astra sedan

OPEL ASTRA SEDAN.
SPIS TREŚCI
Zastanawiasz się nad kupnem Astry? Nie tylko Ty. Miliony klientów już wybrało Astrę.
To niebywały sukces całej rodziny tego modelu, w którym 4-drzwiowa wersja odegrała
niebagatelną rolę. Astra Sedan zachwyca połączeniem stylistyki, jakości i dynamiki jazdy
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ELEGANCJA MA
NA IMIĘ ASTRA.
Wystarczy krótkie spojrzenie na sylwetkę Astry Sedan, by przekonać się, że należy ona
do rodziny modeli kompaktowych Opla. Dynamiczne linie nadwozia przyciągają wzrok,
ale i jakość wykończenia jej eleganckiego wnętrza jest równie imponująca.
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Niezła na zdjęciach.
Genialna na asfalcie.
Przestronna i stylowa Astra Sedan zachwyca, a prowadzenie jej to wielka przyjemność.
Zgrabne kształty tyłu nadwozia skrywają imponujących rozmiarów bagażnik.
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KAŻDA PODRÓŻ
JEST WAŻNA.
We wnętrzu Astry Sedan odczujesz wysoki komfort jazdy. Kierowca i pasażerowie
są otoczeni przestronną kabiną, która została zaprojektowana przede wszystkim pod
kątem ich potrzeb. Nowoczesne materiały i ergonomicznie rozplanowana deska rozdzielcza
wzmacniają pozytywne wrażenia. Dodatkowo możesz zamówić podgrzewane koło kierownicy
i ergonomicznie ukształtowane fotele AGR1. Z kolei systemy multimedialne z łączem Bluetooth®
zadbają o bezpieczny kontakt ze światem i Twój dobry nastrój.

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

1 
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pierwszorzędna.

1.

Astra Sedan to klasa sama w sobie. Oferuje to, co niezbędne,
aby codzienna jazda kojarzyła się z komfortem i przyjemnością.
Standardowo jest wyposażona, między innymi, w komputer
pokładowy, klimatyzację manualną, tempomat z ogranicznikiem
prędkości, przyciski sterowania na kierownicy, sterowane elektrycznie szyby przednie i tylne oraz przednie, boczne i kurtynowe
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. Opcjonalnie oferuje
również systemy multimedialne IntelliLink, energooszczędne
światła do jazdy dziennej w technologii LED oraz okno dachowe.

1. Radioodtwarzacz CD 300 oferuje 4 głośniki o mocy 4 x 20 W, trójfunkcyjny
wyświetlacz informacyjny na konsoli centralnej oraz złącze AUX-in. Odtwarza pliki
w formacie MP3.
2. Obręcze stalowe 16˝. Płynnie wtapiają się w atrakcyjne linie nadwozia Astry Sedan.
Jeśli zależy Ci na bardziej energetycznej prezencji Twojej Astry Sedan, wybierz opcjonalne
16- lub 17-calowe obręcze ze stopów lekkich.
3. Światła do jazdy dziennej w technologii LED. Zużywają mniej energii i są trwalsze
od tradycyjnych żarówek halogenowych. Dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.
10

2.

3.

pokażemy ci
wszystkie ZAKRĘTY.
Biksenonowe reflektory adaptacyjne AFL (Adaptive Forward
Lighting) Opla to jedno z wielu rozwiązań, które czynią
prowadzenie bezpieczniejszym i prostszym. Opcjonalny system
oświetlenia monitoruje prędkość, położenie kierownicy oraz
warunki pogodowe. Na podstawie tych parametrów dostosowuje
strumień świateł tak, aby zapewnić optymalne oświetlenie
w różnych sytuacjach na drodze.

