ASTRA
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NOVÉ ZÁŽITKY.
NOVÁ DIMENZIA ŠTANDARDOV.
Štýlová, dynamická a inovatívna. Teraz ešte viac než kedykoľvek predtým. Nová Astra Hatchback a všestranný
Sports Tourer vynikajú nemeckým inžinierstvom, emocionálnym dizajnom a športovou náturou – to všetko
podčiarkuje nová 3D predná maska a sada Lesklá čierna1. Objavte prvotriedne svetlomety, skvelé sedadlá
a motory, ktoré patria medzi najlepšie v rámci segmentu v oblasti emisií CO2.
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NOVÉ POHODLIE.

04

VYROBENÁ NA MIERU.
Väčší priestor pre nohy vzadu, prémiové sedadlá
a moderný dizajn – interiér novej Astry sme navrhovali s ohľadom na maximálne pohodlie.
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NOVÁ KOMFORTNÁ ZÓNA.
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KÚSOK LUXUSU KAŽDÝ DEŇ.
Vylepšite si pohodlie vďaka aktívnym ergonomickým sedadlám s certifikátom (AGR1).
Tieto predné sedadlá ponúkajú široké možnosti nastavenia vrátane bedrovej opierky
a možnosti predĺženia sedacej časti.

VYHRIEVANÉ PRVKY
Jednoduché odmrazenie a odhmlenie vďaka vyhrievanému
čelnému sklu ThermaTecTM2. Užívajte si tiež vyhrievané predné
sedadlá3 a dokonca aj zadné krajné3. Chladné rána vám určite
spríjemní vyhrievaný volant3.

2-ZÓNOVÁ AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA
Vďaka 2-zónovej automatickej klimatizácie2 si
môžu vodič aj spolujazdec nastaviť rôzne teploty.

AKTÍVNE ERGONOMICKÉ SEDADLÁ 3
Ideálne na dlhé cesty: ergonomické kožené
predné sedadlá AGR1 s pamäťou nastavenia
polohy3, odvetrávaním3 a masážnou funkciou3
(iba pre vodiča).

Aktívne ergonomické predné sedadlá sú certifikované nemeckou organizáciou AGR (Kampaň za zdravší chrbát),
centrom špičkovej ergonómie. Certifikát je známkou kvality, ktorú udeľuje nezávislá skúšobná komisia zložená
z odborníkov z rôznych oblastí medicíny.
2 Na prianie.
3 Na prianie, štandardne pre kožené sedadlá.
1
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NOVÁ VŠESTRANNOSŤ.
ČÍM VIAC, TÝM LEPŠIE.
Nech si predstavíte čokoľvek, Astra Sports Tourer vám to ponúkne. Vďaka
štedrému objemu batožinového priestoru 540 – 1 630 l a prémiovými
prvkami z verzie Hatchback je Sports Tourer skutočným preborníkom.

MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA
Pre vás: ľahké sklopenie sedadiel v pomere 40/60 v základnej
výbave. Na prianie: sklopenie sedadiel v pomere 40/20/40
s otvorom na naloženie dlhších predmetov.

HANDSFREE OTVÁRANIE PIATYCH DVERÍ1
Bezkľúčové a bezdotykové: stačí pohyb nohou pod
zadným nárazníkom a dvere batožinového priestoru
sa otvoria alebo zatvoria. Výšku otvorenia si môžete
nastaviť pre prípad parkovania v garáži.

1
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Na prianie.
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NOVÁ KONEKTIVITA.
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MULTIMEDIA NAVI PRO 4
Zostaňte v spojení a dorazte včas
vďaka 8" farebnému dotykovému
displeju. Služby online navigácie5
zahŕňajú prediktívnu navigáciu6,
aktuálne dopravné spravodajstvo6,
informácie o parkovaní6, ceny palív6
a ešte oveľa viac.

ĎALŠIA ÚROVEŇ INFOZÁBAVY.
Jazdite inteligentne s novou Astrou a jej skvelými infozábavnými
systémami, ktoré ponúkajú prvky ako Apple CarPlayTM1,2 a Android
AutoTM1,2, hlasové ovládanie pripojeného telefónu alebo Bluetooth®3
na hands-free telefonovanie. Okrem toho môžete využiť špeciálny
priestor na bezdrôtové nabíjanie a pripojenie pomocou USB.

