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1 Za doplačilo.

NOVO VESELJE.
ŠE BOLJ PREFINJENI STANDARDI.
Elegantna, dinamična in inovativna – še bolj osupljiva kot doslej. Nova Astra kot 5-vratna kombilimuzina ali 
osupljivo vsestranski Sports Tourer navdušuje z nemško izdelavo, čustvenim oblikovanjem in športnim videzom, 
ki ga poudarita nova prestižna 3D maska in sijajno črni paket1. Odkrijte najboljšo osvetlitev in sedeže v segmentu 
ter motorje, ki dosegajo najboljše vrednosti tudi glede emisij CO2.
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NOVO OKOLJE.
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IZDELANA PO MERI.
Z obilico prostora za noge na zadnji klopi, 
vrhunskimi sedeži ter udobjem in sodobnim 
oblikovanjem je notranjost nove Astre 
osredotočena na vaše prijetno počutje.
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NOVO OBMOČJE UDOBJA.
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MALCE RAZKOŠJA ZA VSAK DAN.
Poskrbite za dobro počutje z vsestransko nastavljivima 
ergonomskima aktivnima sedežema s certifikatom 
za zdrav hrbet (AGR1). Voznikov in sovoznikov sedež 
omogočata veliko možnosti za prilagoditev, vključno 
z ledveno oporo in podaljšanjem sedežne blazine.

1 Prednja sedeža AGR imata certifikat nemške zveze AGR (Akcija za zdrav hrbet), centra 
odličnosti na področju ergonomije. Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni 
testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov s področja različnih medicinskih strok.

2 Za doplačilo.
3 Za doplačilo, standardno pri usnjenem oblazinjenju sedežev.

OGREVANJE
Ogrevano vetrobransko steklo ThermaTecTM2 omogoča, 
da ga preprosto odmrznete in odrosite. Da se boste hitro 
ogreli v ledeno mrzlih jutrih poskrbi ogrevanje prednjih3 
in celo zunanjih zadnjih3 sedežev ter ogrevan volanski 
obroč3.

DVOPODROČNA SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA
Z dvopodročno klimatsko napravo2 lahko voznik 
in sovoznik izbereta različne nastavitve klime.

ERGONOMSKA AKTIVNA SEDEŽA3

Idealno za dolga potovanja: ergonomska prednja sedeža 
AGR1 z usnjenim oblazinjenjem, pomnilnikom položaja3, 
prezračevanjem3 in masažno funkcijo3 samo za voznika.
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1 Za doplačilo.

NOVA VSESTRANSKOST.
PREPROSTEJŠE ŽIVLJENJE V VELIKEM OBSEGU.
Karkoli se spomnite – vsestranska Astra Sports Tourer poskrbi 
za vse možnosti. S prostornino prtljažnika 540–1630 l in vrhunskimi 
funkcijami Astre v kombilimuzinski izvedbi je različici Sports Tourer 
vedno zagotovljena prednost.

POVEČAJTE PRTLJAŽNIK
Kakor želite: v razmerju 60:40 deljena klop z gumbom za zlaganje 
je del standardne opreme. Za še večjo prilagodljivost je za doplačilo 
na voljo tudi delitev v razmerju 40:20:40 z odprtino za prevoz večjih 
predmetov.

ELEKTRIČNI POMIK PRTLJAŽNIH VRAT1

Brez ključa in prostoročno: za odpiranje in zapiranje 
prtljažnika zadošča preprost zamah z nogo pod zadnjim 
odbijačem. Nastavite višino odpiranja za prostore z nižjim 
stropom.



09



10

NOVA POVEZLJIVOST.
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1 Apple CarPlayTM je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah, Android AutoTM je blagovna znamka 
podjetja Google Inc.

2 Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema. Da preverite združljivost 
vaše naprave, obiščite spletni naslov www.apple.com oziroma www.android.com ali se obrnite na svojega trgovca z vozili Opel.

3 Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG inc.
4 Za doplačilo.
5 Zahteva potrditev licenčne pogodbe za končnega uporabnika Telenav in soglasje za uporabo osebnih podatkov, kot določa politika 

varovanja zasebnosti Telenav. Licenca poteče konec leta 2031. Razpoložljivost in obseg storitev se lahko razlikujeta glede na državo 
in vozilo. Glede razpoložljivosti storitev povprašajte trgovca z vozili Opel.