Światła do jazdy dziennej. Opcjonalne, energooszczędne światła do jazdy
dziennej w technologii LED poprawiają bezpieczeństwo jazdy zwracając uwagę
innych użytkowników drogi.
Automatyczne sterowanie światłami drogowymi HBA (High Beam Assist). To jedna
z funkcji reflektorów adaptacyjnych (AFL), dzięki której jazda nocą jest bezpieczniejsza.
Automatycznie zmienia światła drogowe na mijania, gdy wykryje inny pojazd z przodu.
Powraca do poprzedniego ustawienia świateł, gdy droga jest wolna.
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Światła do strefy ruchu pieszego
(maks. 30 km/h). Szersza wiązka światła

Światła miejskie (30–55 km/h). Szersza,

Światła szosowe (55–115 km/h). Szerszy

Światła autostradowe (powyżej
115 km/h). Zasięg 140 metrów, wyższa

obniżona wiązka światła. Dostosowują

i jaśniejszy strumień świetlny od zwykłych

(o dodatkowe 8 stopni po obydwu stronach)

działanie do prędkości pojazdu i oświe

świateł mijania. Zasięg 70 metrów bez

i jaśniejsza wiązka światła, bez ryzyka

oświetla strefy potencjalnego ryzyka.

tlenia ulicznego.

ryzyka oślepiania.

oślepiania.

Światła na złą pogodę (do 70 km/h).

Zwiększony zasięg świateł drogowych.

Dynamiczne doświetlanie zakrętów

Statyczne doświetlanie zakrętów

(niezależnie od prędkości). Reflektory

(do 40 km/h, aktywne także przy

Aktywowane po włączeniu wycieraczek

Dzięki technologii biksenonowej można

lub przez czujnik deszczu, poprawiają

wydłużyć zasięg świateł aż o 15 procent,

zmieniają kąt świecenia do 15 stopni,

widoczność w złych warunkach pogodo

oczywiście wtedy, kiedy nie są one przy

zgodnie z położeniem koła kierownicy,

skierowana pod kątem 90 stopni dla

wych.

gaszone przez system automatycznego

doświetlając pokonywany zakręt.

poprawy widoczności na boki.

cofaniu). Dodatkowa wiązka światła

sterowania światłami drogowymi (HBA).
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BEZPIECZNA
JAZDA.

Wszechstronne bezpieczeństwo.
W Astrze Sedan otocza Cię wytrzymała
klatka bezpieczeństwa oraz zestaw przednich, bocznych i kurtynowych poduszek
powietrznych. Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX należą do wyposażenia
standardowego, podobnie jak system
monitorujący ciśnienie w oponach TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System), który
kontroluje prawidłowy poziom ciśnienia
w ogumieniu i sygnalizuje wszelkie odchylenia. W zależności od wyposażenia,
system wyświetla ikonę ostrzegawczą
na wyświetlaczu wskaźników kierowcy
oraz wskazuje w której dokładnie oponie
ciśnienie jest zbyt niskie i o jaką wartość
należy je skorygować.
14

W zakresie bezpieczeństwa na Astrze Sedan możesz polegać. Oferuje nie
tylko system poduszek powietrznych, ale również wiele innych pasywnych
i aktywnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym jazda Astrą Sedan
daje poczucie wyjątkowego spokoju ducha.

1.
1. Aktywne zagłówki. W przypadku uderzenia w tył samochodu,
zagłówki foteli przednich podnoszą się i przesuwają do przodu,
ograniczając ryzyko odniesienia poważnych urazów kręgosłupa
szyjnego, głowy i górnych części tułowia. Dostępne wyłącznie
z opcjonalnymi ergonomicznymi fotelami AGR.
2. Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
(Hill Start Assist). Pomaga sprawnie ruszyć lub zaparkować
na pochyłościach bez posługiwania się hamulcem ręcznym.
Opcjonalny układ na kilka sekund przyhamowuje auto,
powstrzymując je przed staczaniem się w przód lub w tył.
2.
15

komfort.
Projektanci i inżynierowie odpowiedzialni
za Astrę Sedan włożyli wiele wysiłku
w dopracowanie najmniejszych szczegółów,
gdyż to właśnie detale wpływają na jakość
podróżowania i Twoje samopoczucie.
Astra Sedan oferuje gamę możliwości –
od dwustrefowej klimatyzacji i podgrzewanej
kierownicy, po ergonomiczne i niezwykle
wygodne fotele.