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE4
Nabíjajte batériu bezdrôtovo:
položte svoj smartfón7 do špeciálneho priestoru s integrovaným
indukčným nabíjaním.

ZVUKOVÝ SYSTÉM BOSE ®4
Prémiový zvukový systém urobí
z každej cesty neobyčajný zážitok.
Vďaka siedmim reproduktorom
si užijete výkonné basy a čisté
výšky.

Apple CarPlayTM je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a ďalších krajinách.
Android AutoTM je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.
2 Kompatibilita a funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia a verzie operačného systému. Informácie
o kompatibilite vášho zariadenia získate na stránke www.apple.com, www.android.com alebo u predajcu Opel.
3 Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG inc.
4 Na prianie.
5 Vyžaduje prijatie podmienok služby Telenav a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zásad ochrany
osobných údajov spoločnosti Telenav. Licencia vyprší v roku 2031. Dostupnosť a obsah služieb sa môžu líšiť
v závislosti od krajiny a typu vozidla. Informácie o dostupnosti služieb získate u svojho predajcu Opel.
6 Dátové prenosy nie sú zahrnuté a musia byť zabezpečené pomocou mobilného pripojenia k internetu cez telefón
alebo Wi-Fi hotspot. Dátové prenosy môžu byť spoplatnené vaším operátorom.
7 Môže vyžadovať dodatočné príslušenstvo daného smartfónu. Indukčné nabíjanie podporuje iba smartfóny
kompatibilné s technológiou PMA alebo Qi. Informácie o kompatibilite získate u svojho predajcu Opel.
1

11

12

NOVÉ HORIZONTY.
AUTOMATICKÉ ADAPTÍVNE SVETLOMETY
Predné svetlomety IntelliLux LED® Matrix1 poskytujú
skvelú viditeľnosť bez oslňovania ostatných a automatické nastavovanie. Môžete tak mať bez obáv stále
zapnuté diaľkové svetlá. Rôzne režimy a nastavenia
prinášajú skvelú viditeľnosť v tme.

OSVETLIA CESTU.
Objavte najlepšie svetlomety v tejto triede.
Nová Astra prináša prémiové prvky do segmentu kompaktných vozidiel a stanovuje
nové štandardy, ktoré ostatní nasledujú.

PREDNÉ SVETLOMETY INTELLILUX LED ® MATRIX1
Svetlomety sú zložené zo 16 oddelených LED prvkov,
ktoré reagujú na ostatné vozidlá a podľa toho sa
zapínajú a vypínajú.
1

LED SVETLOMETY1
Pretože najmodernejšie technológie tiež znamenajú
úsporu energie, výkonné a efektívne Full LED svetlomety
majú spotrebu iba 20 wattov a pomáhajú tak znížiť
emisie CO2 každého vozidla.

Na prianie.
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NOVÁ BEZPEČNOSŤ.
JE TU VŽDY PRE VÁS.
Nová Astra ponúka prvotriedne bezpečnostné inovácie na uľahčenie cestovania,
vyššiu bezpečnosť a viac zábavy – predovšetkým v meste. Nezľakne sa však ani
okresných ciest či diaľnic.

AUTOMATICKÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE A DETEKCIA
CHODCOV1,2,3
Systém monitoruje situáciu pred vozidlom a pokiaľ
rozpozná riziko nehody, automaticky zabrzdí vozidlo.
Zahŕňa tiež detekciu chodcov, ktorá sa automaticky
aktivuje v rýchlostiach nad 8 km/h.

DIGITÁLNA ZADNÁ KAMERA 4
Poskytuje jasný prehľad o situácii za vozidlom
na displeji infozábavného systému a automaticky
sa aktivuje zaradením spiatočky.

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK 2
Tento pokročilý systém detekcie dopravných značiek
zobrazuje obmedzenia maximálnej povolenej rýchlosti
a ďalšie dopravné značky. Dokáže rozpoznať aj dočasné
elektronické značky.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT1,5
Adaptívny tempomat pomáha zabrániť kolíziám
a vďaka brzdeniu či pridávaniu plynu udržuje
stanovenú vzdialenosť od vozidla pred vami.