6 Prenos podatkov ni vključen in mora biti zagotovljen s povezavo z mobilnim internetom prek vašega pametnega telefona ali dostopne 
točke Wi-Fi. Uporaba mobilnega omrežja je lahko povezana s stroški.

7 Lahko zahteva dodatno opremo za pametni telefon. Induktivno polnjenje je na voljo samo za pametne telefone, združljive s PMA ali Qi. 
Združljivost preverite pri svojem trgovcu z vozili Opel.

INFOTAINMENT NASLEDNJE STOPNJE.
Vozite pametneje z novo Astro in njenimi odličnimi informativno-razvedrilnimi sistemi, 
ki vključujejo funkcije za povezave, kot sta Apple CarPlayTM1,2 in Android AutoTM1,2, uporabo 
glasovnega upravljanja povezanega pametnega telefona in Bluetooth®3 za prostoročno 
telefoniranje, pretočno predvajanje in dostop do telefonskega imenika. Obenem vam 
priročno odlagališče za telefon z brezžičnim polnilnikom in priključki USB omogočajo, 
da med vožnjo napolnite svoje naprave.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Velik barvni zaslon na dotik z dia-
gonalo 20,3 cm (8") omogoča, da 
boste obveščeni in pravočasni. 
S spletom povezane storitve5 
vključujejo navigacijo s predvi-
devanjem6, prometne podatke 
v živo6, informacije o parkiriščih6 
in cenah goriva6 ter še marsikaj.

BREZŽIČNO POLNJENJE4

Brezžično napolnite baterijo: 
preprosto odložite svoj pametni 
telefon7 v predal z vgrajenim 
induktivnim polnilnikom.

ZVOČNI SISTEM BOSE®4

Ta vrhunski zvočni sistem 
spremeni vsako pot v izjemno 
zabavno izkušnjo. Sedem 
zvočnikov vse potnike navduši 
s prodornimi basi in kristalno 
čistimi visokimi toni.

http://www.apple.com
http://www.android.com
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1 Za doplačilo.

OSVETLITE POT.
Odkrijte najboljšo osvetlitev v tem segmentu. 
Nova Astra prinaša funkcije prestižnega 
razreda v segment kompaktnih vozil in 
postavlja nova merila svojim tekmecem.

NOVA OBZORJA.
SAMODEJNO PRILAGODLJIVI VZORCI OSVETLITVE
IntelliLux LED® matrični žarometi1 zagotavljajo vidljivost 
brez bleščanja in ne slepijo voznikov, ki vozijo nasproti – 
ker se samodejno prilagajajo, lahko vozite z dolgimi 
lučmi, ne da bi motili druge voznike. Različni vzorci in 
načini osvetlitve vozniku zagotavljajo najboljšo možno 
vidljivost, ko se stemni.

INTELLILUX LED® MATRIČNI ŽAROMETI1

Žarometi vsebujejo 16 ločenih LED elementov 
in ob srečanju z drugimi vozili sistem izklopi 
enega ali več LED elementov.

LED ŽAROMETI1

Ker vodilna tehnologija pomeni tudi prihranek 
energije, Oplovi zmogljivi in učinkoviti povsem 
LED žarometi porabijo samo 20 vatov, kar pomeni 
manj emisij CO2 na avto.
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1 Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, ki veljajo za vsak sistem. 
Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.

2 Za doplačilo. Standardno pri višjih stopnjah opreme.
3 Samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev samodejno deluje v razponu nad 8 in do 80 km/h. 

Zavore upočasnijo vozilo s silo 0,5 g v zgornjem obsegu hitrosti (40 km/h – 80 km/h) in s polnim 
upočasnjevanjem v spodnjem obsegu hitrosti (8 km/h – 40 km/h).

4 Za doplačilo, na voljo samo s sistemom Multimedia Navi Pro.
5 Deluje v območju od 30 do 180 km/h.

NOVA VARNOST.
VEDNO NA VAŠI STRANI.
Nova Astra prinaša vodilne varnostne inovacije, ki zagotavljajo preprostejšo, varnejšo 
in zabavnejšo vožnjo – še posebej v urbanih okoljih, pa tudi na podeželskih cestah in 
na avtocestah.

SAMODEJNO ZAVIRANJE V SILI IN ZAZNAVANJE 
PEŠCEV1,2,3

Sistem nadzira dogajanje v prometu pred vozilom in če zazna, 
da preti trčenje, aktivira zavore. Vključuje tudi zaznavanje 
pešcev, ki se samodejno vključi pri hitrosti nad 8 km/h.