Ergonomiczne fotele AGR certyfikowane przez niemieckie
stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder
Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa) spełniają
najwyższe standardy ergonomii. Oferują szeroki zakres regulacji,
między innymi, podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
i wysuwaną poduszkę wspierającą uda. Fotele doskonale
dopasowują się do sylwetki, zapewniając wysoki komfort jazdy.
Dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
16

Elektrycznie sterowany hamulec postojowy. Zwalnia się

Podgrzewana kierownica pokryta skórą. W chłodne dni

automatycznie, ułatwiając płynne ruszanie na wzniesieniach.

podgrzewana kierownica uprzyjemni Ci podróż. To perfekcyjny

Nie tylko uwalnia dodatkowe miejsce na konsoli środkowej, ale

dodatek do podgrzewanych foteli przednich, również dostępnych

też zwiększa zakres regulacji podłokietnika z przodu. Dostępny

jako wyposażenie dodatkowe.

opcjonalnie wraz z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym
schowkiem oraz układem wspomagającym ruszanie na pochyłościach (HSA).
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Technologia na
wyciągnięcie ręki.
Technologia IntelliLink przenosi najważniejsze funkcjonalności
smartfona i innych urządzeń mobilnych do Astry Sedan oraz
umożliwia bezpieczną i intuicyjną ich obsługę również za pomocą
przycisków na kierownicy.

1. Navi 950 IntelliLink. Nowoczesny system nawigacji wykorzystuje technologię
IntelliLink do integracji smartfona z pojazdem, umożliwiając między innymi strumieniowe
odtwarzanie plików dźwiękowych za pomocą łącza Bluetooth®. Oferuje także mapy
wyświetlane w widoku 3D na 7-calowym kolorowym ekranie, funkcję wprowadzania celu
podróży krótką komendą głosową i radio AM/FM, które można uzupełnić o opcjonalny
tuner cyfrowy DAB+. System dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe.
Nawigacja i aktualizacja map. Mapy ponad 30 krajów europejskich zapisane
są w pamięci wewnętrznej, a ich aktualizację przeprowadzić można za pomocą złącza
USB w Autoryzowanym Serwisie marki Opel.
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1.

2. CD 600 IntelliLink. System, również korzystający z technologii IntelliLink, wyznacza

2.

