OPEL Astra

Cenik velja za vozila modelskega leta 19
Cene veljajo za nova vozila modelskega leta 19 opremljena z motorji, skladnimi z emisijskim standardom
Euro 6d-TEMP. Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri
vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel.
Datum izdaje: 26. oktober 2018
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Opel Astra

Bencin

S štirimi vrati
Motor
1.4 Turbo
103 kW/140 KM
1.4 Turbo
103 kW/140 KM

Enjoy

Menjalnik
6-stopenjski ročni

19 190,00

6-stopenjski avtomatski

20 190,00

Standardna oprema
Enjoy
Paket kabinske osvetlitve
Senčnika z osvetljenima ogledaloma, Bralni lučki zadaj z osvetljenima stikaloma

IntelliLink CD 600
Bralni lučki zadaj, Priključka Aux in USB, 7-palčni barvni informacijski zaslon WVGA, Sistem IntelliLink, Sistem 6 vrhunskih zvočnikov, Kratka strešna antena, Povezava Bluetooth

3-kraki volanski obroč Deluxe
Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti, Kontrole za radio na volanu

ABS sistem zaviranja
Elektronski program stabilnosti (ESP)
Prednji in stranski zračni varnostni blazini ter varnostni zavesi za voznika in sovoznika
Stikalo za izklop sovoznikove prednje in stranske zračne varnostne blazine
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Indikator prestavljanja
Regulator hitrosti
Opozorilnik za nepripet varnostni pas spredaj
Zategovalnik varnostnega pasu za prednja sedeža
Sredinski 3-točkovni varnostni pas zadaj
Klimatska naprava
Potovalni računalnik
Zložljiv ključ in dodatni ključ
Instrumentalni informacijski zaslon (enobarvni grafični)
Črna podlaga merilnikov s prosojnimi obrobami
Udobna prednja sedeža (na voljo le z oblazinjenjem TAJI/TANL)
Ročno nastavljiv voznikov sedež v 4 smeri in sovoznikov v 2 smeri

ISOFIX sistem zadaj
Zadnji sedeži poklopni in deljivi v razmerju 40:60
Pasivna prednja vzglavnika
Sredinski vzglavnik zadaj
Prezračevalne šobe zadaj
Bralni lučki spredaj
Sredinska konzola v barvi Dolomite Pearl Light
Okrasno oblazinjenje vrat v barvi Dolomite Pearl Light
Instrumenti s črnim ozadjem in kromiranimi vstavki
Električni pomik prednjih stekel
Ogrevani zunanji vzvratni ogledali z električnim nastavljanjem in ročnim poklopom v barvi vozila
Zunanje kljuke vrat v barvi vozila
Obrobe stranskih oken v črni barvi
Zatemnjena zadnja stekla
Zatemnjeno vetrobransko steklo
Enotonska hupa
Halogenska žarometa
Meglenka zadaj
Višje nameščena zavorna luč
Jeklena platišča 16 x 6.5 s polnimi kolesnimi pokrovi
Komplet za popravilo pnevmatik
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Seznam opreme
Paketi in oprema za doplačilo

Enjoy

Paket preglednosti in osvetlitve
Samodejni vklop luči z zaznavanjem predorov, Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo, Brisalca s
senzorjem za dež

180,00
TSQ

Paket opreme za prilagodljivo notranjost
Odlagalni prostor pod sovoznikovim sedežem, Naslon za roke z zaprtim predalom zadaj

WPG

130,00

Paket prilagodljivih prednjih žarometov
Paket preglednosti in osvetlitve, Bi-ksenonska prednja žarometa, Prilagodljiva prednja žarometa (AFL), Samodejni
vklop dolgih luči, Sistem za pranje prednjih žarometov, Samodejna nastavitev višine svetlobnega snopa žarometov,
Dnevne LED luči

1 260,00
A8Z

Paket Enjoy
Elektronska dvopodročna klimatska naprava, Usnjen 3-kraki volanski obroč, Parkirni pomočnik zadaj

LP3B

Paket Elegance
Varnostno zaklepanje vrat, Ogrevani zunanji ogledali z električnim nastavljanjem in električnim poklopom,
Električna parkirna zavora

570,00
LP3D

Zunanjost
Ogrevani zunanji ogledali z električnim nastavljanjem in električnim poklopom
Kromirana obroba stranskih oken
Brez oznake motorja

Enjoy
DWF
MDE
W5T

Notranjost

Ogrevana prednja sedeža
Usnjen 3-kraki volanski obroč

J71
KA1

200,00
280,00
90,00

Ogrevan volanski obroč, Ogrevana prednja sedeža, Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti, Kontrole za radio
na volanu

N34

Ogrevan volanski obroč in ogrevana prednja sedeža

UVD

Elektronska dvopodročna klimatska naprava

130,00
290,00
10,00
Enjoy

Električna parkirna zavora
Sredinska talna konzola z drsnim naslonom za roko, Pomoč pri speljevanju na strmini

760,00

CJ2

Sistem Infotainment

420,00
460,00
Enjoy

IntelliLink Navi 950
Sistem IntelliLink, Črna podlaga merilnikov s prosojnimi obrobami, Bralni lučki zadaj, Priključka Aux in USB, 7-palčni
barvni informacijski zaslon WVGA, Antena v obliki plavuti morskega psa, Sistem 6 vrhunskih zvočnikov, Povezava
Bluetooth

