 20 W, 7 głośników, gniazdo do 
 podłączenia urządzenia dodatkowego i funkcja sterowania za pomocą przycisków  
na kierownicy.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny 
(CID). Dzięki 6,5-calowemu wyświetlaczowi 
informacje są zawsze czytelne. W stan-
dardzie wraz z radio odtwarzaczem DVD 90 
Navi i jako opcja z radioodtwarzaczem 
CD 70 Navi.

Graficzny wyświetlacz informacyjny 
(GID). Wyświetla czas, datę, temperaturę 
zewnętrzną, a także informacje dotyczące 
telefonu oraz systemu nawigacyjnego. 
Za jego pośrednictwem można także wpro-
wadzać dane do komputera pokładowego, 
systemu kontrolnego oraz  systemu moni-
torowania ciśnienia w  oponach (TPMS).





Weź życie

WE WŁASNE 
RĘCE

wraz z wybranym Oplem Astrą.
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Essentia

Opel Astra Essentia
Model podstawowy jest atrakcyjnie  
wyposażony i oferuje bogate funkcje  
w zakresie bezpieczeństwa, funkcjo
nalności i komfortu:

• Przednie i boczne poduszki powietrzne
• Układ ABS
• Centralny zamek sterowany pilotem
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX 

na skrajnych siedzeniach drugiego rzędu
• Tylna kanapa dzielona w stosunku 

60 : 40
• Czarne listwy dekoracyjne wraz  

z czarną tapicerką Alpha/Elba
• Konsola centralna w kolorze Matt Chrome
• Uchwyt na napoje w konsoli
• Przyciemniane reflektory
• Chromowana osłona chłodnicy
• 15calowe stalowe obręcze kół
• 4stopniowa regulacja fotela kierowcy
• Zestaw naprawczy do ogumienia
• Fotele przednie typu „komfort”
• Osłona przestrzeni bagażowej  

(tylko w wersji kombi)
• Wspomaganie układu kierowniczego
• Trójfunkcyjny wyświetlacz informacyjny

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Enjoy
Opel Astra Enjoy
Opel Astra Enjoy stanowi połączenie  
wysokiej funkcjonalności i wspaniałego 
wyglądu. Uzupełnienie wyposażenia  
modelu Essentia:

• Klimatyzacja
• Radio CD 30 z trójfunkcyjnym  

wyświetlaczem informacyjnym
• Elektrycznie sterowane podgrzewane 

lusterka boczne
• Kieszenie na przednich fotelach
• Inteligentny czujnik pasów bezpie-

czeństwa (w wersji 5-drzwiowej)
• Chromowane pierścienie zegarów
• Chromowane reflektory
• Lusterka zewnętrzne, klamki i listwy 

boczne w kolorze nadwozia
• Pakiet Oświetleniowy (dostępny jedynie 

w wersji GTC)
• Listwy ozdobne w kolorze  

Matt Chrome wraz z czarną  
tapicerką materiałową Twist/Elba  
lub niebieską Twist/czarną Elba

• Składany kluczyk
• Kierownica z matowymi,  

chromowanymi elementami

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Sport

Opel Astra Sport
Styl Opla Astry ze sportowym akcentem. 
Dynamiczny wygląd i precyzyjny układ 
kierowniczy dają szansę wyróżnienia się. 
Wystarczy jeden rzut oka na Opla Astrę 
Sport, by przekonać się, że to samochód 
wyjątkowy. Uzupełnienie wyposażenia 
modelu Enjoy (tylko w wersji GTC):

• Obniżone zawieszenie
• Sportowe fotele kierowcy i pasażera  

z przodu
• Podświetlane lusterka  

w osłonach przeciwsłonecznych
• Konsola centralna w kolorze  

Maze Chrome
• Wskaźniki w sportowym stylu z chromo-

wanymi, matowymi obwódkami
• Skórzana sportowa kierownica  

z nakładkami w kolorze matowego 
chromu i pilotem radioodtwarzacza

• Pedały aluminiowe
• Klimatyzacja
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3 z gniazdem 

do podłączenia urządzenia dodatko-
wego i pokładowym wyświetlaczem 
 informacyjnym