wysokie standardy w zakresie komfortu, łączności i bezpieczeństwa. Najważniejsze
funkcjonalności prezentowane są na 7-calowym kolorowym wyświetlaczu. System,
obsługiwany za pomocą przycisków sterowania na kierownicy, umożliwia między innymi
wykonywanie połączeń telefonicznych, odsłuchiwanie stacji radiowych, przeglądanie
zdjęć kopiowanych przez złącze USB i strumieniowe odtwarzanie muzyki za pomocą łącza
Bluetooth®. Wykorzystując zasoby serwisu muzycznego Gracenote®, dzięki funkcji
identyfikacji i tytułu utworu, z łatwością stworzysz własną kolekcję muzyczną.
Odsłuchiwanie SMS-ów. Ze względów bezpieczeństwa, tylko odsłuchiwanie – a nie
odczytywanie – przychodzących wiadomości SMS jest możliwe podczas jazdy. Treść
wiadomości wyświetla się na ekranie tylko, gdy samochód stoi. Kierowca ma jednak
możliwość oddzwonienia do nadawcy lub wysłania predefiniowanej wiadomości
zwrotnej.
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całodobowy osobisty
opiekun kierowcy.
OnStar1 to nowoczesny pokładowy system bezpieczeństwa i komunikacji, zape
wniający – o każdej porze dnia i nocy – dostęp niemal w całej Europie do szerokiej
gamy usług i rozwiązań z zakresu łączności, bezpieczeństwa i wsparcia, takich
jak całodobowa usługa połączenia alarmowego, pomoc drogowa czy wsparcie
osobistego asystenta. Witaj w strefie usług rodem z klasy wyższej.
Poprawne działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji, posiadania elektronicznego konta w ramach OnStar
Europe Ltd., spółki zależnej od General Motors, a także akceptacji Warunków Użytkowania. Funkcjonowanie systemu OnStar
zależy od dostępności sygnału sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Korzystanie z OnStar po upływie
darmowego okresu próbnego użytkowania podlega opłacie abonamentowej. Pakiet usług OnStar w ramach abonamentu
może różnić się od pakietu dostępnego podczas darmowego okresu próbnego. Opel nie jest odpowiedzialny za świadczenie
usług w ramach systemu OnStar. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opel.pl/onstar lub
u Dealerów marki Opel. 2 Opiekun OnStar jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem pojazdu a służbami
ratunkowymi. Zakres danych przekazywanych OnStar na skutek zderzenia może różnić się w zależności od modelu. 3 OnStar
posiada możliwość skierowania pomocy drogowej w miejsce awarii. Jeśli Twój samochód jest objęty programem Opel Assistance,
opiekun OnStar skontaktuje Cię z dostawcą usług Opel Assistance, który zapewni pomoc drogową bez dodatkowych kosztów,
z uwzględnieniem wszelkich warunków usług Opel Assistance. Jeśli Twój samochód nie jest objęty usługami Opel Assistance,
dostawca usług pomocy drogowej może obciążyć Cię kosztami świadczonych usług.

1
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Łączność
W nowoczesnym świecie łączność to podstawa, a Opel udostępnia
Ci odpowiednie narzędzia.

Bezpieczeństwo
Lepiej dmuchać na zimne! Specjalnie przeszkoleni opiekunowie OnStar
w każdej chwili służą pomocą.
• Automatyczne reagowanie na zderzenie1,2: dzięki wbudowanym
w samochodzie czujnikom opiekun OnStar otrzymuje automatyczne
powiadomienie o zderzeniu i niemal natychmiast łączy się z Twoim
samochodem. W razie potrzeby, opiekun informuje służby ratunkowe,
wskazując im Twoją dokładną lokalizację, liczbę pasażerów i model
pojazdu.
• Całodobowa usługa połączenia alarmowego1: w przypadku nagłej
potrzeby pomocy medycznej dla Ciebie lub pasażerów, naciśnij czerwony
przycisk SOS. W takim przypadku opiekun OnStar może wezwać służby
medyczne.
• Pomoc drogowa1,3: jeśli Twój samochód ulegnie awarii, a Twoja komórka
jest poza zasięgiem lub jej bateria się rozładowała, dzięki mocnej antenie
dachowej wciąż masz szansę skontaktować się z opiekunem OnStar,
który zarejestruje zgłoszenie i wyśle pomoc na miejsce zdarzenia.
• Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu1: jeśli Twój Opel został
skradziony, OnStar może zablokować zapłon, unieruchamiając auto,
a wbudowany moduł GPS umożliwi określenie jego lokalizacji.

Dostępność niektórych funkcjonalności aplikacji mobilnej, diagnostyki pojazdu oraz pobierania celu podróży może być
uzależniona od modelu lub wersji wyposażenia. Fabryczny system nawigacji Opla z odpowiednimi mapami jest niezbędny dla
poprawnego funkcjonowania usługi pobierania celu podróży. Więcej informacji na www.opel.pl/onstar 5 Opiekun OnStar,
w imieniu kierowcy, może dokonać rezerwacji hotelu za pośrednictwem serwisu booking.com, zgodnie z ogólnymi warunkami
handlowymi i polityką prywatności, dostępnymi na www.booking.com, oraz regulaminem świadczenia usług obowiązującym
w wybranym hotelu. Opiekun OnStar służy wyłącznie pomocą w rezerwacji hotelu i nie jest odpowiedzialny za jakość usług
świadczonych przez booking.com i wybrany hotel. Skorzystanie z usługi wiąże się z podaniem adresu e-mail i numeru karty
kredytowej. 6 Usługa obejmuje wyłącznie parkingi zgłoszone w serwisie Parkopedia. Informacja o dostępności wolnych miejsc
aktualna w chwili kontaktu z opiekunem OnStar.
4

