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WZÓR
NIEMIECKIEJ INżyNIErII.

Astry Hatchback i Sports Tourer to nie tylko 
flagowe modele kompaktowe spod znaku Opla. 
Niemieccy inżynierowie stworzyli dzieła sztuki 
nowoczesnych technologii i wzornictwa.

Każda Astra łączy w sobie gamę nowatorskich 
rozwiązań funkcjonalnych, sportowe właściwości 
jezdne i zaawansowane formy komunikacji. 

Astra z najnowszymi innowacjami Opla, takimi 
jak matrycowe reflektory LED IntelliLux® czy 
adaptacyjny tempomat, z łatwością zawładnie 
sercami nie tylko entuzjastów modeli spod 
znaku błyskawicy. 
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auto Na 
MIARĘ.

Aura komfortu, odprężenia i swobody – oto wnętrze Astry. 
Najwyższy standard wykończenia stawia model Opla  
na podium wśród aut kompaktowych.

StyliStykA wNętrzANa zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.



3. 
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6 StyliStyka wnętrza

Szybko przyzwyczaisz się do poczucia przestrzeni i wysokiej jakości 
wnętrza astry. atrakcyjne tapicerki, bogate wyposażenie standardowe 
i dodatki spod znaku premium uprzyjemnią każdą podróż.

▪ Wnętrze dające poczucie obcowania z autem klasy wyższej
▪ wysokiej jakości materiały i starannie dobrana paleta kolorystyczna

tapicerek i elementów wykończenia
▪ Ergonomiczne fotele przednie AGR1 idealnie sprawdzają się

w długich trasach
▪ Dyskretne oświetlenie wnętrza2 dba o atmosferę w kabinie

1.  Tapicerka Alcantara3. Podkreśli sportową aurę wnętrza twojej astry.

2.  Ergonomiczne fotele przednie AGR1. zapomnisz o bólu pleców podróżując
w niezwykle komfortowych fotelach dostosowujących się do twojej sylwetki,
dzięki wielokierunkowej regulacji oraz wysuwanej poduszce wspierającej uda. 
Fotel kierowcy można również wyposażyć w funkcję wentylacji4 i masażu4.

3.  Elektrycznie sterowane okno dachowe5. wystarczy nacisnąć przycisk,
aby wpuścić świeże powietrze do wnętrza astry.

Podziwiaj astrę z każdej strony na www.opel.pl/astra.

1wyposażenie standardowe lub dodatkowe, w zależności od wersji. Certyfikat aGr jest znakiem jakości przyznawanym przez 
niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa).  
2wyposażenie standardowe wersji Elite, niedostępne dla pozostałych wersji.
3 wyposażenie dodatkowe wersji Dynamic i Elite, niedostępne dla pozostałych wersji.
4 Funkcje dostępne tylko z tapicerkami skórzanymi.
5 wyposażenie dodatkowe dostępne z Pakietem Oświetlenia wnętrza.

PrzyJEMniEJSzy DziEŃ.
CODZIENNIE.
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duży format.
Wszechstronność to drugie imię Astry Sports Tourer. Szybko się 
o tym przekonasz.

▪  Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika1 otwierasz i zamykasz
wykonując odpowiedni ruch stopy pod zderzakiem

▪  Ogranicznik otwarcia drzwi ułatwia bezpieczne ich podniesienie 
w pomieszczeniach o niskim suficie i zapobiega niepożądanym
zderzeniom z przeszkodami

Astra Sports Tourer nie tylko pięknie się prezentuje. udostępnia także 
funkcje podwyższające komfort jazdy, znane z Astry Hatchback, oraz 
obszerną przestrzeń bagażową o pojemności od 540 do 1 630 litrów.

1 Wyposażenie standardowe Astry Sports Tourer w wersji Elite, dodatkowe wersji dynamic. Niedostępne dla pozostałych wersji. STyliSTykA WNęTrzA
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źródło 
mocy.
Jednostki napędowe opla dają pokaźną dawkę mocy  
i gwarantują bardziej sportową dynamikę prowadzenia 
lekkich i kompaktowych Astr Hatchback i Sports Tourer. 
A wszystko to w połączeniu z ekonomiczną eksploatacją 
oznacza niezrównaną radość z jazdy.

