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 bezdyskusyjnie najlepszy
 NOWy Opel ASTRA {sla}
nadszedł czas na bezkonkurencyjne 
doświadczenia za kierownicą.



technologia z 
WyżSzej półki 
nowa astra wjeżdża w zupełnie nową erę, 
oferując zaawansowany układ hybrydowy 
typu plug-in. i nadal jest dostępna z silnikiem 
benzynowym lub diesla. 



Śmiała i przejrzysta
 stylistyka {sla}
muskularne profile i wyraziste linie nadwozia 
nadają Nowej astrze sportową, mocną sylwetkę. 
to ona sprawia, że astra wyróżnia się w tłumie. 





 Opel VIZOR® {sla}
Nowoczesne oblicze marki w Nowej Astrze to jednolity przedni 
panel Opel Vizor®, tworzący osłonę dla reflektorów, świateł do 
jazdy dziennej oraz kamer i czujników.



wyrAziste
udOskOnalenIa {sla}
Mocne, wizualnie wyróżniające się elementy jak 
czarny dach czy panoramiczne okno dachowe 
zmieniają Astrę wedle twoich upodobań.









cyfrowy
DETOks {sla}

Minimalistyczna, w pełni cyfrowa deska rozdzielcza 
Pure Panel® z 10˝ ekranem dotykowym i 10˝ wyświe-
tlaczem wskaźników kierowcy prezentuje najważ-
niejsze dla prowadzącego informacje. A wyświetlacz 
Intelli-HUD przedstawia je na rozszerzonym polu 
projekcji przed szybą przednią. wystarczy spojrzeć 
przed siebie.



PLUG-IN HYBRID
tu kryje się moc {sla}
Najnowsza technologia napędu hybrydowego 
plug-in to płynna praca i wysoka efektywność 
energetyczna.









 po prostu doskonale
 zelektryfikowana {sla}
układ napędowy astry plug-in Hybrid oferuje 
moc 180 lub 225 kM. to ty decydujesz, czy 
prowadzisz w trybie spalinowym, łączonym 
czy też elektrycznym na dystansie do 60 km1.

1  opel astra pHeV: zużycie paliwa 1,1–1,0 l/100 km, emisja Co2 26–22 g/km; zasięg w trybie elektrycznym do 60 km, w cyklu mieszanym w zależności od wersji; zasięg w trybie 
elektrycznym w mieście do 78 km. Wartości te zostały określone zgodnie z rozporządzeniami We nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów 
w cyklu Wltp (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich). rzeczywisty zasięg samochodów zelektryfikowanych może różnić się w zależności od 
prędkości, pracy układu ogrzewania, warunków atmosferycznych i topografii terenu. na zasięg wpływają również inne czynniki takie jak indywidualny styl jazdy, ciśnienie  
w oponach, korzystanie z dodatkowych urządzeń (np. klimatyzacji lub radia) czy obciążenie ładunkiem. szczegółowe informacje dostępne są u dealerów marki opel oraz na 
stronie opel.pl. 







1Astra z silnikiem benzynowym 1.2 Turbo: zużycie paliwa 5,8–5,4 l/100 km, emisja CO2 131–123 g/km, w cyklu mieszanym, w zależności od wersji. 2Astra z silnikiem 1.5 Diesel:  
zużycie paliwa 4,6–4,3 l/100 km, emisja CO2 122–113 g/km, w cyklu mieszanym, w zależności od wersji. Wartości te zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 
715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich). Wartości te mogą różnić się 
w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak zróżnicowany styl jazdy, wyposażenie pojazdu, w tym rodzaj opon. Szczegółowe informacje 
dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl. 

EfEkTyWnE 
jednostki spalinowe {sla}

Dynamiczne silniki turbodoładowane, benzynowy1 i diesla2, 
o niskim tarciu wewnętrznym w połączeniu z płynnie
pracującymi, nowoczesnymi skrzyniami biegów zapewniają
doskonałe wrażenia z jazdy.



właściwy
 tryb jazdy {sla}
Zrównoważony zasięg i moc, zwiększona  
wydajność czy raczej maksymalna dynamika?  
wybierz odpowiedni tryb jazdy. i masz to. 







1 Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawa-
nym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy 
i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – 
Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa).

wysoKi
KOMFORT{sla}

Ergonomiczne fotele przednie z certyfikatem AGR1, 
wyposażone w funkcję masażu i wentylacji, nowoczesny 
filtr powietrza Intelli-Air oraz gama elementów pod-
grzewanych zwiększają komfort kierowcy i pasażerów.





oczyszczające
doświadczenie {sla}

Twój smartfon integruje się płynnie i bezprzewodowo z inteli-
gentnymi systemami multimedialnymi o nowym interfejsie gra-

ficznym za pomocą funkcji apple carPlay™1 lub android auto™1. 
systemy te reagują na komendy głosowe wypowiadane naturalną 

mową i udostępniają mapy nawigacji uaktualniane na bieżąco online.

1  Projekcja ekranu smartfona z systemem operacyjnym android jest realizowana za pomocą funkcji android auto™, a projekcja ekranu 
iPhone’a za pomocą funkcji apple carPlay™ (w chwili publikacji niniejszego materiału firma apple nie udostępnia wersji polskojęzycznej). 
Więcej informacji znajdziesz na stronach www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. apple carPlay™ jest znakiem towarowym 
firmy apple Inc., zarejestrowanym w Usa i innych krajach. android auto jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google Inc.