• Zdalne sterowanie zamkiem centralnym1,4: jeśli zdarzyło Ci się zapomnieć zamknąć samochód, nie stresuj się. Skorzystaj z aplikacji mobilnej
myOpel, za pomocą której z dowolnego miejsca odblokujesz lub
zablokujesz zamki drzwi.
• Lokalizator pojazdu1,4: nie pamiętasz, gdzie jest zaparkowany Twój
samochód? Nie szkodzi, zlokalizujesz go online przez aplikację na
smartfonie. Kiedy będziesz w pobliżu, auto może zabłysnąć światłami
zatrąbić klaksonem, a z łatwością go znajdziesz.

Wsparcie
Każdy chce mieć osobistego asystenta, służącego pomocą każdego
dnia, przez całą dobę.
• Rezerwacja hotelu1,5: nagła zmiana planów, a może zmęczenie nie
pozwala Ci dalej prowadzić? Opiekun OnStar wyszuka i zarezerwuje
dla Ciebie hotel za pośrednictwem serwisu booking.com. Wystarczy
nacisnąć przycisk.
• Pobieranie celu podróży1,4: nie masz pewności co oznacza kontrolka
ostrzegawcza na wyświetlaczu kierowcy? Skontaktuj się z opiekunem
OnStar i poproś o zdalne sprawdzenie najważniejszych parametrów
Twojego auta.
• Diagnostyka pojazdu1,4: nie masz pewności co oznacza kontrolka
ostrzegawcza na wyświetlaczu kierowcy? Skontaktuj się z opiekunem
OnStar i poproś o zdalne sprawdzenie najważniejszych parametrów
Twojego auta.
• Parking1,6: za pośrednictwem serwisu Parkopedia.com opiekun OnStar
wyszuka najbliższy parking i powiadomi Cię o dostępności miejsc,
godzinach otwarcia i obowiązujących cenach.
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Jak wyposażyć auto
w OnStar?
OnStar jest dostępny opcjonalnie dla Astry Sedan.
Podoba Ci się OnStar?
Zamów Astrę Sedan z OnStarem.
Przed odbiorem auta otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym Twojego
konta myOpel.
Dokończ aktywację konta online i dostosuj ustawienia do swoich preferencji.
I to już wszystko. Odbierając auto skorzystaj z OnStar, naciskając niebieski
przycisk usług.
Pamiętaj, że działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji.
Po upływie 12 miesięcy1 zdecydujesz, czy chcesz odpłatnie przedłużyć usługi
OnStar w pełnym zakresie.
Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl/onstar

Twoja prywatność. Twój wybór. Ty decydujesz o tym, czy OnStar może
otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji. OnStar będzie mógł wyłączyć
tryb prywatności niezależnie tylko w sytuacji awaryjnej. Więcej informacji
na www.opel.pl/onstar
22

Portal myOpel.
Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygotowaliśmy
nowoczesny portal internetowy – myOpel. Zapewnia on
wygodny dostęp do wielu praktycznych informacji o Twoim
Oplu i pomaga jeszcze lepiej o niego zadbać. Wszystkie
dane mogą być dostępne na ekranie Twojego komputera
lub innym urządzeniu przenośnym, na przykład telefonie
czy tablecie.
Aktywując usługi OnStar możesz uzyskać dostęp do portalu
myOpel, w tym między innymi do:
• Promocji przygotowanych na miarę Twoich potrzeb
• Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych
• Zapytań o serwis online
• Wyników oceny technicznej po jej wykonaniu
w Autoryzowanym Serwisie marki Opel

Portal myOpel jest dostępny również dla właścicieli
samochodów marki Opel bez usługi OnStar. Wystarczą trzy
proste kroki, aby zostać użytkownikiem portalu myOpel.
Wejdź na stronę myopel.pl lub poproś Dealera
o wstępną rejestrację konta na portalu myOpel.
Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym
konta.
Dokończ aktywację konta online na portalu.