• Przyciemniane reflektory
• 16-calowe obręcze ze stopów lekkich
• Listwy ozdobne w kolorze Maze Chrome 

wraz z czarną tapicerką materiałową 
Alpha/Elba lub opcjonalną czarną  
tapicerką skórzaną1

• Podgrzewane i elektrycznie  
sterowane lusterka

• Składany kluczyk do stacyjki
• Lusterka zewnętrzne, klamki i listwy 

boczne w kolorze nadwozia

1 Skóra ekologiczna.
Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Cosm
o

Opel Astra Cosmo
Bez wątpienia najbardziej wyrafinowany 
stylistycznie wariant Opla Astry. Wysokiej 
jakości materiały, wzbogacające wygląd 
konsoli centralnej, listwy dekoracyjne  
i tapicerkasiedzeń tworzą szlachetny 
charakter auta. Uzupełnienie wyposażenia 
modelu Enjoy:

• Światła przeciwmgielne
• Konsola centralna w kolorze Piano Paint
• Kierownica pokryta skórą z nakładkami 

w kolorze Piano Paint i przyciskami  
sterowania radioodtwarzaczem

• 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
• Półbłyszczące listwy ozdobne w kolorze 

Matt Chrome z tapicerką materiałową 
srebrną Alpha/czarną Morrocana;  
skóra dostępna w kolorze czarnym lub 
brązowym Saddle

• Radioodtwarzacz CD 30 MP3 z gniazdem 
do podłączenia urządzenia dodatko-
wego i pokładowym wyświetlaczem  
informacyjnym

• Komputer pokładowy z układem wy-
świetlania funkcji kontrolnych na desce 
rozdzielczej (tzw. check control)

• Tempomat
• Pakiet Beauty zawierający  

przyciemniane szyby, czarne  
środkowe słupki i srebrne relingi  
dachowe (tylko w wersji kombi)

• Listwy boczne w kolorze nadwozia
• Dwutonowy sygnał dźwiękowy
• Podświetlane lusterka  

w osłonach przeciwsłonecznych

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.



Opel Astra OPC
W uzupełnieniu wyposażenia  
modelu  Enjoy:
• Zaawansowany elektroniczny układ 

stabilizacji toru jazdy (ESP®) 
włącznie z układem kontroli trakcji

• Przełącznik trybu Sport
• Obniżone zawieszenie sportowe
• 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
• Kierownica OPC obita perforowaną skórą 

z elementami sterującymi  radiem/CD
• Wskaźniki OPC w kolorze czarnym 

z matowymi chromowanymi 
 pierścieniami i wskazówkami

• Manualna dźwignia zmiany biegów OPC
• 6-kierunkowa regulacja siedzenia 

 kie rowcy i 4-kierunkowa regulacja 
 siedzenia pasażera

• Przednie fotele sportowe Recaro Race 
obite skórą z elementami z tkaniny

• Elementy dekoracyjne na tablicy 
 roz dzielczej i drzwiach przednich 
w półbłyszczącym kolorze Matt Chrome

• Pedały sportowe ze stopów lekkich
• Dwutonowy sygnał dźwiękowy
• Pakiet oświetleniowy
• Podświetlane lusterka w osłonach  

przeciwsłonecznych
• Przednie światła przeciwmgielne
• Radioodtwarzacz CD 30 z MP3, gniazdem 

do urządzenia dodatkowego i pokłado-
wym wyświetlaczem informacyjnym

• Kurtyny powietrzne
• Osłona chłodnicy OPC z listwą  

w kolorze nadwozia
• Przednie i tylne zderzaki w stylistyce OPC
• Chromowane nakładki na progi OPC
• Trapezoidalna rura wydechowa
• Sportowe listwy dachowe w części tylnej
• System Open & Start® (bezkluczykowy) 

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne   
elementy wyposażenia.