EkonomicznE Silniki 
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11EkonomicznE silniki

1.  Poczuj adrenalinę. Silnik benzynowy 1.4 Turbo o mocy 150 KM rozpędza
Astrę do maksymalnej prędkości 215 km/h3. Z kolei jednostka 1.0 ECOTEC®

Turbo o mocy 105 KM zachwyca niskim zużyciem paliwa.
2.  Wszystko w Twoich rękach. Skrzynia manualna 5- lub 6-biegowa zapewnia

płynną i precyzyjną zmianę przełożeń. System Start/Stop dba natomiast
o ograniczenie zużycia paliwa.

3. Automat. Płynną zmianę biegów i pełen komfort prowadzenia oferuje
skrzynia automatyczna.

4. Tryb sportowy. Zmień styl prowadzenia na sportowy za naciśnięciem
jednego przycisku. Wyposażenie standardowe wersji Dynamic.

Dowiedz się więcej o silnikach Astry na www.opel.pl/astra.

▪  Najnowocześniejsze technologie zapewniają
imponującą wydajność i oszczędność

▪  Astra jest do 200 kg lżejsza1 od swojej poprzedniczki,
co przekłada się na jeszcze większą zwrotność
i dynamikę jazdy

▪  Tylna oś z drążkiem Watta2 dba o stabilność i pewność
prowadzenia modeli z najmocniejszymi silnikami

▪  Możliwość zmiany trybu jazdy na sportowy w wersji
Dynamic

▪  Technologia ECOTEC® wspomaga ograniczenie zużycia 
paliwa i emisję spalin

▪  Do wyboru są 5- lub 6-biegowa skrzynia manualna
oraz 6-stopniowa przekładnia automatyczna

1 Dokładna wartość obniżonej masy zależy od silnika i wersji wyposażenia. 
2 

3 

Dostępny z wybranymi silnikami.
Dane zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są w tabeli na stronie 35. 
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matrycowe

reflektory.
Inne reflektory pozostają w cieniu. Astra wprowadza funkcje znane z klasy 
wyższej do segmentu samochodów kompaktowych, a reflektory matrycowe 
LED IntelliLux®1 to jedna z nich.

InnowAcyjnE tEchnoLogIE
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13Innowacyjne technologIe

Inteligentna technologia Opla podnosi poziom bezpieczeństwa: System reflektorów matrycowych LED IntelliLux®1 oferuje również 
inne zaawansowane funkcje oświetlenia:

▪  Doświetlanie zakrętów poprawiające bezpieczeństwo
▪  Światła szosowe zapewniające optymalną widoczność

na nieoświetlonych drogach
▪  Światła miejskie dostosowujące się do oświetlenia ulicznego
▪  Światła autostradowe dostosowane do wysokich prędkości,

bez ryzyka oślepiania innych kierowców

1.  Reflektory halogenowe. Manualne przełączanie świateł drogowych na mijania
i odwrotnie.

2.  Matrycowe reflektory LED IntelliLux®1. Wiązka świateł drogowych Astry
omija przestrzeń wokół pojazdu jadącego z naprzeciwka lub poprzedzającego,
a pozostała strefa drogi jest nadal oświetlona.

NIEOŚLEPIAJĄCE 
światła 

drogowe. 

1Wyposażenie dodatkowe.

▪  System reflektorów matrycowych złożony z 16 segmentów diod LED1

▪  Reflektory automatycznie dostosowujące się do sytuacji na drodze
przez włączanie lub wyłączanie poszczególnych segmentów

▪  Światła drogowe nieoślepiające kierowców jadących z naprzeciwka
i w pojazdach poprzedzających

▪  Szersza i dłuższa wiązka światła poprawiająca widoczność
▪  Bardziej bezpieczna i mniej stresująca jazda nocą

▪  Wysoka niezawodność i maksymalna trwałość

Zobacz reflektory matrycowe w akcji na www.opel.pl/astra.
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OPEL EYE.
wsparcie dla twoich zmysłów.