• Historii serwisowej samochodu2
• Specyfikacji fabrycznej auta2
• Przypomnień o przeglądzie2

Przykładowe zdjęcie
Darmowy okres próbny rozpoczyna się w dniu wstępnej rejestracji lub odbioru samochodu
u Dealera, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej, bez względu na termin aktywacji
konta przez klienta. 2 Dostęp jest aktywowany na okres 13 miesięcy i może być cyklicznie
odnawiany po wykonaniu przeglądu okresowego w Autoryzowanych Serwisach marki Opel
i potwierdzeniu własności samochodu. Zapraszamy na myOpel.pl i do Autoryzowanych
Serwisów marki Opel.

1

Pobierz na smartfona aplikację myOpel ze sklepu Google
Play lub AppStore, aby wybrane funkcjonalności portalu
mieć zawsze pod ręką.
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Akcesoria.

Astra Sedan została zaprojektowana tak, aby poradzić
sobie w zasadzie w każdej sytuacji. Ale Twoje życie się
zmienia, dlatego czasem potrzebujesz czegoś specjalnego.
Na takie okazje mamy pełną gamę akcesoriów i jesteśmy
pewni, że znajdziesz coś dla siebie.

1.

2.

1. Nakładki progów. Wystarczy, że otworzysz drzwi swojej Astry Sedan, a poczujesz
niezwykłą aurę jej wnętrza.
2. Osłony przeciwsłoneczne. Łatwe w montażu, dopasowane do tylnych szyb.
Nie ograniczają też swobodnego otwierania bocznych okien.
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Wybierz się w podróż. Pełną gamę akcesoriów znajdziesz
w elektronicznym katalogu na www.opel.pl w sekcji Usługi i serwis.

3.

4.

3. Folia ochronna nadwozia. Przezroczysta folia zabezpiecza lakierowane elementy
nadwozia: przedni zderzak, maskę i zewnętrzne lusterka przed zarysowaniem i odpryskami.
Można ją usunąć w dowolnym momencie nie uszkadzając lakieru.
4. Belki dachowe i pojemniki dachowe Thule. Jeżeli wybierasz się na wczasy wraz
z kompletem pasażerów, nawet duży bagażnik Astry Sedan może nie pomieścić całego
potrzebnego ekwipunku. To co zostanie zapakujesz do aerodynamicznego i jednocześnie
obszernego pojemnika dachowego.
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Do twojej dyspozycji.
Lubisz porządek w swoim samochodzie, a może po prostu dbasz o dobry nastrój pasażerów?
Ułatwi Ci to modułowy uchwyt zagłówkowy FlexConnect, montowany z tyłu przednich foteli, dostępny
w gamie akcesoriów. Stacja dokująca na smartfona to również praktyczny dodatek.

1. Wieszak na ubrania FlexConnect. Zawieszona na nim marynarka dotrze do celu podróży w nienagannym stanie.
2. Hak FlexConnect. Na małym uniwersalnym haku powiesić możesz, na przykład, torby na zakupy lub niewielki bagaż.
3. Składany stolik FlexConnect. Pasażerowie zajmujący tylne siedzenia z pewnością docenią rozkładany stoliczek,
wyposażony w uchwyt na napoje, na którym wygodnie umieszczą również inne drobiazgi niezbędne w czasie podróży,
na przykład książkę.
4. Stacja dokująca FlexDock® z uniwersalnym uchwytem na smartfona. W uchwycie montowanym na desce
rozdzielczej, w zasięgu ręki i wzroku, umieścisz przenośną nawigację lub najnowszy model smartfona.
5. Uchwyt FlexConnect na iPada lub iPada mini. Mocowany do zagłówka przedniego fotela, ułatwia pasażerom
tylnych siedzeń korzystanie z funkcjonalności tabletu. Umożliwia on obracanie urządzenia o 360 stopni oraz zmianę
kąta widzenia w pionie do 15 stopni.
Praktyczne elementy opisane na tej stronie dostępne są w gamie akcesoriów.
26

1.