O
PC
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Więcej informacji można znaleźć na: 
www.opel-opc.com

Silnik turbo o pojemności 2.0. 2,0 litry 
pojemności, 240 KM i przyspieszenie do 
100 km/h w 6,4 sekundy. Poczuj stabilność 
i precyzję nowoczesnego zawie szenia 
wyposażonego w system elek tronicznej 
kontroli amortyzatorów i niezwykłą 
 skuteczność systemu hamulcowego. 

Pedały aluminiowe. Rozpal w sobie 
sportowego ducha. Stylistyka pedałów 
to jeszcze jeden przykład eleganckiego 
wnętrza.

Obręcze kół OPC. Eleganckie 
10-ramienne aluminiowe obręcze QX5, 
w rozmiarze 8 J x 19, są dostępne jako 
opcja. W standardzie, zaprezentowane  
na następnej stronie, obręcze alu- 
miniowe QU7, w rozmiarze 8 J x 18.

Czysta pasja.
Dynamika bez kompromisów. 
Wyraziste, wysokiej jakości komponenty – jak przednie drzwi i tylne spoilery, owiewki 
i boczne osłony – perfekcyjnie współgrając z całym autem, cieszą w każdym detalu.



Koła, które wprawiają świat w ruch.
Twój samochód może tak wiele powiedzieć o Tobie, a wybrane przez Ciebie obręcze o Twoim Oplu Astra.

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
6,5 J x 15, 8-ramienna, opony 195/65 R 15

Obręcze stalowe z kołpakami, 
6,5 J x 15, 18-ramienne, opony 195/65 R 16

Obręcz koła ze stopów lekkich,  
6,5 J x 16 i 7 J x 17, 10 ramion,  
opony 205/55 R16 lub 225/45 R17

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
7 J x 17, 5 podwójnych ramion, opony 
215/45 R 17

Obręcz stalowa z kołpakiem, 
6,5 J x 16, 7-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcze kół ze stopów lekkich, 
6,5 J x 16, 5-ramienne, opony 205/55 R 16

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
7 J x 17, 5-ramienna, opony 225/45 R 17

Obręcze ze stopów lekkich,  
6,5 J x 16 i 7 J x 17, 7 podwójnych ramion, 
opony 205/55 R 16 lub 225/45 R 17
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O
bręcze kół

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
6,5 J x 16, 10-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
6,5 J x 16, 5-ramienna, opony 205/55 R 16

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
6,5 J x 16, 7 podwójnych ramion, opony 
205/55 R 16

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
7,5 J x 18, 5-ramienna, opony 225/40 R 18

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
7,5 J x 18, 11-ramienna, opony 225/40 R 18

Obręcz koła ze stopów lekkich, 
7,5 J x 18, 5-ramienna w kształcie gwiazdy, 
opony 225/40 R 18

Obręcze kół i opony PA7 PY3 QN1+NZX QL23 QL5 S89 QQ0 RCK PXL/PXM PGO/PGP3 QL7 QL43 P333 P383 PNK3

Essentia  ● 1 –/● 2 – ○ ○ – – – –/– –/– – – – – –

Enjoy – ● ○ – ○ – – ○ ○/○ ○/–  ○ 4  ○ 4 – – ○

Sport (tylko w wersji GTC) – – – – – ● – – ○/○ ○/○ ○ ○ – ○ ○

Cosmo – – – – ○ – ● – ○/○ –/–  ○ 4  ○ 4 ○ ○ ○

● = w standardzie     ○ = opcja     – = niedostępne     1 Niedostępne z silnikiem 1.9 CDTI (120 KM).     2 Tylko w wersji GTC i z silnikiem 1.9 CDTI (120 KM i 150 KM).     3 Niedostępne w wersji Sedan.     4 Tylko z obniżonym zawieszeniem.

Obręcze kół ze stopów lekkich, 
6,5 J x 16, 7-ramienne opony 205/55 R 16

Obręcze OPC (patrz strony 40 i 41):
QU7 standard 8 J x 18 cali, obręcze 
ze stopów lekkich.
Opcjonalne, 10-ramienne obręcze  
ze stopów lekkich QX5 8 J x 19.



