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INOVAŢIE LA
PUTEREA A TREIA.
Atrage atenţia, uimeşte şi ia toate premiile – mereu echipat cu
tehnologie de avangardă. Hatchback, Notchback sau Sports Tourer –
gama Astra adaugă tehnologii inovatoare cuprinzătoare la forma
excepţională. A fost lider în clasa sa prin echipamente excepţionale
de siguranţă şi continuă să surprindă prin inovaţii valoroase.
Motorul 1.6 TURBO ECOTEC® cu injecţie directă marchează începutul
unui capitol complet nou în domeniul motoarelor pe benzină
ultraeficiente, iar motorul diesel 2.0 BiTurbo CDTI redefineşte performanţele uniforme cu consum redus de carburant.
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CONDUCEŢI
ŞI STRĂLUCIŢI.
Astra Notchback sedan rămâne fidel designului inspirat al gamei de modele Astra.
Datorită părţii frontale dinamice şi contururilor elegante, exteriorul va atrage toate
privirile. Şi, prin interiorul său primitor, varianta Notchback emană eleganţă, atât înăuntru
cât şi în afară.
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ELEGANŢĂ UIMITOARE
ÎNTR-O FORMĂ
INTELIGENTĂ.
Spaţios şi elegant, modelul Astra Notchback se afirmă – şi transformă condusul într-o
adevărată plăcere. Scaunele oferă un confort deosebit, chiar şi în cazul nivelurilor de echipare de bază, astfel că vă puteţi relaxa în timpul conducerii şi concentra asupra drumului.
În plus, sub hayonul extraordinar există spaţiu suficient pentru bagaje. Suspensia spate
cu braţ Watt1 sporeşte dinamismul şi manevrabilitatea; în plus, puteţi opta pentru şasiul
FlexRide pentru o conducere şi mai adaptată nevoilor dumneavoastră. Puteţi adăuga
luminile de zi cu tehnologie LED, pentru ca modelul Notchback să devină mai vizibil şi mai
sigur sau scaunele sport cu design ergonomic certificate de2 AGR, pentru a spori confortul,
atât pentru şofer cât şi pentru pasageri.

1

Suspensia spate cu braţ Watt este disponibilă cu anumite niveluri de echipare şi motoare. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să
contactaţi dealerul local Opel. 2 AGR este o certificare a calităţii acordată de o comisie independentă de testare alcătuită din
experţi cu diferite specializări din domeniul medicinii.
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UN JALON ÎN MIŞCARE.

Opel Astra Hatchback este unul dintre cele mai elegante autovehicule compacte din
lume, datorită designului său dinamic. În plus, Astra înseamnă fiabilitate, acest lucru putând
fi dovedit prin premiul obţinut1. De asemenea, oferă numeroase inovaţii. De la sistemele
avansate de asistenţă pentru şofer, precum sistemul inteligent de Iluminare frontală adaptivă
(AFL) şi camera video Opel Eye, până la avantaje practice precum camera video pentru
marşarier şi sistemul avansat de asistenţă la parcare, Astra are dotări specifice liderilor.

1

Gama de modele Astra a primit „cel mai bun punctaj individual” pe anul 2012, acordat de Raportul autovehicule rulate
DEKRA 2012, devansând alte 230 de autovehicule rulate. DEKRA este una dintre cele mai importante organizaţii mondiale
specializate în siguranţă, calitate şi protecţia mediului.
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E RÂNDUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ
ATRAGEŢI ATENŢIA.
Astra Sports Tourer este atât stilat, cât şi încăpător. Forma caroseriei emană forţă şi
reprezintă un reper pentru această categorie, în spatele hayonului caracteristic aflânduse
un portbagaj cu o capacitate maximă de 1 550 de litri1. Modelul Sports Tourer este echipat
cu multiple inovaţii sau opţiuni practice la interior, care vă ajută să vă atingeţi obiectivele:
de la mecanismul electric de pliere a scaunelor din spate FlexFold, activat prin simpla
apăsare a unui buton, la setările şasiului FlexRide, ce pot fi personalizate, până la alerta
privind unghiul mort din lateral. Este foarte simplu să încărcaţi şi să organizaţi un Sports
Tourer dar, mai presus de orice, este o plăcere să îl conduceţi.