Każda wersja Astry została stworzona z myślą 
o komforcie i spokoju kierowcy. Inteligentna kamera
przednia Opel Eye1 współpracuje z gamą systemów
wspomagających kierowcę, zwiększając bezpieczeń-
stwo podróżowania.

Nie od dziś wiadomo, że bezpieczeństwo w Astrze 
jest najważniejsze, co potwierdza najwyższa ocena 
5 gwiazdek w testach zderzeniowych niezależnej 
organizacji konsumenckiej Euro NCAP. 

innowacyjne technologie

Wyposażenie standardowe lub dodatkowe, 

w zależności od wersji.
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ASYSTENCI
do usług.
Kamera przednia Opel Eye1 zwiększa bezpieczeństwo jazdy, pomaga uniknąć 
kolizji, mandatów za przekroczenie prędkości i nie tylko.

▪  Kompleksowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa
▪  Aktywnie monitoruje drogę przed pojazdem
▪  Wspomaga czujność kierowcy
▪  Zwiększa komfort i ogranicza stres podczas jazdy nocą

i w ruchu miejskim
▪  Nie odbiera kierowcy kontroli nad pojazdem
▪  Pomaga unikać zagrożeń i ogranicza ryzyko kolizji
▪  Współpracuje z zaawansowanym tempomatem adaptacyjnym

z funkcją hamowania pojazdu bez udziału kierowcy2

INNOwACYjNE TEChNOlOgIE



2. 

1. 

3. 

17Innowacyjne technologIe

1.  System ostrzegania przed kolizją (FCA)3. W przypadku zbyt szybkiego zbliżania
się do wolniej jadącego pojazdu, alarmuje sygnałem wizualnym i dźwiękowym.
Przy prędkościach do 60 km/h, po wykryciu zagrożenia potencjalną kolizją, system
może zainterweniować przez automatyczne hamowanie.

2.  Układ utrzymania na pasie ruchu (LKA)3. Sygnał dźwiękowy i wizualny ostrzega
przed niezamierzonym zjazdem z pasa ruchu. Układ delikatnym ruchem kierow-
nicy sugeruje korektę toru jazdy. Co najważniejsze, nie aktywuje się bez potrzeby,
na przykład kiedy musisz nagle zmienić tor jazdy, aby ominąć przeszkodę.

 3.  System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)3. Wykrywa zarówno główne znaki
okrągłe, jak i prostokątne znaki uzupełniające oraz tymczasowe znaki wyświetlane
na tablicach elektronicznych.

Adaptacyjny tempomat (ACC)3. Ułatwia utrzymanie bezpiecznej odległości od 
poprze-dzającego pojazdu poprzez automatyczne przyhamowanie lub 
przyspieszenie przy prędkościach od 30 do 180 km/h. Zaawansowany tempomat 
adaptacyjny (FSRA)2 może całkowicie zatrzymać samochód bez udziału kierowcy. 
Sprawdza się w zatłoczo nym ruchu miejskim.

Dowiedz się więcej o systemach bezpieczeństwa i kamerze Opel Eye na www.opel.pl/astra.
1 Wyposażenie standardowe w lub dodatkowe, w zależności od wersji.      2 Wyposażenie dodatkowe, dostępne wyłącznie z wybranymi automatycznymi skrzyniami biegów.      
3 Jeden z systemów bezpieczeństwa współpracujących z kamerą Opel Eye, dostępny z Pakietem Asystent Kierowcy.
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INTELIGENTNE 
MULTIMEDIA.