Świat pełen możliwości.
Życie jest dla Ciebie niezapisaną kartą. Tyle jest miejsc, które można odwiedzić, tak wiele rzeczy jest do zrobienia.  
A czegokolwiek nie zaplanujesz, Opel Astra oferuje akcesoria, które dostarczą Ci w drodze jeszcze więcej radości. 
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A
kcesoria

Osłony przeciwsłoneczne. Dostoso-
wane kształtem do tylnej i bocznych szyb, 
są szybkie w montażu i mogą pozostać 
rozłożone nawet po otwarciu szyb. 
(67 32 017)

Foteliki dziecięce. Opel oferuje foteliki 
dla dzieci w każdym wieku, które można 
montować za pomocą mocowania ISOFIX 
(łącznie z zestawem Top Tether) i/lub 
standardowym trzypunktowym pasem 
bezpieczeństwa. Wszystkie foteliki speł-
niają najnowsze normy bezpieczeństwa 
UE, także w zakresie ochrony przed  
uderzeniem z boku. (17 46 710/711/712) 

Zaczep holowniczy. Zaczep holowni czy 
ze zdejmowanym lub zamontowanym  
na stałe hakiem, zapewniający możliwość 
holowania do 1650 kg. (67 36 111/112/ 
114/115)

Profesjonalny zestaw głośnomówiący. 
Do pojazdów niewyposażonych w insta-
lację telefoniczną. Przetestowany pod 
kątem bezproblemowego współdziałania 
z innymi elementami wyposażenia elek-
tronicznego pojazdu. Udoskonalona trans-
misja i odbiór głosu w połączeniu z anteną 
przylepianą do szyby. (17 88 125/126)

Boksy dachowe Można wybierać 
spośród czterech. Wymiary od 
1330 x 860 x 370 mm do 1960 x 780 x  
440 mm. Montaż na bazowym  
bagażniku dachowym.

Stelaż na rowery z możliwością 
 ładowania z boku. Rower jest zawieszany 
na obrotowym ramieniu i bez wysiłku 
podnoszony na dach. Opuszczanie od
bywa się w taki sam sposób. W połączeniu 
z podstawowym bagażnikiem można 
 zamontować maksymalnie dwa stelaże 
na rowery (po jednym rowerze na stelaż). 
(67 32 474)
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O
PC Line

Pakiet OPC Line 1. Stworzone dla 
siebie: Twój Opel Astra i pakiet  
„OPC Line 1”, zawierający przedni  
i tylny spoiler dolny, progi oraz  
spoiler dachowy. Pakiet „OPC Line 1” 
można  dodatkowo rozbudować  
przy użyciu atrakcyjnej gamy obręczy  
na koła  współgrających z dynamiką  
modeli OPC.

Pakiet OPC Line 2. Bezkompromisowa sportowa dynamika Opla Astry Kombi 
i Opla Astry w wersji 5-drzwiowej to zasługa montowanego fabrycznie pakietu  
„OPC Line 2”.  Przedni i tylny spoiler dolny, progi oraz spoiler dachowy łączą elegancję 
i drapieżność nie tylko podczas jazdy, a oszałamiające obręcze kół ze stopów lekkich, 
cechujące się zróżnicowaniem i klasą, przekazują tę dynamikę na powierzchnię drogi. 
Pakiet zawiera również skórzaną kierownicę OPC z wbudowanym pilotem radiood-
twarzacza oraz skórzaną dźwignię OPC skrzyni biegów.



Ekscytująca dynamika.
Zaprojektowane i wyprodukowane specjalnie pod kątem Opla Astry. Dostępność: jako uzupełnienie pakietów 
 fabrycznych lub w postaci akcesoriów dostarczanych przez dealera Opla. Podkreślają dynamikę, osobowość 
i temperament Opla Astry.

Pakiet OPC Line 1. Sportowe zacięcie 
jest wpisane w geny Opla. Wysokiej klasy 
elementy OPC Line są idealnie dostoso-
wane do wyglądu Twojego  samochodu. 
Linia stylizacyjna OPC Line sprawia, że 
wystylizowanie Opla zgodnie z własnym 
życzeniem staje się proste. Można wy-
bierać spośród bogatej gamy pakietów 
stylizacji nadwozia i wyjątkowych dźwigni 
skrzyni biegów. Opcjonalne  elementy 
nadwozia są montowane  fabrycznie lub 
dostępne jako akcesoria do nabycia 
osobno.