1

Cu scaunele din spate rabatate, kitul de reparare a pneurilor îndepărtat şi pernele din spate înclinate în faţă.
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UN AUTOVEHICUL CARE
VĂ OFERĂ MAI MULT.
Dacă vă place să continuaţi călătoria cu autovehiculul cu bicicleta, o să vă placă suportul
FlexFix®. FlexFix®, o premieră pentru această categorie de autovehicule şi oferit doar
de Opel, este un suport pentru biciclete opţional care glisează înafara şi înăuntrul barei
de protecţie spate a modelelor Astra Hatchback sau Sports Tourer şi vă oferă posibilitatea
de a transporta până la patru biciclete în partea din spate a autovehiculului. Este extrem
de simplu, inteligent şi uşor de utilizat.
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TRANSFORMĂ FIECARE
DRUM ÎNTR-O PLĂCERE.
În clasa autovehiculelor compacte, interiorul modelului Astra reprezintă o clasă în sine.
Indiferent de tipul caroseriei alese, experienţa zilnică de conducere va fi una deplin
confortabilă. Şoferul şi pasagerii sunt răsfăţaţi într-un habitaclu spaţios, cu o dispunere
minunată, având o prioritate: dumneavoastră. Materialele excepţionale şi aspectul
ergonomic al planşei de bord sporesc starea de bine. În special când conduceţi pe distanţe
mari, modelul Astra vă oferă opţiuni suplimentare pe care nu le găsiţi în mod obişnuit la
autovehiculele din această categorie. Puteţi opta pentru volanul încălzit şi scaunele sport
cu design ergonomic, certificate de AGR sau chiar pentru un scaun de şofer acţionat
electric, reglabil în opt direcţii1 pentru un suport personalizat conform nevoilor dumneavoastră. Puteţi alege sistemul avansat de asistenţă la parcare, pentru a parca mai uşor
chiar şi în cele mai dificile spaţii sau sistemul infotainment cu Bluetooth®, pentru a rămâne
conectat – şi binedispus.

1

Disponibil din toamna anului 2012.
17

APROBAT DE EXPERŢII
DIN TOATE DOMENIILE.

SELECTION.
Hatchback, Notchback sau
Sports Tourer – indiferent de
modelul ales, la bordul unui
Astra Selection, calitatea construcţiei, spaţiul şi dotările
standard ies în evidenţă.
Nivelul de echipare Selection
vă oferă sistemul audio
CD 300 şi sistemul de climatizare ca dotări standard.

Pe lângă dotările complete de siguranţă
pasivă (vezi pagina 40), şoferii autovehiculelor Selection beneficiază de ABS,
ESP®Plus, închidere centralizată şi geamuri
faţă electrice.
Imaginile pot prezenta unele dotări opţionale.
20

1.

2.

1. Geamuri faţă electrice, disponibile opţional. Geamurile faţă
pentru nivelul de echipare Selection sunt disponibile cu funcţia
de ridicare şi coborâre automată, pentru un confort sporit. Aceasta
vă permite să deschideţi şi să închideţi complet geamul, printr-o
simplă atingere a butonului.
2. Scaun reglabil în patru direcţii pentru şofer, cu confort sporit.
Scaunul reglabil pentru şofer al modelului Selection asigură un
confort excepţional pentru spatele dumneavoastră.
3. Oglinzi exterioare electrice încălzite. Vizualizaţi în mod

3.

optim partea din spatele şi lateralul autovehiculului, datorită
oglinzilor rezistente la îngheţ, ce pot fi comandate de la distanţă.
Sistem audio cu CD, CD 300. Nivelul de echipare Selection oferă
sistemul audio atractiv CD 300 cu patru difuzoare de 4 x 20 W,
pe care îl puteţi acţiona cu ajutorul comenzilor opţionale de pe
volan. CD 300 poate reda fişiere MP3 şi WMA, având o mufă
aux-in pentru conectarea dispozitivelor portabile.
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ENJOY.