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV2

Ta napredni sistem za prepoznavanje znakov prikaže omejitve 
hitrosti in druge prometne znake. Prepozna celo začasne 
elektronske znake.

POMOČ PRI OHRANJANJU VOZNEGA PASU1,2

S prikazom in nežnim pomikom v nasprotni smeri opozarja 
na nenamerno zapuščanje voznega pasu.

DIGITALNA VZVRATNA KAMERA4

Za varno in preprosto parkiranje ter vzvratno vožnjo brez 
stresa se samodejno aktivira, ko izberete vzvratno prestavo, 
in s prikazom na zaslonu sistema Infotainment zagotavlja 
odličen pregled nad območjem za vozilom.

SAMODEJNI REGULATOR HITROSTI1,5

Samodejni regulator hitrosti pomaga preprečiti nalet, 
s samodejnim zaviranjem in pospeševanjem pa ohranja 
nastavljeno razdaljo do vozila, ki vozi spredaj, da lahko 
sproščeno vozite brez stresa.
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1 V primerjavi s predhodno Astro.
2 Bencinski motorji: poraba goriva nizka faza 7,1–8,6, srednja faza 5,2–6,2, visoka faza 4,6–5,2, zelo visoka faza 5,3–5,9, kombinirano 5,3–6,1 l/100 km; emisije CO2 kombinirano 121–139 g/km. Dizelski motorji: poraba goriva nizka faza 5,5–7,5, srednja 

faza 4,3–5,4, visoka faza 3,7–4,6, zelo visoka faza 4,4–5,2, kombinirano 4,3–5,4 l/100 km; emisije CO2 kombinirano 113–141 g/km. V skladu z uredbami R (ES) št. 715/2007, R (EU) št. 2017/1153 in R (EU) št. 2017/1151 (v ustrezni veljavni različici). To so predhodni 
podatki, točni v času priprave za tisk. Za končne podatke se pozanimajte pri trgovcu z vozili Opel.

NOVO VESELJE.
UČINKOVITO IN ZABAVNO.
S standardom Euro 6d skladni Oplovi pogonski sklopi so standardno opremljeni s sistemom Start/Stop. 
V kombinaciji z izjemno aerodinamiko je nova Opel Astra s 5 vrati in kot Sports Tourer še bolj športna, 
udobna in predvsem učinkovitejša kot kadarkoli doslej. Nova generacija motorjev z manjšimi emisijami CO2 
in manjšo porabo1 zagotavlja, da je nova Astra preprosto najučinkovitejša.

MOTORJI
Za maksimalno učinkovitost in uživanje v vožnji izbirajte 
med bencinskimi motorji z močjo do 107 kW (145 KM) ali 
dizelskimi motorji z močjo do 90 kW (122 KM)2.

MENJALNIKI
Izberite med 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, 
brezstopenjskim avtomatskim in novim 9-stopenjskim 
avtomatskim menjalnikom.

NATANČNO KRMILJENJE
Moč in natančnost v vaših rokah: s športnim usnjenim 
volanskim obročem in natančno umeritvijo krmiljenja 
imate vse pod nadzorom.
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NOVE BARVE.
Naj bo nova Astra vaša Opel Astra. Izberite v bogati 
paleti elegantnih barv.

HOT RDEČA

SOVEREIGN SREBRNA

ABSOLUTE RDEČAINDIGO MODRASUMMIT BELA

MAGNETIC SREBRNA

MINERAL ČRNA NAVY MODRA

COSMIC SIVA
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OBLAZINJENJA.
Elegantno ali športno: izberite med 5 različnimi vrhunskimi 
oblazinjenji notranjosti Opel Astre. Da bo povsem vaša.

ALCANTARA
Alcantara sedeži z videzom vrhunskega usnja v Jet črni barvi.

FORMULA
Oblazinjenje sedežev iz blaga v Jet črni barvi.

TALINO
Oblazinjenje sedežev iz blaga v Marvel črni barvi.

ELEGANCE
Oblazinjenje sedežev iz blaga z videzom vrhunskega usnja v Jet črni barvi.

SIENA
Perforirano usnjeno oblazinjenje sedežev v Jet črni barvi.
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DODATNA OPREMA.
Prilagodite svojo Opel Astro z originalno Oplovo opremo, 
da bo ustrezala vašim željam.