1.  R 4.0 IntelliLink. System multimedialny zapewnia łączność Bluetooth®1 oraz:

▪  Standardowe radio AM/FM lub opcjonalny tuner cyfrowy DAB+
▪  7-calowy kolorowy ekran dotykowy
▪  Projekcję interfejsu smartfona za pośrednictwem Apple CarPlay™

i Android Auto™1,2

▪  Łącze Bluetooth® do obsługi połączeń telefonicznych i bezprzewodowego
odtwarzania muzyki

▪  Obsługę za pomocą funkcji komend głosowych smartfona oraz przyciskami
sterowania na kierownicy

ŁąCZnOść
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1 Liczba i zakres funkcji umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego. 
2 Projekcja interfejsu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą funkcji Android AutoTM, a projekcja interfejsu iPhone'a przez funkcję Apple 
  CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych). 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 jest zarejestrowanym znakiem 
  towarowym firmy Google. 
3 Wyposażenie dodatkowe.

Navi 4.0 IntelliLink3. Udostępnia wszystkie funkcje 
systemu R 4.0 IntelliLink oraz:

▪  Fabryczną nawigację z praktyczną funkcją prowadzenia
po trasie

2. Navi 900 IntelliLink3. Nowoczesny system multimedialny, wyposażony w kolorowy 8-calowy
ekran dotykowy, oferuje funkcje systemu R 4.0 IntelliLink oraz:

▪  Fabryczną nawigację
▪  Standardowe radio AM/FM lub opcjonalny tuner

cyfrowy DAB
▪  Zintegrowaną funkcję komend głosowych
▪  Kolorowy wyświetlacz na panelu wskaźników kierowcy

ułatwiający obsługę systemu audio, telefonu i nawigacji
▪  Antenę typu „płetwa rekina”
▪  Opcjonalny odtwarzacz CD.

Dowiedz się więcej o systemach łączności na www.opel.pl.
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ZNACZNIE  
POWYŻEJ  
OCZEKIWAŃ.
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Od wersji podstawowej Enjoy aż do najbogatszej Elite, Astra prezentuje 
się zjawiskowo i udostępnia funkcje i rozwiązania plasujące ją na podium 
w swojej klasie.

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.

stANdARd
standardowe wyposażenie każdej wersji Astry:

▪  Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (EsP®), ABs oraz układ
wspomagający ruszanie na pochyłościach (HsA)

▪  Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz
kurtynowe poduszki z tyłu i z przodu

▪  system monitorowania ciśnienia w oponach (tPMs)
▪  Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze

nadwozia
▪  Oparcie tylnej kanapy dzielone w proporcji 40/60
▪  dwa zaczepy isOFiX na skrajnych tylnych siedzeniach
▪  Światła do jazdy dziennej w technologii LEd

Na następnych stronach opisaliśmy wybrane elementy dostępne 
w standardzie poszczególnych wersji. Więcej o wyposażeniu 
dowiesz się na www.opel.pl/astra.

1. 2.

enjoy
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:

▪ Klimatyzacja sterowana manualnie
▪ Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

w kolorze nadwozia
▪ Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach
▪ Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
▪ Światła do jazdy dziennej w technologii LED
▪ Komputer pokładowy
▪ System multimedialny R 4.0 IntelliLink z 7" ekranem dotykowym
▪ Nawiewy powietrza na drugi rząd siedzeń umieszczone

w podłodze
▪ Tempomat z ogranicznikiem prędkości
▪ Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania
▪ Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

1. Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
2. 15˝ lub 16˝ stalowe obręcze kół (w zależności od silnika)
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WERSJA 120 LAT
Elementy wyposażenia ponad wersję Enjoy:

▪ Tapicerka materiałowa Allure, czarna
▪ Okolicznościowe dywaniki podłogowe
▪ Emblemat 120 Lat na nadwoziu
▪ Ozdobne nakładki progów drzwiowych

DYNAMIC
Sportowy charakter w pełni eksponujący dynamikę Astry.  
Wybrane elementy wyposażenia standardowego ponad wersję Enjoy:

▪ Kamera przednia Opel Eye
▪ Dwustrefowa klimatyzacja sterowana elektronicznie
▪ Tryb jazdy Sport
▪ Sportowe fotele przednie
▪ Czarna podsufitka
▪ Podłokietnik w konsoli środkowej
▪ Ergonomiczny fotel AGR kierowcy

1. Przednie światła przeciwmgielne
2. 16˝ obręcze kół ze stopów lekkich

1. 