3.

5.

2.

4.

27

Silniki i skrzynie biegów.
Gama jednostek napędowych Astry Sedan obejmuje mocne, oszczędne i emitujące niewielkie ilości spalin silniki
benzynowe i wysokoprężne. Dostępna jest też jednostka 1.4 Turbo o mocy 140 KM z fabryczną instalacją gazową
LPG. Wybrane silniki są również wyposażone w system Start/Stop, wspomagający redukcję zużycia paliwa.

Zużycie paliwa i emisja CO2
Silniki

1.6 Diesel
z systemem Start/Stop
(81 kW/110 KM)

1.6 Diesel
z systemem Start/Stop
(100 kW/136 KM)

1.6 Diesel
(100 kW/136 KM)

Skrzynia biegów

MT-6

MT-6

AT-6

Norma emisji spalin

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji modelu i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
Rodzaj paliwa

Diesel

Diesel

Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km1
Miasto

4,4–3,9

4,7–4,6

6,4–6,0

Autostrada

3,7–3,5

3,9–3,6

4,3–3,9

Cykl mieszany

4,0–3,7

4,2–3,9

5,1–4,7

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany1

105–97

111–104

134–124

MT-6 = 6-biegowa skrzynia manualna AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna
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Zużycie paliwa i emisja CO2
Silniki

1.4 Turbo
z systemem Start/Stop
(103 kW/140 KM)

1.4 LPG ECOTEC® Turbo
(103 kW/140 KM)

1.4 Turbo
(103 kW/140 KM)

1.6
(85 kW/115 KM)

Skrzynia biegów

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

MT-5

AT-6

Norma emisji spalin

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji modelu i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
Rodzaj paliwa

Benzyna

LPG

Benzyna

Benzyna

Miasto

7,5–7,2

10,5–10,0

7,9–7,6

8,0–7,7

8,5–8,4

8,6–8,4

9,9–9,8

Autostrada

4,9–4,6

6,7–6,2

5,4–5,0

5,2–4,9

5,6–5,3

5,4–5,1

5,8–5,5

Zużycie paliwa w l/100 km1

Cykl mieszany

5,9–5,5

8,1–7,6

6,3–5,9

6,2–5,9

6,7–6,4

6,6–6,3

7,3–7,0

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany1

138–130

131–123

146–137

146–138

157–150

154–147

172–165

MT-5/MT-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna

AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna

Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje
w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy,
warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

OPONY2
Rozmiar

205/60 R 16

215/60 R 16

215/50 R 17

225/50 R 17

Klasa efektywności paliwowej3

E–C

C–B

E–C

E–B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni4

E–B

E–B

E–B

C–B

71–68

71

71–68

71–68

–

–

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB)
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia5

–

Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 oraz WE 692/2008, w zależności od wersji. 2 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 3 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór)
dla danego typu opon. 4 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 5 Określana na podstawie wartości granicznej (LV),
zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.

1
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TAPICERKI I ELEMENTY
WYKOŃCZENIA.
Jakość wykończenia wnętrza Astry Sedan stoi na wysokim
poziomie. Tapicerki i elementy ozdobne zostały wykonane
z przyjemnych w dotyku, eleganckich materiałów najlepszej
jakości.