RAZPRŠILNIK DIŠAV
Razpršilnik dišav AirWellness osveži notranjost z enim 
od treh prefinjenih vonjev – Energizing Dark Wood, 
Balancing Green Tea ali Purifying Essence.

POWERFLEX
Adapter PowerFlex je vstavljen v sredinsko konzolo pod armaturno 
ploščo, nanj pa je možno pritrditi različne dodatke, kot sta držalo 
pametnega telefona ali razpršilnik dišav AirWellness.

DVOJNO PRTLJAŽNO DNO
Dno v drugem položaju ustvari 
ravno površino v prtljažniku, da 
lahko uporabite obojestransko 
trdo prtljažno podlogo.

OBOJESTRANSKA TRDA PRTLJAŽNA PODLOGA
Preprečuje drsenje, polivanje in nered vseh vrst. 
Za velik in urejen prtljažnik. Za mehko oblazinjeno 
površino oblogo preprosto obrnite.
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OSVETLJENE OKRASNE PLOŠČICE NA PRAGIH VRAT
Ščitijo lakiranje pragov in vabijo potnike v vrhunsko notranjost.

STREŠNI KOVČEK
Osnovni strešni nosilec s sistemom za pritrditev. Idealno 
za velike strešne kovčke in športno opremo, npr. jadralne 
deske, smuči in kolesa.

POKROVI OGLEDAL
Privlačne pokrove ogledal z dinamičnim videzom 
karbona preprosto namestite in odstranite.
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1. 45,7 cm (18") platišča iz lahkih kovin.
5 dvojnih krakov, srebrna,  
45,7 cm x 19 J (18 x 7,5 J)

2. 40,6 cm (16") dizajnerska platišča.
Pokrov s 5 dvojnimi kraki srebrne barve, 
40,6 cm x 16,5 cm J (16 x 6,5 J)

3. 40,6 cm (16") platišča iz lahkih kovin.
5 dvojnih krakov srebrne barve,  
40,6 cm x 17,8 cm J (16 x 7 J) 

4. 40,6 cm (16") platišča iz lahkih kovin.
Več krakov srebrne barve,  
40,6 cm x 17,8 cm J (16 x 7 J) 

5. 40,6 cm (16") platišča iz lahkih kovin.
5 dvojnih krakov Technical sive barve, 
40,6 cm x 17,8 cm J (16 x 7 J)

6. 43,2 cm (17") platišča iz lahkih kovin.
5 dvojnih krakov srebrne barve,  
43,2 cm x 17,8 cm J (17 x 7 J) 

7. 43,2 cm (17") platišča iz lahkih kovin.
5 dvojnih krakov sijajno črne barve, 
43,2 cm x 17,8 cm J (17 x 7 J) 

8. 43,2 cm (17") platišča iz lahkih kovin.
Več krakov srebrne barve,  
43,2 cm x 17,8 cm J (17 x 7 J) 

9. 43,2 cm (17") platišča iz lahkih kovin.
10 krakov srebrne barve,  
43,2 cm x 17,8 cm J (17 x 7 J) 

10. 45,7 cm (18") platišča iz lahkih kovin.
10 dvojnih krakov v dvobarvni izvedbi, 
45,7 cm x 19 cm (18 x 7,5 J) 

11. 40,6 cm (16") jeklena platišča.
Pokrov srebrne barve,  
40,6 cm x 16,5 cm J (16 x 6,5 J)1

1 Jeklena platišča so na voljo s premerom 38,1 in 40,6 cm (15˝ in 16˝).

PLATIŠČA.
Vozite s slogom. Izberite platišča, ki vaši Astri zagotovijo vaš značaj.
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OPLOV SERVIS.Ko sta na vrsti servis in vzdrževanje, se omrežje Oplovih strokovnjakov za popravila izkaže s hitrimi, 
priročnimi in cenovno ugodnimi storitvami v poprodaji – da sta vaše osebno ali gospodarsko 
vozilo kar se da hitro spet na cesti. Opel ima specializirano opremo, orodja in znanje za vse 
vaše želje in potrebe po nakupu vozila ter uporablja samo originalne dele, ki jih vgradijo pri 
Oplu usposobljeni mehaniki. Če povemo preprosto: pri nas najdete vso podporo po nakupu 
vozila ‘pod eno streho’.

ZAŠČITA PO MERI
Ostanite pripravljeni in izkoristite naše po meri prilagojene 
pakete za nova vozila. Povezane storitve zagotavljajo izjemno 
vrednost, zato lahko stopnjo kritja določite glede na svoje želje.