1.

Astra Enjoy vă oferă calitate germană, spaţiu amplu şi tehnologia
specifică nivelului de echipare Selection, împreună cu elemente
suplimentare precum sistemul audio stereo CD 400 Plus şi inserţia
din aluminiu pentru volan, iar dotările opţionale includ geamurile
spate cu tentă închisă, luminile de zi cu tehnologie LED şi consum
redus de energie electrică, plus o trapă.

1. Sistem audio stereo CD 400 Plus. Nivelul de echipare Enjoy include sistemul audio
stereo CD 400 Plus în dotarea standard. Acest sistem audio cu şase difuzoare de 4 x 20 W
include un procesor dinamic de sunet, şase presetări pentru sunet şi reglarea volumului
şi bassului în funcţie de viteză.
2. 16˝ jante din oţel. Capacul elegant oferă acestor jante mari un aspect final elegant,
care vine în completarea designului autovehiculului dumneavoastră Astra Enjoy.
3. Lumini de zi cu tehnologie LED. LED-urile au un consum de energie electrică mai
mic şi o durată de viaţă mai lungă decât becurile cu halogen echivalente – 3 motive
întemeiate pentru a le utiliza.
Imaginile de pe pagina opusă pot prezenta dotări opţionale.
22

2.

3.

ACTIVE.
Astra Active conferă stil fiecărui drum. Are toate
dotările standard disponibile pentru Enjoy şi
altele suplimentare. Tapiţeria unică a scaunelor,
culoarea atrăgătoare Gri Asteroid a caroseriei
şi emblema exclusivistă de sub semnalizatoarele
de direcţie laterale îi asigură acestei variante
un aspect elegant şi plăcut. Pentru un impact şi
mai mare, optează pentru Pachetul Active Plus
cu lumini diurne cu tehnologie LED, elemente de
decor în două nuanţe şi sistemul de infotainment
avansat CD 600 IntelliLink cu ecran color de 7˝.
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1. Emblema spune tot. Situată sub semnalizatoarele de direcţie laterale, emblema

1.

vă face cunoscut stilul de viaţă tuturor.
2. şi 3. Jante din aliaj de 17˝. Pentru versiunea Active puteţi alege între finisajele
Argintiu şi Titan lucios pentru a evidenţia designul exterior elegant. Coduri de comandă:
PXS (standard) şi PWW (opţional).
4. Tapiţeria rezistentă, dar elegantă disponibilă exclusiv cu varianta Active.
Modelul Astra Active dispune de scaune proprii Wega/Morrocana de culoare Negru
Jet care asigură atât confort, cât şi stil.
2.

3.

Dotări standard Enjoy plus:
• Geamuri spate fumurii 1
• Computer de bord
• Sistem de climatizare cu două zone
• Proiectoare de ceaţă
• Volan îmbrăcat în piele, cu 3 spiţe
• Oglinzi electrice cu încălzire, rabatabile electric
• Geamuri spate electrice
Pachetul Active Plus 2:
• Frână de parcare electrică
• Alarmă
• Portal telefon mobil cu Bluetooth® hands-free pentru telefon

1

26

Nu este disponibil pentru Notchback.

4.
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COSMO.
Modelul Astra Cosmo este
dotat cu tehnologii avansate
şi are un design excepţional.
Puteţi acţiona tempomatul cu
limitator de viteză şi sistemul
infotainment direct de pe
volanul îmbrăcat în piele,
iar scaunele confortabile
Morrocana şi cotiera din faţă
sporesc calitatea experienţei
de conducere. Pe lângă toate
elementele din dotarea modelului Astra Enjoy, sistemul de
asistenţă la pornirea din rampă
este oferit standard şi puteţi
alege din gama largă de sisteme
de asistenţă opţionale pentru
şofer.

