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Opel Astra OPC, wyposażony w potężny silnik 2.0 Turbo ECOTEC® osiągający 400 Nm 

momentu obrotowego, jest najmocniejszą Astrą w historii i czystej krwi samochodem 

sportowym. Udoskonalone obniżone sportowe podwozie, z kolumnami HiPerStrut z przodu,

i zawieszeniem tylnym z drążkiem Watta, zapewnia oszałamiające wrażenia podczas

jazdy. Adaptacyjny układ jezdny FlexRide, ze specjalnie zmodyfikowanym systemem 

zmiennej siły tłumienia amortyzatorów CDC (Continuous Damping Control) oraz zależnym 

od prędkości wspomaganiem układu kierowniczego, pozwala na zmianę charakterystyki 

pojazdu za naciśnięciem jednego przycisku.

Tym, którzy oczekują jeszcze bardziej wyrazistego wyglądu auta proponujemy, prezen

towany na zdjęciu obok, pakiet stylizacji nadwozia OPC. Jego elementy dodatkowo  

akcentują, już i tak, ekspresyjny tylny spojler oraz nakładki progów.

SkrACA PrOSTE. 
PrOSTujE krzywE.





Witaj na pierWszej 
pozycji startoWej.

Wnętrze Opla Astry OPC ma pasować kierowcy jak rękawiczka. 
W wyczynowych fotelach, z opcją regulacji poduszek podparć 
bocznych, całkowicie zespolisz się z autem. Nakładki pedałów ze 
stali nierdzewnej, płaskie u podstawy koło kierow nicy i specjalne 
wzornictwo wskaźników tworzą doskonałe warunki do swobod-
nego korzystania z wyjątkowej dynamiki Astry OPC.
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  1. Wyczynowe fotele OPC.    Superlekkie certyfikowane przez 

AGR fotele kubełkowe, z możliwością regulacji w 18 kierunkach 

oraz ze sterowanymi przyciskami pneumatycznymi poduszkami 

podparć bocznych, zapewniają pewne trzymanie na torze i komfort 

jazdy w mieście. Dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

  2. Aplikacja PowerApp.    Jeśli lubisz wiedzieć więcej o swoim 

samochodzie i o tym jak go prowadzisz, spodoba Ci się Power

App – specjalna aplikacja na iPhone’a lub iPoda1 (dostępna 

również na inne smartfony2). Na 7 ekranach możesz odczytywać  

w formie graficznej dodatkowe informacje o siłach odśrodkowych, 

przeciążeniach, zjawisku nad lub pod sterowności, czy analizować 

krzywe momentu obrotowego silnika.

  3. Tu człowiek spotyka maszynę.    Pewne w uchwycie, pokryte 

skórą koło kierownicy o średnicy 360 mm, z emblematem OPC

i spłaszczoną podstawą, doskonale wpisuje się w sportowy styl 

wnętrza Astry OPC.

  Systemy multimedialne IntelliLink.    Technologia IntelliLink 

płynnie integruje najważniejsze funkcjonalności smartfona  

z systemem multimedialnym pojazdu. Dane z telefonu prezento

wane są na 7calowym kolorowym ekranie, a do obsługi systemu 

służą przyciski sterowania na kierownicy. Technologia IntelliLink 

to gwarancja łączności ze światem zewnętrznym. 

1 Szczegółowych informacji o kompatybilnych z aplikacją urządzeniach udzielają Autoryzowani Dealerzy marki Opel. 
2 Aplikacja dostępna jest w ofercie akcesoriów. 
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Tapicerka Track/Morrocana1,2

Elementy boczne
fotela Morrocana
Jet Black z przeszy-
ciami Cool Pearl

Listwy ozdobne 
Liquid Palladium/
Piano Black

Siedzisko i oparcie 
Track w kolorze
Jet Black

1  Dostępna z ergonomicznymi fotelami AGR. 2 Morrocana - skóra sztuczna. 3 Tapicerka skórzana II jest niedostępna z lakierami 
Czerwony Power, Żółty Flaming i Zielony Emerald. 4  Tapicera ze skóry naturalnej łączona ze skórą sztuczną.

prZYJeMne W DoTYkU, 
DopaSoWane i DoSkonaLe 
WYproFiLoWane.
Nowoczesna tkanina w ciemnym kolorze Jet Black czy może  
perforowana, miękka tapicerka skórzana, która zapewni Ci najwyższy 
komfort jazdy? Wybór należy do Ciebie. Dynamiczne wstawki  
i przeszycia idealnie dopełniają wygląd wnętrza. 
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Listwy ozdobne 
Liquid Palladium/
Piano Black