ASISTENT JAZDY V PRUHOCH1,2
Varuje vodiča a jemne zasahuje do riadenia, pokiaľ
vozidlo začne bez znamenia vybočovať z jazdného
pruhu.
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Asistenčné systémy Opel podporujú vodiča v rámci svojich možností a limitov. Za vedenie vozidla
je vždy zodpovedný vodič.
2 Na prianie. Štandardne pre vyššie výbavy.
3 Automatické núdzové brzdenie s detekciou chodcov je aktívne v rýchlosti od 8 km/h do 80 km/h.
Brzdy dokážu vyvinúť spomalenie 0,5 g v rýchlosti od 40 km/h do 80 km/h a úplne vozidlo spomaliť
v rýchlosti od 8 km/h do 40 km/h.
4 Na prianie. Iba pre systém Multimedia Navi Pro.
5 Aktivácia je možná v rýchlosti od 30 km/h do 180 km/h.
1
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NOVÁ ZÁBAVA.
EFEKTIVITA A ZÁBAVA.
Motory Opel spĺňajúce emisnú normu Euro 6d sú štandardne vybavené systémom Start/Stop. V kombinácii so
skvelou aerodynamikou je nový Opel Astra Hatchback a Sports Tourer športovejší, pohodlnejší – a predovšetkým
efektívnejší a úspornejší. Nová generácia motorov s nižšími emisiami CO21 a nižšou spotrebou paliva prinášajú
historicky najefektívnejšiu generáciu modelu Astra.

MOTORY
Vyberte si benzínové motory s výkonom 107 kW (145 k) alebo
dieselové s výkonom až 90 kW (122 k)2 pre maximálnu efektivitu
a zábavu za volantom.

1
2

PREVODOVKY
Vyberte si medzi 6-stupňovou manuálnou prevodovkou,
automatickou prevodovkou Stepless a novou 9-stupňovou
automatickou prevodovkou.

PRECÍZNE RIADENIE
Výkon a precíznosť: športový volant potiahnutý
kožou a precízne nastavenie riadenia vám prinesú
skvelú kontrolu na vozidlom.

V porovnaní s predchádzajúcou verziou modelu Astra.
Benzínové motory: spotreba paliva – nízka rýchlosť 7,1 – 8,6, stredná rýchlosť 5,2 – 6,2, vysoká rýchlosť 4,6 – 5,2, extra vysoká rýchlosť 5,3 – 5,9, kombinovaná 5,3 – 6,1 l/100 km; kombinované emisie CO2 121 – 139 g/km. Dieselové motory: spotreba paliva –
nízka rýchlosť 5,5 – 7,5, stredná rýchlosť 4,3 – 5,4, vysoká rýchlosť 3,7 – 4,6, extra vysoká rýchlosť 4,4 – 5,2, kombinovaná 4,3 – 5,4 l/100 km; kombinované emisie CO2 113 –141 g/km. V súlade s nariadeniami R (ES) č. 715/2007, R (EÚ) č. 2017/1153 a R (EÚ) č.
2017/1151 (v príslušných platných verziách). Údaje sú predbežné a aktuálne v dobe tlače katalógu. Finálne údaje vám poskytne váš predajca Opel.
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NOVÉ FARBY.
Aby bola nová Astra vaša Astra. Vyberte si zo širokej palety štýlových farieb.
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BIELA SUMMIT

MODRÁ INDIGO

ČERVENÁ ABSOLUTE

STRIEBORNÁ MAGNETIC

SIVÁ COSMIC

STRIEBORNÁ SOVEREIGN

ČIERNA MINERAL

MODRÁ NAVY

ČERVENÁ HOT

ČALÚNENIE
Elegantné alebo športové: vyberte si z piatich rôznych prémiových
interiérov pre váš Opel Astra. Prispôsobte si ho podľa seba.

ALCANTARA
Sedadlá Alcantara s efektom prémiovej kože v čiernej Jet.

TALINO
Látkové sedadlá v čiernej Marvel.

FORMULA
Látkové sedadlá v čiernej Jet.

