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Opel Astra K 5 uși Elegance 1.5 122CP S/S 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Combustibil Diesel
Normă emisie Euro 6.2
Cilindree 1496
Acceleraţie 0-100 km/h 10,4
Sistem Start/Stop Da
Tractiune față
Viteză maximă 210 km/h
Transmisie Manuală, 6 viteze
Consum Combinat 3,8–3,6 l/100km
Consum Urban 4,5–4,3 l/100km
Consum Extra urban 3,3–3,2 l/100km

Emisie CO2 99–94 g/km
Capacitate compartiment bagaje 370-1210
Înălţime 1485 mm
Ampatament 2662 mm
Ecartament (faţă/spate) 1548 / 1565 mm
Lăţime (cu/fără oglinzi) 2042 / 1871 mm
Lungime 4370 mm
Sarcină utilă 507-542 kg
Masă proprie incl. şofer 1273-1378 kg
Sarcină maximă totală 1780-1900 kg

DOTĂRI STANDARD (selecție)

Aer condiționat refrigerant
Airbag-uri frontale, laterale pentru pasagerii față; airbag-uri de tip 
"cortină" față și spate
Anvelope și roți
Avertizare centură de siguranță pasager față
Banchetă spate rabatabilă şi fracţionabilă 40/60
Breaking point MY 2020.5 (valid as of January 2020 production)
Carlingă
Climatizare electronică dual zone
Computer de bord (Indicator de presiune în pneuri, Sistem de 
monitorizare a presiunii în pneuri)
Control automat al farurilor
Control automat faruri cu funcţie de detectare a tunelurilor
Control de stabilitate electronic (ESP)
Dispozitive de cabluri, cablaj personalizat (Body)
Dispozitive de cabluri, cablaj personalizat (HDLP)
Dispozitive de cabluri, cablaj personalizat (I/P)
Echipament șasiu, flaminaj față
Eleron spate
Faruri LED Matrix (Sistem de reglare automată a farurilor, Lumini diurne 
LED, Faruri adaptive faţă (AFL), Stopuri spate LED)
Geamuri electrice fata si spate
Indicator de avertizare centură de siguranță șofer
Kit de reparare anvelope
Lampă, interior, ambientală, portieră
Lumini diurne LED
Oglindă retrovizoare electrocromată, sensibilă la lumină
Oglinzi încălzite și reglabile electric
Ornamente cromate plafon
Ornamente exterior, luciu intens

Pachet Lumini şi Vizibilitate 1 (Senzor de ploaie (acționare automată a 
ștergatoarelor), Control automat faruri cu funcţie de detectare a tunelurilor, 
Oglindă retrovizoare electrocromată, sensibilă la lumină)
Pachet asistenta la condus 1 (Senzor de distanță, Senzor de avertizare 
prevenire coliziune frontala, Indicator mentinere banda de rulare, Senzori 
pentru evitarea coliziunii la viteză redusă)
Parbriz atermic
Plafoniera spate si portbagaj iluminat
Senzor ulei
Sistem Isofix pentru bancheta spate
Sistem de avertizare centuri de siguranţă spate
Sistem de blocare a ușilor
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (Indicator de presiune în pneuri)
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, auto learn
Sistem electronic înregistrare evenimente (nesecurizat)
Sistem electronic înregistrare evenimente (securizat)
Suspensie orizontală față
Suspensie spate
Suspensie verticală față
Tapițerie plafon
VAA / Scaune rândul din față
VAA / Scaune rândul din spate
Volan reglabil
Volan reglabil pe înălţime şi adâncime
Carcase oglinzi în culoarea caroseriei
Dezactivare airbag pasager (cu cheia)
Faruri reglabile manual pe înălţime
Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei

DOTĂRI OPȚIONALE (prețurile includ TVA)

+ [G1R] Vopsea metalizata, Hot Red (Peperoncino Red) - 450.00 € 
+ [TAVV] Tapiterie textila / Vinyl Athena, Jet Black - 0 €  ([A51] Scaune faţă, confort: Scaun sofer cu reglaj lombar electric, 4 directii, Ajustare 
manuala scaun copilot, 4 directii, Scaun pasager reglabil manual pe 6 directii, Scaun șofer reglabil pe 6 direcții; [SR1] Pachet scaun şofer ergonomic, Sport: 
Ajustare manuala scaun sofer, 8 directii, Ajustare manuala scaun copilot, 4 directii, Scaun pasager reglabil manual pe 6 directii, Scaun cu porţiune şezut 
extensibilă manual, şofer, Scaun sofer cu reglaj lombar electric, 4 directii) 
+ [SJQ] Roata rezerva utilizare temporara din tabla 16 x 4.0 - 60.00 €  ([ZAD] Anvelope de rezerva 115 / 70 R16 SL - 92M BW SPR) 
+ [RSE] Jante aliaj 17x7.5, 5-Twin-Spokes Design, Black Finish - 330.00 € 
+ [2EB] Pachet de iarnă 1 - 290.00 €  ([KA1] Scaune faţă cu încălzire; [UVD] Volan încălzit electric) 
+ [OIM] Pachet Innovation - 1900.00 €  ([UVG] Control automat dinamic al farurilor: Stopuri spate LED; [UGE] Stopuri spate LED; [IOU] Multimedia Navi 
Pro: USB Port with SD Card, Sistem 6 boxe premium, Antena acoperiș de tip "Shark Fin", Info display enhanced (multi color standard graphic), Sistem audio 
digital (DAB); [AKO] Geamuri spate fumurii, intensitate sporită) 



PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

19 899,16 €
CU TVA

23 680,00 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

22 445,38 €
CU TVA

26 710,00 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

1 347,06 €
CU TVA

1 603,00 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

21 098,32 €
CU TVA

25 107,00 €

Termen de livrare: aprox 3 luni 

Data ofertei: 11/10/2019; Ofertă valabilă până la: luni 14 octombrie 2019 

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si 
informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Opel.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază 
UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare 
masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor 
valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea 
sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este 
influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina 
admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de 
accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.