Antena v obliki plavuti morskega psa

840,00
Y3I
US3

Varnost

Enjoy

Parkirni pomočnik zadaj
Inštrumentalni informacijski zaslon (enobarvni grafični), Črna podlaga merilnikov s prosojnimi obrobami

UD7

Varnostno zaklepanje vrat

AF8

Kolesa in pnevmatike
RRZ

Platišča iz lahkih kovin 17 x 7.0
s pnevmatikami 215/50 R17

460,00
440,00
Enjoy

Platišča iz lahkih kovin 16 x 6.5 (z 1.4 Turbo MT6)
s pnevmatikami 215/50 R16

70,00

PGQ

310,00
610,00
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Barve in oblazinjenja

GB9

GWD

Emerald
zelena

GAN

Magnetic
srebrna

GG7

G6R

650,00

500,00

250,00

0,00

Boutique barva

Mineral črna

GAZ

Sovereign
srebrna

GR5

Kovinska barva

Absolute
rdeča

Summit bela

Briljantna barva

Cosmic siva

Osnovna
barva

Enjoy
Oblazinjenje iz blaga Silvanus v Jet črni barvi
Oblazinjenje iz blaga Wega v Jet črni barvi

TAJI
TANL

0,00
0,00
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Tehnični podatki
Splošne tehnične specifikacije
Dimenzije vozila (mm)

Splošne tehnične specifikacije
S štirimi vrati

Masa in nosilnost v kg

S štirimi vrati

Višina

1500

Masa praznega vozila vklj. z voznikom (v skladu z 92/21/EEC in 95/48/EC)

1393-1503

Dolžina

4658

Dovoljena skupna masa vozila

1880-2040

Medosna razdalja

2685

Nosilnost

465-527

Širina (z odprtima/poklopljenima zunanjima ogledaloma)

2013 / 1814

Dovoljena skupna obremenitev prednje osi

960-1120

Kolotek (spredaj/zadaj)

1541 / 1551

Dovoljena skupna obremenitev zadnje osi

950

Obračalni krog v m

S štirimi vrati

Prostornina prtljažnika v litrih (po ECIE)

S štirimi vrati

Od robnika do robnika

11,0

Prostornina prtljažnika pri nameščenem prekrivalu

460

Od zidu do zidu

11,5

Prostornina prtljažnika do roba naslonjala prednjih sedežev

1010

Dimenzija prtljažnika v mm (po ECIE/GM)
Dolžina prostora za prtljago, od prtljažnih vrat do 2. vrste sedežev
Dolžina prostora za prtljago, od prtljažnih vrat do prednjih sedežev
Širina
Višina prostora za tovor

S štirimi vrati
1048
1778
976-1283
756
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Tehnični podatki
Bencinski motorji
Motor
Emisijski razred
Gorivo

1.4 Turbo
(103 kW / 140 KM)

1.4 Turbo
(103 kW / 140 KM)

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Bencin

Bencin

Število valjev

4

4

Vrtina v mm

72,5

72,5

Hod v mm

82,6

82,6

Delovna prostornina v cm3
Največja moč v kW/KM

1364

1364

Največja moč pri vrt. v minuti
Največji navor v Nm
Največji navor pri vrt. v minuti

103 / 140

103 / 140

4900-6000

4900-6000

200

200

1850-4900

1850-4900

Masa in nosilnost v kg
Masa praznega vozila vklj. z voznikom

1449

1449

Dovoljena skupna masa vozila

1950

1950

Nosilnost

513

513

Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor

680

680

Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (12% naklon)

1400

1400

Poraba goriva po standardu v l/100 km
Menjalnik
Mestna vožnja
Zunajmestna vožnja
Kombinirano
Emisije CO2 (g/km)

6-stopenjski ročni

6-stopenjski avtomatski

8,0–8,3
5,0–5,1
6,1–6,3
145

8,6–9,0
5,1–5,4
6,4–6,7
155

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo
točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil,
zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si.
Navedene vrednosti porabe goriva in vrednosti emisij CO2 so bile določene v skladu s predpisanimi metodami merjenja WLTP in pretvorjene v vrednosti NEDC, da se zagotovi primerljivost z drugimi vozili v skladu z Uredbo
(ES) št. 715/2007, (EU) št. 2017/1153 in Uredbo (EU) št. 2017/1151. Motorji ustrezajo emisijskemu standardu Euro 6d-TEMP.
Ogljikov dioksid CO2 je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in
emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.opel.si.
Opel Southeast Europe Kft.
Cenik je veljaven od 26.10.2018. Cenik je veljaven do preklica oz. izdaje novega.
*Vse OnStar in Wi-Fi storitve (preverite dostopnost na vašem trgu) bodo na voljo do vključno 31. decembra 2020. Vse preizkusne ali plačane naročnine oziroma storitve, vključno s storitvami za ukrepanje v nujnih primerih,
po tem datumu ne bodo več na voljo.
**Svet za radiodifuzijo je na 5. redni seji dne 28.9.2017 sprejel sklep o prehodu na digitalno oddajanje večine radijskih programov (standard sprejema DAB+) z dnem 22.2.2022.