Elementy boczne
fotela Nappa Jet 
Black z przeszyciami 
Cool Pearl

Siedzisko i oparcie 
Nappa w kolorze 
Jet Black z czarnym 
paskiem

Tapicerka skórzana i 4 z FOTeLaMi aGr Tapicerka skórzana ii 3,4 z FOTeLaMi aGr

Listwy ozdobne 
Liquid Palladium/
Piano Black

Elementy boczne
fotela Nappa Jet 
Black z niebieskimi 
przeszyciami 

Siedzisko i oparcie 
Nappa w kolorze 
Jet Black z niebie-
skim paskiem 
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Lakiery bazowe bryLantowe

Czerwony Power1,2

Czarny  
Carbon Flash

Niebieski
Arden

Biały Summit Żółty Flaming1

Biały
Mineral

Niebieski
Buzz

Zielony
Emerald1

Lakiery MetaLiCzne2 LAKIERY pERłowE2

1 Niedostępne z tapicerką skórzaną II.
2 Wyposażenie dodatkowe.

BłYSK GENIUSZU.
wyjątkowy styl wymaga wyrazistych kolorów. 
wszystkie lakiery nadwozia, ze specjalnie
wyselekcjonowanej dla Astry opC palety barw, 
podkreślają energetyczny charakter tego
wyjątkowego auta.
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WYJĄTKOWY STYL.
Nikt nie wyobraża sobie bolidu Formuły 1 bez charakterystycznych obręczy kół. Dlaczego zatem, 

na co dzień, mamy poprzestać na czymś zwyczajnym? Obojętnie czy wybierzesz standardowe 
19-calowe czy opcjonalne 20-calowe obręcze ze stopów lekkich, duch współzawodnictwa będzie 

z Tobą nawet podczas krótkiej przejażdżki.

  Obręcze ze stopów lekkich, 19 x 8˝   

opony 245/40 R 19 (RQN) 

(wyposażenie standardowe)

  Obręcze ze stopów lekkich, 20 x 8,5˝    

opony 245/35 R 20 (R01) 

(wyposażenie dodatkowe)

OpONY1

Rozmiar 245/40 R 19

Klasa efektywności paliwowej2 E

Klasa przyczepności na mokrej
nawierzchni3

B

Wartość pomiarowa zewnętrznego  
hałasu toczenia (dB)

72

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia4

OpONY1

Rozmiar 245/35 R 20

Klasa efektywności paliwowej2 E

Klasa przyczepności na mokrej  
nawierzchni3

B

Wartość pomiarowa zewnętrznego  
hałasu toczenia (dB)

72

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia4

1  Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 2 Określana 
na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze 
skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla 
danego typu opon. 3 Określana na podstawie współczynnika 
przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą 
od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga 
hamowania). 4 Określana na podstawie wartości granicznej 
(LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.
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SIŁA WYŻSZA.
Dysponujący mocą 206 kW (280 KM) i momentem 
obrotowym 400 Nm, model OPC jest najsilniejszą 
fabryczną Astrą w historii Opla. Kryje się za tym 
wyrafinowany technologicznie system bezpo-
średniego wtrysku oraz podwójny układ turbo-
doładowania odpowiedzialny za wrażenie 
niekończącej się superpłynnej mocy. Turbodziura? 
Zapomnij! Opel Astra OPC wyznacza standardy 
w zakresie własności jezdnych i „ujarzmionej” 
dynamiki.
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Zużycie paliwa i emisja spalin
silnik 2.0 Turbo ecOTec®

z systemem Start/Stop 
(206 kW/280 KM)

skrzynia biegów MT-6

norma emisji spalin Euro 5

wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od rodzaju opon.
szczegółowych informacji udzielają autoryzowani Dealerzy Opla.

paliwo Benzyna

Zużycie paliwa w l/100 km1

miasto 10,8

autostrada 6,5

cykl mieszany 8,1

emisja cO2 w g/km, cykl mieszany1 189

MT-6 = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów  
w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają Autoryzowani Dealerzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli 
podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 5 zostały 
określone zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tą regulacją. 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 z kierowcą o wadze 75 kg i obciążeniem 125 kg.

1  Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 (w zależności od wersji).



opel.pl
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również 
o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami 
przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników  
podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) 
przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl.
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje 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 Autoryzowanych Dealerów marki Opel.

Certyfikat PEFC

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

www.pefc.pl PL
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