• Oplova podaljšana garancija (vključno s 24-urno garancijo 
mobilnosti Oplove pomoči na cesti) standardno dvoletno 
jamstvo podaljša za do 3 dodatna leta

• Oplovi servisni pregledi z deli, izpostavljenimi obrabi, vklju-
čujejo vse dele in tekočine pri servisiranju, delo v skladu 
z načrtom servisiranja, preverjanje zaščite pred korozijo 
itd. Oplov servis z deli, izpostavljenimi obrabi, zagotavlja 
brezplačne nadomestne dele

• V skladu z veljavnimi določili in pogoji

1 Na voljo samo v nekaterih državah.
Za podrobnejše informacije o servisu ter določilih in pogojih povprašajte svojega Oplovega partnerja ali obiščite spletni naslov www.opel.si

OPEL ZAGOTAVLJA PROFESIONALEN SERVIS
• Celoviti servisni programi

• Zmogljivo servisno omrežje po vsej državi

• Več kot 4700 pooblaščenih Oplovih servisnih centrov 
in 2000 servisov za gospodarska vozila 

• Platforma myDigitalService

• 2-letna garancija za nova vozila

• 12 mesecev pomoči na cesti

• Avtomobilsko zavarovanje z Oplovo znamko1

ZAGOTOVITE SI BREZSKRBNOST Z VIZUALNIM 
PREGLEDOM
Vizualno pregledamo 97 točk vozila, povezanih z varnostjo 
in zanesljivostjo – v samo 12 minutah. Sami odločate, kaj naj 
popravimo in kdaj. S proaktivnim izvajanjem manjših popravil 
se lahko izognete poznejšim dražjim popravilom.

• Pokriva vse glavne varnostne vidike

• Takojšnje povratne informacije

• Poročilo za vaš arhiv

VOZITE PAMETNEJE
Dobra navigacija zahteva posodobljene zemljevide. Oplove 
posodobitve za navigacijske sisteme zagotavljajo najnovejše 
zemljevide in informacije o več tisoč posodobljenih poteh – 
da boste hitro in varno prišli na cilj.

• Prihranite čas z učinkovito vožnjo 

• Prihranite denar – tako pri gorivu kot pri vzdrževanju vozila

• Spoštujte okolje – zmanjšajte porabo goriva in emisije CO2

Odkrijte še več v svojem prodajno-servisnem centru!

OPLOVA STROKOVNOST
Oplovi specialisti najbolje poznajo vaše vozilo in poskrbijo 
za cenovno ugodno, hitro, priročno in strokovno servisiranje.

• Tehnični pregled in preverjanje pred tehničnim pregledom

• Servisni pregledi

• Preverjanje olja

• Poletno/zimsko preverjanje

• Menjava pnevmatik

• Popravila karoserije

VEDNO NAJBOLJŠA MOŽNOST
Originalni deli Opel s preverjeno funkcionalnostjo in varnostjo 
zagotavljajo popolno vgradnjo in so najzanesljivejši deli za vaš 
avto.

• Oplovi originalni akumulatorji ne potrebujejo vzdrževanja – 
tekočine ni treba dodajati

• Oplove originalne metlice brisalcev zmanjšajo zračni upor 
in hrup ter izboljšajo udobje pri večji hitrosti

• Originalni Oplovi zavorni koluti so izdelani za izjemno zmogljivo 
zaviranje in najkrajšo možno zavorno razdaljo

• Oplovi originalni odbijači so preverjeni s testnimi trčenji in 
zagotavljajo popolno vgradnjo, da vozilo ohrani prvotni videz

OPLOVO PROFESIONALNO VZDRŽEVANJE
ELEKTRONSKO PREVERJANJE STANJA 
VOZILA

POSODOBITVE NAVIGACIJSKIH 
ZEMLJEVIDOV

ORIGINALNI DELI OPEL

STORITVE

FLEXCARE1

http://www.opel.si
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Nekateri opisi funkcij in nekatere slike v tem katalogu lahko opisujejo oziroma prikazujejo opremo za doplačilo, ki ni del standardne opreme. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti oblikovanje in opremo brez predhodne najave. Natisnjene barve prikazujejo 
približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo.
Recikliranje: podatki o zasnovi za okolje, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si Za natančne podatke o opremi naših vozil se obrnite na lokalnega trgovca z vozili Opel.
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