Czarna skóra1 Mondial. 
Listwy ozdobne: Maze Chrome (Sport) 
lub Matt Chrome półbłyszczący (Cosmo). 

Skóra1 Mondial Brązowy Saddle. 
Listwy ozdobne: Zebrano Wood  
lub Matt Chrome, półbłyszczący  
(opcjonalnie).

Czarny Twist/Czarny Elba. 
Listwy ozdobne: Matt Chrome.

Alpha Czarny/Elba Czarny. 
Listwy ozdobne: Czarny.

Pasjonujące kolory życia.
Eleganckie i wygodne wykończenie wnętrza oraz paleta efektownych kolorów nadwozia. 
Wybór należy do Ciebie.
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Alpha Srebrny/Moroccana Czarny. 
Listwy ozdobne: Matt Chrome lub  
Matt Chrome półbłyszczący.

Srebrny Alpha/Czarny Elba. 
Listwy ozdobne: Maze Chrome (Sport) 
lub Matt Chrome (Enjoy). Tapicerki

Niebieski Ultra Twist/Czarny Elba. 
Listwy ozdobne: Matt Chrome.

Race Srebrny/Skóra1 Czarny. 
Listwy ozdobne: Matt Chrome lub  
Matt Chrome półbłyszczący.

Race Niebieski/Skóra1 Czarny. 
Listwy ozdobne: Niebieski Maze.

Skóra1 Nappa Czarny/Mondial 
 Niebieski. Listwy ozdobne: Matt Chrome 
lub Matt Chrome półbłyszczący.

Alpha Srebrny/Mondial Czarny. 
Listwy ozdobne: Matt Chrome lub  
Matt Chrome półbłyszczący.

1 Skóra ekologiczna.



Kolory
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Błękitny Ice Berg

Biały Olympic 

Szary Technical

Zielony Myth Niebieski Oriental3

Srebrny Lightning Zielony Spirit2Ciemnoszary Metro

Jasnoszary Pannacotta 

Srebrny Sovereign

Niebieski Ultra Czarny Sapphire 

Granatowy Royal1 Czerwony Power 

Niebieski Arden4

1 Tylko w wersji Kombi.     2 Nie dla wersji Sedan.     
3 Tylko w wersji GTC.     4 Tylko w wersji OPC.



Kolory i wykończenia

Model Essentia Enjoy Sport Cosmo OPC

Nazwa wykończenia Alpha/ 
Elba

Twist/ 
Elba

Twist/ 
Elba

Alpha/ 
  Elba3,5

Alpha/ 
Elba

Skóra 

Mondial1
Alpha/ 

Morrocana2
Alpha/ 

Mondial3,5
Skóra 

 Mondial1
Skóra  

 Mondial1
Race/  
Skóra

Race/  
Skóra

Skóra  
 Nappa1

Skóra
 Mondial1

Kolor tapicerki Czarny Czarny Niebieski  
Ultra/Czarny

Srebrny/ 
Czarny

Srebrny/ 
Czarny Czarny Srebrny/ 

Czarny
Srebrny/ 
Czarny Czarny Brązowy  

Saddle4
Srebrny/ 
Czarny

Niebieski/ 
Czarny

Czarny/  
Niebieski Czarny

Lakier bazowy

Biały Olympic ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Granatowy Royal6 ● ● ● ● – – ● ● ● ● – – – –

Lakier opalizujący1

Czerwony Power ● ● – ● ● ● ● ● ● – ● – – ●

Dwuwarstwowe lakiery metalizowane1

Srebrny Sovereign ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Szary Technical ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Srebrny Lightning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ciemnoszary Metro ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Zielony Spirit5 ● ● – ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Zielony Myth ● ● – ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Ice Berg ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Niebieski Oriental4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Jasnoszary Pannacotta ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Niebieski Ultra ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –

Czarny Sapphire ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Błękitny Arden – – – – – – – – – – ● ● ● ●

Listwy ozdobne

Czarny ● – – – – – – – – – – – – –

Matt Chrome – ● ● ● – – – – – – – – – –

Maze Chrome – – – – ● ● – – – – – – – –

Matt Chrome, półbłyszczący – – – – – – ● ● ●  ●1 ● – ● ●

Zebrano Wood – – – – – – – – – ● – – – –

Niebieski Maze – – – – – – – – – – – ● – –

Konsola centralna

Matt Chrome ● ● ● ● ● ● – – – – – ● – –

Piano Paint – – – – – – ● ● ● ● ● – ● ●

Sportowe fotele/Recaro – – – ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ●

● = dostępne     – = niedostępne     1 Opcja.     2 Skóra ekologiczna.      3 Tylko z opcjonalnymi fotelami Recaro.     4 Tylko w wersji GTC.     5 Niedostępne w wersji Sedan.     6 Tylko w wersji Kombi.
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Kolory i w
ykończenia



Data wydania: 06/2009 

Serwis firmy Opel.
Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej 
niż tylko pojazdy o najlepszych cechach konstruk-
cyjnych. W ramach naszego kompleksowego 
programu serwisowego gwarantujemy  naszym 
klientom wysoką jakość również po  zakupie  
samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Dwuletnia gwarancja na nowy samochód.  
Gwarancja dotyczy każdego nowego samochodu 
marki Opel i obowiązuje przez 24  miesiące bez  
limitu przejechanych kilometrów, począwszy  
od dnia pierwszej  rejestracji lub dostarczenia 
pojazdu klientowi przez  autoryzowanego 
 dystrybutora, w zależności od tego, która  
z tych dat przypada wcześniej.

Części i akcesoria.
Części i akcesoria są dostępne w lokalnym 
 salonie Opla, w którym uzyskasz poradę 
 eksperta oraz wszystko, co uczyni Twój 
 samochód  wygodniejszym i zaspokoi  
Twoje  indywidualne potrzeby.

Dwunastoletnia gwarancja na perforację 
 korozyjną nadwozia.
Opel udziela długoterminowej gwarancji na 
perforację korozyjną nadwozia, pod warunkiem 
wykonywania wszystkich czynności serwisowych 
i przeglądów zgodnie z książką serwisową.

Trzyletnia gwarancja na akumulatory  
firmy Opel.
Dzięki trzyletniej gwarancji na instalowane  
w autoryzowanym punkcie serwisowym, 
 oryginal ne akumulatory, skończą się Twoje 
problemy z uruchamianiem – nawet podczas  
najcięższej zimy.

Opel w Internecie.
Potrzebujesz natychmiastowej informacji?  
Pod adresem www.opel.com.pl można uzyskać 
dostęp do wielu informacji na temat wszystkich 
samochodów, usług i akcesoriów oferowanych 
przez firmę Opel. Odwiedź witrynę internetową, 
aby znaleźć najnowsze wiadomości na temat 
firmy Opel i aktualne informacje o produktach.

Recykling.
Informacje dotyczące programu recyklingu, 
punktów złomowania pojazdów oraz pozyski-
wania surowców wtórnych są dostępne  
w Internecie pod adresem www.opel.com.pl

McCann Erickson PL
/M

Y1
0

www.opel.com.pl

Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury. Informacje na temat zmian dotyczących poszczególnych modeli są dostępne u najbliższego autoryzowanego 
dystrybutora marki Opel. Wszystkie dane podano wyłącznie dla celów informacji i producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność zawartych danych. Kolory prezentowane 
w niniejszej publikacji mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. Prezentowane wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić 
dostępność modeli u autoryzowanego dystrybutora marki Opel. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych kolorów, modeli jak i ich 
budowy i wyposażenia. Zastrzegamy, iż wszelkie  informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji tj. 06/2009.
General Motors Poland Sp. z.o.o.

15D01000  Wydrukowano na bezpiecznym dla środowiska papierze bezchlorowym.