1. 16˝ obręcze kół ze stopów lekkich
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ElitE
Stworzona z myślą o kierowcach poszukujących całej gamy rozwiązań rodem 
z klasy wyższej. Elementy wyposażenia standardowego ponad wersję Enjoy:

▪ Kamera przednia Opel Eye
▪ Czujniki parkowania z tyłu
▪ Dwustrefowa klimatyzacja sterowana elektronicznie
▪ Dyskretne oświetlenie wnętrza
▪  System automatycznego odblokowywania zamków drzwi przednich

i sterowania zapłonem Open & Start1

▪ Przesuwany podłokietnik i elektrycznie sterowany hamulec postojowy
▪ Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
▪ Ergonomiczny fotel AGR kierowcy

1.  Chromowane listwy ozdobne wzdłuż linii szyb bocznych
2. Przednie światła przeciwmgielne
3. Chromowane nakładki progów drzwi z napisem Opel
4. 16˝ strukturalne obręcze kół

1 W wersji Sports Tourer system obejmuje  
także elektrycznie otwierane i zamykane 
drzwi bagażnika.
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nuta pikanterii.
Dynamizm i energetyczna dusza: Astra to ma. Czy może wyglądać jeszcze bardziej 
sportowo? Owszem, z pakietem stylizacji nadwozia lub wnętrza Sport OPC1. 

1. Pakiet stylizacji nadwozia Sport OPC1. Przejdźmy do konkretów. Sportowy 
przedni i tylny zderzak oraz nakładki progów robią imponujące wrażenie. Astra po 
prostu przykleja się do drogi.

1Wyposażenie dodatkowe wyłącznie dla Astry Hatchback w wersji Dynamic i Elite. Niedostępne dla wersji Enjoy i 120 Lat
Astry Sports Tourer oraz Astry J Sedan. 



25Pakiety SPort oPc

Pakiet stylizacji wnętrza Sport OPC1.  
Sportowy duch z nutą elegancji. Pakiet 
obejmuje kierownicę spłaszczoną  
u podstawy, czarną podsufitkę, tryb
układu jezdnego Sport oraz aluminiowe 
nakładki na pedały, a konsola centralna
obszyta jest skórą sztuczną. Opcjonalna 
tapicerka Alcantara współgra ze sportowym 
wnętrzem OPC.
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paleta
barw.
Zastanawiasz się, jak będzie wyglądać Twoja Astra Hatchback 
lub Sports Tourer w jednym z prezentowanych tutaj kolorów? 
Wejdź na stronę internetową Opla i skorzystaj z konfiguratora. 

Sprawdź na www.opel.pl/astra jak prezentuje się Astra 
w Twoim ulubionym kolorze.KOlOry nAdWOZiA

lAKiery bAZOWe

Biały Summit 

Niebieski Indigo

Czerwony Absolute1,2



27Kolory nadwozia

laKiery metaliczne1

Srebrny Sovereign Srebrny Magnetic 

Czarny Mineral Brązowy Dark Caramel

Szary Cosmic

Niebieski Darkmoon 

Zielony Emerald 
1 Dostępny za dopłatą.
2 Lakier specjalny.
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1Fotele AGR pokryte skórą naturalną łączoną ze skórą sztuczną dostępne wyłącznie dla wersji Dynamic i Elite. 2Certyfikat AGR jest znakiem jakości  
przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa).

KAŻDY DETAL MA ZNACZENIE.

Wnętrze Astry docenią w szczególności wielbiciele niebanalnego wystroju.

1.  Enjoy. Tapicerka materiałowa ciemna: siedzisko i oparcie Talino,

elementy boczne fotela Atlantis. Listwy ozdobne Antelao Sand

z srebrnymi wstawkami .

Wersja 120 Lat. Tapicerka materiałowa ciemna: siedzisko, oparcie

i elementy boczne fotela Allure (brak grafiki).

2. Dynamic. Tapicerka materiałowa ciemna: siedzisko i oparcie Formula,
elementy boczne fotela Atlantis. Listwy ozdobne błyszczące Piano Black
z wstawkami w tym samym kolorze.