ELEGANCE
Látkové sedadlá s efektom prémiovej kože v čiernej Marvel.

SIENA
Perforované kožené sedadlá v čiernej Jet.
19

PRÍSLUŠENSTVO.
POWERFLEX BAR
Adaptér PowerFlex je umiestnený v stredovom tuneli a možno
k nemu pripojiť ďalšie prvky, napríklad držiak telefónu alebo
aroma systém AirWellness.

Upravte si svoj Opel Astra pomocou
originálneho príslušenstva.

DIFÚZOR VÔNÍ
Difúzor vôní AirWellness osvieži interiér jednou z troch
jemných vôní – Energizing Dark Wood, Balancing Green
Tea alebo Purifying Essence.

DVOJITÁ PODLAHA
Dvojitá podlaha batožinového priestoru
vytvára rovnú plochu a umožňuje použitie
obojstrannej vane batožinového priestoru.
20

OBOJSTRANNÁ VAŇA
Protišmyková vaňa chráni čalúnenie batožinového
priestoru. Profesionálne a čisté. Pokiaľ preferujete
mäkší povrch s kobercom, stačí ju otočiť.

KRYTY ZRKADIEL
Atraktívne kryty zrkadiel v dynamickej imitácii karbónu
sa ľahko inštalujú a odstraňujú.

STREŠNÝ BOX
Upevňuje sa na strešný nosič. Ideálny na prepravu športových potrieb.
Na nosič možno tiež umiestniť nosič bicyklov, lyží alebo surfov.

OSVETLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Chránia lak nástupných prahov pred poškodením a dodávajú interiéru prémiový štýl.
21

DISKY KOLIES.

2

6

Štýlová jazda. Vyberte si disky kolies, ktoré dodajú vašej Astre na osobitosti.
9
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1. 18" disky kolies z ľahkých zliatin.
5 dvojitých lúčov, strieborné, 7,5 J x 18

7. 17" disky kolies z ľahkých zliatin.
5 dvojitých lúčov, lesklá čierna, 7 J x 17

2. 16” dizajnové disky kolies z ľahkých zliatin.
5 dvojitých lúčov, strieborné, 6,5 J x 16

8. 17" disky kolies z ľahkých zliatin.
Viacero lúčov, strieborné, 7 J x 17

3. 16" disky kolies z ľahkých liatin.
5 dvojitých lúčov, strieborné, 7 J x 16

9. 17" disky kolies z ľahkých zliatin.
10 lúčov, strieborné, 7 J x 17

4. 16" disky kolies z ľahkých liatin.
Viacero lúčov, strieborné, 7 J x 16

10. 18" disky kolies z ľahkých zliatin.
10 dvojitých lúčov, dvojfarebné, 7,5 J x 18

5. 16" disky kolies z ľahkých liatin.
5 dvojitých lúčov, sivá Technical, 7 J x 16

11. 16˝ oceľové disky kolies.
Kryty v striebornej farbe, 6,5 J x 161

6. 17" disky kolies z ľahkých zliatin.
5 dvojitých lúčov, strieborné, 7 J x 17

1
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1

Oceľové disky kolies sú dostupné vo veľkosti 15" a 16".

V prípade potreby poskytuje servisná sieť Opel rýchle, spoľahlivé a ekonomické riešenie –
aby bolo vaše vozidlo späť na ceste v čo najkratšom čase. Opel má všetko špecializované
vybavenie, nástroje a vyškolených zamestnancov pre všetky druhy zásahov. Používame iba
originálne náhradné diely a technické postupy Opel. Všetky služby opráv tak nájdete pod
jednou strechou.

SERVIS

OPEL SERVIS.