Imaginile pot prezenta unele dotări opţionale.
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1.

2.

1. Sistem electronic de climatizare (ECC). Sistemul ECC dispune
de setări pe două zone, astfel încât puteţi seta o altă temperatură
pentru fiecare parte a autovehiculului şi este prevăzut cu un
compresor avansat, ce reduce consumul de carburant, răcind
doar atunci când este necesar. Un filtru captează polenul,
praful şi mirosurile neplăcute.
2. Plăcuţă de protecţie metalică pentru praguri. Percepeţi
interiorul excepţional încă din clipa în care deschideţi portiera.
3. 17˝ jante din aliaj. Jantele atrăgătoare din aliaj fac parte

3.

4.

din nivelul de echipare Cosmo, asigurând autovehiculului Astra
cu design uimitor un finisaj desăvârşit.
4. Linii accentuate. Detaliile cromate accentuează eleganţa
formelor geamurilor laterale, completând în mod impresionant
exteriorul atractiv al modelului Cosmo.
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BITURBO.
Ambele variante BiTurbo1 ale modelelor
Astra Hatchback şi Sports Tourer arată extra
ordinar, iar motoarele acestora reprezintă
punctul forte al acestei categorii. Motorul
2.0 BiTurbo CDTI diesel cu sistem Start/Stop
dezvoltă o putere de 143 kW (195 cp) şi generează un cuplu de 400 Nm. Acesta dispune
de un sistem cu două turbocompresoare
secvenţiale ce asigură o accelerare lină,
în creştere, indiferent de viteză, datorită
faptului că elimină întârzierea turbinei.

Motorul BiTurbo este oferit împreună cu jantele inconfundabile
de 18˝ şi o gardă la sol foarte joasă, părând astfel mereu gata
de acţiune. Opţiunile suplimentare extraordinare sporesc puterea
de care vă puteţi bucura. Având o parte frontală unică cu bara
cu logo de culoarea caroseriei şi praguri laterale dinamice,
plus două ţevi de eşapament în bara de protecţie spate, acest
autovehicul vă trezeşte dorinţa de a conduce. Chiar dinainte
să deschideţi portiera.
Astra BiTurbo va fi disponibil începând cu data de LUNA 08, 2012.
Imaginile ar putea conţine reprezentări ale unor dotări opţionale.

1
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Atunci când apăsaţi pedala din dreapta până la podea vă aşteptaţi ca autovehiculul
să accelereze instantaneu, iar la volanul unui autovehicul sport doriţi să vă simţiţi
imediat ca pe pista de curse. Designerii Opel care au proiectat interiorul modelului
Astra BiTurbo1 au înţeles acest lucru, iar dumneavoastră culegeţi roadele imediat ce
vă urcaţi la volan.
Atunci când puneţi mâna pe schimbătorul de viteze al modelului BiTurbo, adrenalina
creşte. Acesta oferă o aderenţă incredibilă, astfel încât schimbarea vitezelor este
tot atât de lină ca şi motorul. Cusăturile decorative de culoare roşie fac ca maneta
schimbătorului de viteze să se asorteze perfect la ambele interioare BiTurbo – tapiţeria
din material textil imprimată cu model tip anvelope, dotare standard sau cea din
piele, dotare opţională.
Post de conducere ca pe pistă. Suporturi sport de culoare roşie, tapiţerie Track
din material textil tip anvelopă, pedale din aliaj şi iluminare ambientală roşie – postul
de conducere BiTurbo emană performanţă şi sportivitate. Prin simpla apăsare a
unui buton, tehnologia opţională FlexRide vă permite să reglaţi setările şasiului conform
stilului dumneavoastră de conducere.
Astra BiTurbo va fi disponibil începând cu data de LUNA 08, 2012.
Imaginile ar putea conţine reprezentări ale unor dotări opţionale.