3. Elite. Tapicerka materiałowa ciemna łączona: siedzisko i oparcie Athena,
elementy boczne fotela ze skóry sztucznej. Listwy ozdobne Piano Black
z matowymi chromowanymi wstawkami.

4. Tapicerka opcjonalna1 z ergonomicznymi fotelami przednimi AGR2:
siedzisko, oparcie i wewnętrzne elementy boczne fotela ze skóry naturalnej
Sienna, pozostałe elementy fotela ze skóry sztucznej w kolorze czarnym.
Listwy ozdobne uzależnione są od wersji wyposażenia.

5. Alcantara. Tapicerka materiałowa ciemna łączona: siedzisko i oparcie
Alcantara, wewnętrzne elementy boczne fotela ze skóry naturalnej,
pozostałe elementy fotela ze skóry sztucznej. Szare przeszycia, listwy
ozdobne uzależnione są od wersji wyposażenia. Dostępna opcjonalnie dla
wersji Dynamic i Elite.

Ergonomiczne fotele AGR kierowcy i pasażera są dostępne z wybranymi 
tapicerkami.

TAPiCERKi i ELEmEnTy WyKońCZEniA
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podstawa.
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Przyciągające spojrzenia wzory obręczy kół Astry zostały zaprojektowane tak, 
aby podkreślić dynamiczne linie jej nadwozia. 

1.  18˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
wieloramienne dwukolorowe,
18 x 7,5˝, opony 225/40 R 18 (5PC)

2.  16˝ obręcze kół stalowe z kołpakami, 
16 x 6,5˝, opony 205/55 R 16 (RRY) lub 
15˝ obręcze kół stalowe,
15 x 6,0˝, opony 195/65 R 15 (RRL) 

3.  16˝ obręcze kół strukturalne,
16 x 6,5˝, opony 205/55 R 16 (PWN)

4.  16˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne podwójne, 16 x 7,0˝,
opony 205/55 R 16 (RT0)

5.  16˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne podwójne, 16 x 7,0˝,
opony 205/55 R 16 (QO3)

6.  17˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne podwójne, 17 x 7,5˝,
opony 225/45 R 17 (RM5)

7.  17˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
wieloramienne, 17 x 7,5˝,
opony 215/50 R 17 (RM6)

8.  17˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne podwójne, czarne,
17 x 7,5˝, opony 225/45 R 17 (RSE)

9.  17˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
wieloramienne, 17 x 7,5˝, opony
225/45 R 17 (SBO)

10.  18˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne podwójne, 18 x 7,5˝,
opony 225/40 R 18 (5PB)

Dostępność wzorów obręczy uzależniona jest od wersji wyposażenia. Szczegółowych 
informacji udzielają Dealerzy marki Opel. 

Więcej wzorów na www.opel.pl/astra.

KOłA
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dostajesz to
czego potrzebujesz.

Czy istnieje większa przyjemność od posiadania wymarzonego auta? Owszem. 
Spersonalizowanie go za pomocą elementów wyposażenia dodatkowego 
oraz akcesoriów spełniających dokładnie Twoje indywidualne potrzeby. 

1.  FlexConnect. Wielofunkcyjny uchwyt montowany z tyłu zagłówków foteli
przednich stanowi bazę dla wymiennych przystawek takich jak wieszak na
ubrania, uchwyt na tablet czy składany stolik.

2. �Systemy�transportu�bagażu�firmy�Thule. Montowane na belkach dachowych
pojemniki i uchwyty na sprzęt sportowy, na przykład rowery czy narty, to
idealne rozwiązanie, gdy w bagażniku zabraknie już miejsca.

3. �Podświetlane�nakładki�progów�drzwi. Klasyczny sposób na ochronę progów.
Przedsmak wyjątkowego wnętrza.

4. �Obudowy�lusterek�zewnętrznych�we�wzorze�Carbon.�Ponadczasowa
elegancka czerń zawsze przyciąga spojrzenia. Niewątpliwą zaletą nakładek 
jest łatwy montaż.