Indukcyjna ładowarka  
baterii smartfona Nawigacja online





INTELLILUX LED®
reflektory  
pikselowe {sla}

Ten system istotnie zwiększa widoczność podczas 
jazdy nocą dzięki łącznie aż 168 segmentom diod LED, 

które automatycznie dostosowują wiązkę światła do  
warunków na drodze tak, aby nie oślepiać innych kierowców.

https://youtu.be/D1mGhCVk_CI


System kamer  
Intelli-Vision

Zaawansowany układ  
dostosowywania  
prędkości jazdy (AISA)

Półautomatyczny  
układ zmiany pasa  
ruchu (SALC) 



ZAAWANSOWANI
ASYSTENCI KIEROWCY {sla}

Pakiet Intelli-Drive 2.0 oferuje innowacyjne, działające półautonomicznie 
systemy wspomagające kierowcę: zaawansowany układ dostosowywania 
prędkości jazdy (AISA) i półautomatyczny układ zmiany pasa ruchu (SALC). 
System 4 kamer HD Intelli-Vision generuje obraz 360 stopni i wspiera  
kierowcę w bezpiecznym manewrowaniu, na przykład podczas parkowania.



ASTRA SPORTS TOURER {sla}
Nowy Opel Astra Sports Tourer nie idzie na żaden kompromis  
w kwestii wielkości przestrzeni bagażowej. W pięknym opa-
kowaniu śmiałego i przejrzystego wzornictwa dostajesz to, 
czego oczekujesz. Wystarczającą ilość miejsca, niższe koszty 
użytkowania oraz gamę efektywnych silników benzynowych, 
diesla i napęd hybrydowy typu plug-in do wyboru.





 otwórz
 przestrzeń {sla}
Przestrzeń bagażowa o pojemności do 
1 634 litrów jest niezwykle elastyczna  
i praktyczna. znajdziesz tam rozwią-
zania koncepcji Intelli-Space – dwupo-
ziomową regulowaną podłogę, oparcie 
kanapy składane w proporcji 40/20/40, 
schowek pod podłogą oraz elektrycznie 
sterowane drzwi bagażnika.











nowy oPEL ASTRA {sla}



 nowy
 Opel AstrA
 niezrównany
nadszedł czas, aby za kierownicą doświadczyć 
perfekcji niemieckiej technologii. nadszedł 
czas, aby prowadzić samochód, który chcesz 
mieć, a nie tylko potrzebujesz. nadszedł czas 
na zupełnie nową astrę. 



WRÓĆ DO PIERWSZEJ STRONy

UMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

ZAPyTAJ O OFERTĘ

ZNAJDŹ DEALERA

SkONFIgURUJ  
nową ASTRę PLUG-In HybRId
nową ASTRę 

SkONFIgURUJ  
nową ASTRę SPoRTS ToUReR PLUG-In HybRId
nową ASTRę SPoRTS ToUReR

https://www.opel.pl/samochody/astra-modele/astra-plug-in-hybrid/hatchback/konfigurator.html?utm_source=EBASPL&utm_medium=SOC-CON&utm_campaign=EBCFASPHEV_PL_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_SOC-CON_P_LDS_CF_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.pl/samochody/astra-modele/astra-spalinowa/hatchback/konfigurator.html?utm_source=EBASPL&utm_medium=SOC-CON&utm_campaign=EBCFASICE_PL_OP_VN_Astra-OV51_Embrochure_SOC-CON_P_LDS_CF_NA_ICE&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.pl/samochody/astra-modele/astra-plug-in-hybrid/sports-tourer/konfigurator.html?utm_source=EBASPL&utm_medium=SOC-CON&utm_campaign=EBCFASSTPHEV_PL_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_SOC-CON_P_LDS_CF_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.pl/samochody/astra-modele/astra-spalinowa/sports-tourer/konfigurator.html?utm_source=EBASPL&utm_medium=SOC-CON&utm_campaign=EBCFASSTICE_PL_OP_VN_Astra-OV51_Embrochure_SOC-CON_P_LDS_CF_NA_ICE&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.pl/tools/opel-szukanie-dealera.html?utm_source=EBASPL&utm_medium=SOC-CON&utm_campaign=EBLDAS_PL_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_SOC-CON_P_LDS_STORE-VIS_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-wyceny.html?x-carline=0E&x-modelyear=2022B&utm_source=EBASPL&utm_medium=SOC-CON&utm_campaign=EBRQASPHEV_PL_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_SOC-CON_P_LDS_LEAD_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-jazdy-probnej.html?x-carline=0E&x-modelyear=2022B&utm_source=EBASPL&utm_medium=SOC-CON&utm_campaign=EBRTDASPHEV_PL_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_SOC-CON_P_LDS_T-DRIVE_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
http://www.facebook.com/OpelPL
https://www.youtube.com/watch?v=Ik11bviRMlY&list=PL-ycsZq2mnvzsrx9Q3peDW7nx7lYkKxMy&index=66
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Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie opel.pl. Zawarte w niniejszej 
broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają samochody z wyposażeniem dodatkowym, dostępnym za dopłatą. Treść i ilustracje oparto na informacjach aktualnych 
w momencie publikacji. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Prezentowane kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. 
Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.