TAPICERKA: SILVANUS/ATLANTIS
Siedzisko i oparcie
Silvanus w kolorze
Jet Black
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Elementy boczne
fotela Atlantis
w kolorze Jet Black

Listwy ozdobne
Dolomite Pearl Light

Tapicerka: WEGA/ATLANTIS & MORROCANA1,2
Siedzisko i oparcie
Wega w kolorze
Jet Black

Elementy boczne
fotela Atlantis
i Morrocana1
w kolorze Jet Black

Listwy ozdobne
Dolomite Pearl Light

tapicerka: LACE/ATLANTIS z ergonomicznymi fotelami AGR2
Siedzisko i oparcie
Lace w kolorze
Jet Black

Elementy boczne
fotela Atlantis
w kolorze Jet Black

Elementy ozdobne
Dolomite Pearl Light

1
2

Morrocana – skóra sztuczna.
Wyposażenie dodatkowe.
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KOLORY.
Astra Sedan może być
ozdobiona jednym
z jedenastu atrakcyjnych
lakierów. Wybierz ten,
który Ci się najbardziej
podoba.
Biały Summit
LAKIER
BAZOWY

Czerwony Absolute
LAKIER
specjalny1

LAKIERY METALICZNE1
Srebrny
Sovereign
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Srebrny
Magnetic

Niebieski
Darkmoon

Bordowy
Rouge Brown

Czarny
Mineral

Brązowy Mahogany
LAKIERY PERŁOWE1

Szary Cosmic

Zielony Emerald

koła.

Dopasuj koła do Twojej Astry Sedan według
własnego uznania.

Obręcze kół ze stopów lekkich 17 x 7,0˝, wieloramienne, opony 2152 lub 2253/50 R 17 (PGQ)1

1

Wyposażenie dodatkowe.

2

Dostępne z silnikami benzynowymi.

3

Dostępne z silnikami diesla.

4

Obręcze kół ze stopów lekkich 16 x 6,5˝,
7-ramienne, opony 2052 lub 2153/60 R 16
(RRZ)1

Stalowe obręcze kół z kołpakami 16 x 6,5˝,
opony 2052 lub 2153/60 R 16 (PWM & NQ1)4

Wyposażenie standardowe.
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Usługi Opla.
Każdy model Opla jest projektowany i produkowany z myślą
o codziennej intensywnej eksploatacji. Jak każde dzieło
zaawansowanej sztuki inżynierskiej, wymaga fachowej
obsługi i opieki osób, które się na tym znają.
Ponad 4 700 punktów serwisowych Opla w całej Europie zapewnia indywidualną,
profesjonalną i sprawną obsługę. Naprawy są wykonywane według najwyższych
standardów jakościowych. Klient otrzymuje do akceptacji kosztorys i jest informowany
o wszystkich przeprowadzonych czynnościach. Znajdź najbliższy Autoryzowany Serwis
marki Opel na www.opel.pl
Program Opel FlexCare.
Zapewnia spokój jakiego oczekujesz. Obejmuje on kompletną gamę usług z zakresu obsługi
okresowej, eksploatacyjnej i ochrony pogwarancyjnej, których zakres można dopasować
do intensywności eksploatacji samochodu. Wybierz jeden z dostępnych pakietów,
składający się z wybranych poniższych usług, najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.
• Ochrona Pogwarancyjna – takie same uprawnienia, jak w gwarancji na nowy pojazd
marki Opel udzielanej przez Sprzedawcę
• Obsługa Okresowa – Przeglądy Okresowe (robocizna i części) realizowane zgodnie
z Harmonogramem Serwisowym firmy Opel
• Elementy Eksploatacyjne – wymiana części, które uległy normalnemu zużyciu
eksploatacyjnemu
• Opel Assistance – pełen zakres usług pomocy na drodze Assistance 24h w całej Europie
Więcej informacji o poszczególnych pakietach znajdziesz na www.opel.pl w sekcji
Usługi i serwis oraz u Dealerów marki Opel.
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PL/RM18.5

przyszłość należy do wszystkich

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 tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów
mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w 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 Dealerów marki Opel.

Opel Poland Sp. z o.o.

www.opel.pl/astra
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