1
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CÂTE UN MOD
PENTRU FIECARE
DISPOZIŢIE.

Tehnologia germană a modelului Astra vă oferă o conducere lină şi
stabilă şi o manevrabilitate promptă. Dacă vă place să călcaţi pedala
de acceleraţie în viraje, suspensia spate cu braţ Watt este esenţială.1
Şi dacă doriţi să modificaţi setările de conducere de la o călătorie la
alta, tehnologia adaptivă FlexRide, dotare opţională, ajustează setările
în funcţie de stilul dumneavoastră de conducere.

1. Tehnologia FlexRide. Puteţi modifica întreaga dinamică
de conducere a autovehiculului dumneavoastră Astra cu o simplă
apăsare a butonului FlexRide – de la „Sport” la „Tour” şi înapoi.
Cu ajutorul tehnologiei de control continuu al amortizării (CDC),
FlexRide reglează automat amortizoarele pentru a vă oferi
o aderenţă excelentă. În modul „Tour”, setările sunt optimizate
pentru un stil de conducere mai relaxat şi uniformizat. Comutaţi
în modul „Sport” pentru o reacţie mai rapidă din partea
amortizoarelor, sistemului de direcţie, a pedalei de acceleraţie
şi a transmisiei automate (dacă este prevăzută). Se va schimba
1.

chiar şi iluminarea ambientală a panoului de instrumente – de la
un alb rece la un roşu dinamic.
2. Suspensia spate superioară cu braţ Watt. Pentru aderenţă
maximă şi o conducere confortabilă pe drumuri cu viraje, autovehiculul dumneavoastră Astra1 este echipat cu suspensie spate
cu braţ Watt. Braţul Watt stabilizează puntea spate, diminuând
oscilaţiile nedorite.

1
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Disponibile standard numai cu anumite niveluri de echipare şi motoare. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi dealerul local Opel.

2.
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FARURI PREVĂZĂTOARE.
Sistemele inteligente de asistenţă pentru şofer sunt reprezentative
pentru Astra. Este primul autovehicul din clasa sa care oferă
faruri inteligente Bi-Xenon cu Sistem de iluminare frontală
adaptivă Plus (AFL+), a treia generaţie a sistemului AFL, câştigător al numeroase premii,1 creat de Opel. Datorită sistemului
AFL, condusul pe timp de noapte este la fel de confortabil ca
pe timp de zi. Utilizează o cameră video montată în faţă, un senzor
de ploaie şi datele unghiului de bracaj pentru a optimiza
vizibilitatea şi siguranţa, reglând automat direcţia şi intensitatea
farurilor în funcţie de viteză, manevre, starea vremii şi situaţiile
din trafic.

Lumini de zi cu tehnologie LED. Sistemul inteligent AFL+, dotare opţională, include
LED-uri cu consum redus de energie electrică ce fac ca autovehiculul dumneavoastră să
fie mai vizibil pentru ceilalţi participanţi la trafic.
Asistent fază lungă (HBA). HBA este inclus în AFL+ şi disponibil opţional în combinaţie
cu farurile cu halogen. Datorită acestuia, conducerea pe timp de noapte este mai sigură
şi mai uşoară, prin trecerea automată la fază scurtă atunci când sistemul detectează
prezenţa altor autovehicule care se deplasează din sens opus. Atunci când carosabilul
este liber, asistentul revine automat la faza lungă.
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Lumină pentru zona pietonală (până

Lumină de oraş (30–55 km/h). Fasciculul

la 30 km/h). Evidenţiază eventualele

Lumini pentru drum extraurban

Lumina de autostradă (peste 115 km/h).

de lumină este mai lat şi mai jos. Activată

(55-115 km/h). Un fascicul mai lat

Ridică, intensifică şi extinde fasciculul

pericole cu un fascicul luminos mai lat

în funcţie de viteza autovehiculului şi de

şi mai luminos decât modelul standard,

luminos până la 140 m, fără a-i orbi pe

(un plus de 8° în stânga şi în dreapta).

iluminatul stradal.

pentru a ilumina până la 70 m, fără

ceilalţi şoferi.

orbirea celorlalţi şoferi.