5. �Uniwersalny�uchwyt�na�smartfona.�Po podłączeniu go do wielofunkcyjnego
modułu PowerFlex doładuje baterię Twojego smartfona.

6. �Dwustronna�mata�ochronna�bagażnika.�Antypoślizgowa, nieprzemakalna
mata chroni podłogę bagażnika i utrzymuje przedmioty w miejscu. Druga
strona wykonana jest z miękkiego materiału.

AKCeSOriA
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33Elektroniczny katalog akcesoriów znajdziesz na www.opel.pl/akcesoria. AkcEsoriA
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Przełamując 

standardy.
astra wybija się ponad swoją klasę. Gama naszych 
ekonomicznych silników zmierza dokładnie w tym 
samym kierunku. 

Silniki, Skrzynie bieGów i oPony
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. 

▪ wydajne silniki w połączeniu z lżejszym nadwoziem obiecują 
 niezapomniane wrażenia z jazdy

▪    najmocniejsza jednostka 1.4 Turbo osiąga moc 110 kw (150 km)
▪ wszystkie silniki diesla są wyposażone w technologię blueinjection

 ograniczającą emisję tlenków azotu (nox)

oPony1

195/65
r 15

205/55
r 16

215/55
r 16

215/50
r 17

225/45
r 17

225/40
r 18

klasa efektywności paliwowej2 b c–b c c c–b c

klasa przyczepności na mokrej nawierzchni3 b b–a a a b–a b

wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu
toczenia (db) 71 72–71 71 72 71 70

klasa zewnętrznego hałasu toczenia4



35Silniki, Skrzynie biegów i oponyNie znajdujesz tutaj interesujących Cię danych? Sprawdź na www.opel.pl/astra.

Zużycie paliwa i emisja CO2

MT-5/-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna
Cykl pomiaru zużycia paliwa i emisji spalin WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low), podmiejski (medium), w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Tabela 
pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Więcej informacji o cyklu WLTP znajdziesz na www.opel.pl.

1 Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami
   WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. 
2 Technologia BlueInjection wykorzystuje bezzapachowy roztwór mocznika AdBlue®, przechowywany w oddzielnym zbiorniku. Komputer pokładowy informuje kierowcę o konieczności uzupełniania płynu, również 
   w okresach między przeglądami. Więcej informacji na www.opel.pl/adblue.

Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Informacje dotyczące wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w nowych pojazdach 
osobowych dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl.

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Zmierzone osiągi dotyczą wersji 
z europejskim standardem wyposażenia. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.
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Skrzynia biegów MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 AT-6 MT-6 MT-6 AT-6

Norma emisji spalin Euro 6d-TEMP

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

Paliwo Benzyna ON

Zużycie paliwa w l/100 km1 przy prędkościach: w l/100 km1

miejskich 7,3–6,7 9,1–8,4 8,9–7,8 9,2–9,1 8,7–8,0 10,3–9,1 7,0–6,3 6,5–6,0 8,2–7,7

podmiejskich 5,9–5,2 6,6–5,7 6,6–5,9 6,5–5,9 6,6–5,8 7,5–6,5 5,4–4,7 5,4–4,7 6,0–5,3

w ruchu przyspieszonym 5,7–5,0 5,9–5,2 5,9–5,2 5,7–5,2 5,9–5,2 6,6–5,6 4,8–4,2 4,8–4,2 5,1–4,5

autostradowych 6,7–5,9 6,9–6,3 7,0–6,1 6,6–6,1 7,0–6,1 7,5–6,5 5,5–4,9 5,7–5,0 5,9–5,3

w cyklu mieszanym 6,3–5,6 6,8–6,1 6,8–6,0 6,7–6,2 6,8–6,0 7,6–6,6 5,5–4,8 5,4–4,8 6,0–5,4

Emisja CO2 w g/km1, cykl mieszany 143–127 154–139 155–136 152–140 155–136 172–149 143–126 143–127 156–140



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. Wydanie 02/2019
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przyszłość należy do wszystkich