PROFESIONÁLNA ÚDRŽBA OPEL

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VOZIDLA

OPEL JE VÁŠ SERVISNÝ PROFESIONÁL

ODBORNOSŤ OPEL

POKOJNÝ SPÁNOK VĎAKA VIZUÁLNEJ PREHLIADKE

• Prehľadné servisné programy
• Spoľahlivá a široká servisná sieť
• Viac ako 4 700 autorizovaných servisných centier Opel
a 2 000 špecializovaných centier pre úžitkové vozidlá
• myDigitalService
• Záruka na nové vozidlá 24 mesiacov
• Asistenčné služby na 12 mesiacov
• Značkové poistenie Opel1

Autorizovaný servis Opel pozná vaše vozidlo najlepšie a rýchlo
dokáže odhaliť problém a vytvoriť pre vás kalkuláciu opravy.
• STK a príprava na STK
• Servisné prehliadky
• Výmena oleja
• Letná a zimná prehliadka
• Služby pneuservisu
• Opravy karosérie

Vizuálne vám skontrolujeme 97 bodov z hľadiska bezpečnosti
a spoľahlivosti – to všetko za 12 minút. Vy sa následne rozhodnete, čo chcete nechať opraviť a kedy. Pokiaľ budete pravidelne
odstraňovať menšie problémy, predídete tým väčším.
• Kontrola hlavných bezpečnostných prvkov vozidla
• Okamžitá spätná väzba
• Pre vaše záznamy vám vytvoríme správu o prehliadke

FLEXCARE1

ORIGINÁLNE DIELY OPEL

AKTUALIZÁCIA NAVIGAČNÝCH MÁP

OCHRANA NA MIERU

VŽDY TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA

JAZDITE CHYTREJŠIE

Buďte pripravení a využite predpripravené balíky pre nové
vozidlá. Balíky predstavujú skvelú hodnotu, ich rozsah si určujete
sami.
• Predĺžená záruka Opel (vrátane asistenčných služieb Opel
Assistance 24 hodín denne) z 2 rokov štandardnej záruky
až na celkovo 5 rokov
• Servisné prehliadky/údržba a opravy Opel zahŕňajú všetky
diely a kvapaliny použité pri oprave a tiež cenu práce podľa
servisného plánu, kontrolu korózie karosérie a pod. Opravy
a údržba Opel zahŕňajú diely v cene.
• Na službu sa vzťahujú zmluvné podmienky.

Originálne náhradné diely Opel sú testované z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti. Sú tou najlepšou voľbou na zachovanie
spoľahlivosti vášho vozidla.
• Originálne batérie Opel sú bezúdržbové – nie je potrebné
pridávať destilovanú vodu
• Originálne stierače Opel minimalizujú hluk a zlepšujú viditeľnosť z vozidla
• Originálne brzdové kotúče Opel sú vyrobené na dosiahnutie
najvyššej účinnosti brzdenia a najkratšej brzdnej dráhy
• Originálne nárazníky Opel sú testované pri crash testoch
a vždy perfektne lícujú s karosériou vozidla

Dobrá navigácia potrebuje aktuálne mapové podklady.
Aktualizácia navigačných máp Opel prináša najnovšiu
verziu máp, aby ste vždy dorazili do svojho cieľa.
• Šetrite čas a jazdite efektívne
• Šetrite peniaze za palivo aj údržbu vozidla
• Chráňte životné prostredie – znížte spotrebu paliva
a emisie CO2

1

Viac informácií získate u svojho predajcu Opel.

Dostupné iba v niektorých krajinách.

Viac informácií o servise a podmienkach služieb vám poskytne váš predajca vozidiel Opel alebo navštívte www.opel.sk.

23

BUDÚCNOSŤ PATRÍ VŠETKÝM

Niektoré popisy prvkov uvedené v tejto brožúre a niektoré obrázky sa môžu týkať voliteľnej výbavy, ktorá nie je súčasťou štandardnej výbavy. Informácie obsiahnuté v tejto brožúre boli presné v čase jej zadania do tlače. Vyhradzujeme si právo zmien konštrukcie a vybavenia. Farby použité v brožúre môžu byť
odlišné od skutočných farieb. Zobrazená voliteľná výbava je dostupná za príplatok. Dostupnosť, technické funkcie a výbava našich vozidiel sa môže mimo Spolkovej republiky Nemecko líšiť.
Recyklácia: na internetovej stránke www.opel.sk nájdete viac informácií o podmienkach recyklácie, odberných miestach vozidiel po dobe životnosti a ich recyklácii. Na získanie podrobných informácií o vybavení našich vozidiel, prosím, kontaktujte vášho lokálneho partnera Opel.

O Automobil Import, s.r.o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
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