Lumini pentru condiţii meteorologice
nefavorabile (până la 70 km/h). Activată

Fază lungă cu acţiune extinsă. Datorită
tehnologiei Bi-Xenon, faza lungă cu

Iluminare dinamică în viraje (indiferent

Iluminare statică în timpul virajelor

de viteză). Fasciculul farurilor luminează

(până la 40 km/h, inclusiv la mersul înapoi).

de ştergătoare sau de senzorul de ploaie,

acţiune extinsă amplifică raza de acţiune

virajul într-un unghi de până la 15°. Este

Iluminează la 90°, în partea stângă sau

această setare sporeşte vizibilitatea pe

şi puterea farurilor cu maxim 15 %, atunci

activată de unghiul de bracaj şi de viteză.

partea dreaptă, astfel încât veţi putea

timp de ploaie.

când nu este activată faza scurtă.

vedea mai bine ce urmează la efectuarea
virajului.

1

Premiul pentru siguranţă Allianz Genius 2010, acordat de compania germană de asigurări Allianz pentru tehnologia care sporeşte siguranţa în trafic, diminuând frecvenţa şi gravitatea accidentelor rutiere.
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CÂTEVA LUCRURI PE CARE
le puteţi încredinţa
asistenţilor dumneavoastră.
Gama Astra1 oferă multe sisteme de asistenţă pentru şofer de
ultimă oră, ce transformă condusul într-o experienţă mult mai
simplă şi sigură. tempomatul adaptiv are un radar ce scanează
porţiunea de drum din faţă, în timp ce sistemul opel eye, cu
cameră video modernă, oferă opţiuni suplimentare.

tempomat adaptiv (acc) cu avertizare privind o coliziune frontală (Fca) şi sistem
de frânare de urgenţă în caz de coliziune iminentă (ciB). ACC este o versiune avansată, proactivă a tempomatului obişnuit, prevenind coliziunile faţă-spate la peste
50 km/h. Prezintă un senzor radar puternic ce menţine automat o distanţă de siguranţă
(setată anterior) faţă de autovehiculul din faţă. ACC include şi sistemele de avertizare

în spatele parbrizului, care monitorizează drumul şi transmite rezultatele obţinute

privind o coliziune frontală (pagina opusă) şi de frânare de urgenţă la o coliziune

către sistemele de asistenţă pentru şofer opţionale, de înaltă tehnologie, precum AFL+

iminentă (CIB), activ la viteze superioare celei de mers pe jos. Dacă vă apropiaţi prea

(pagina anterioară), Sistemul de recunoaştere a indicatoarelor rutiere şi Sistemul

repede de un autovehicul, CIB emite un semnal sonor şi afişează o pictogramă. În cazul

de avertizare la părăsirea benzii de circulaţie.

unei coliziuni, acesta reduce timpul de reacţie al frânelor şi le face mai sensibile, dacă
dumneavoastră sau sistemul trebuie să aplicaţi o forţă mare de frânare. Dacă impactul
este inevitabil, CIB acţionează automat frânele pentru a-i reduce consecinţele.
38

opel eye. Sistemul Opel Eye (pagina opusă) este bazat pe o cameră video montată

Avertizare privind o coliziune frontală

Sistem de recunoaştere a indicatoarelor

Sistem de avertizare la părăsirea benzii
de circulaţie (LDW) (prin Opel Eye).

Alertă privind unghiul mort din lateral

(FCA) şi Funcţia de indicare a distanţei

rutiere (TSA) (prin Opel Eye). TSA

de urmărire (FDI). La viteze de peste

monitorizează continuu indicatoarele

LDW vă avertizează dacă începeţi să pă-

a monitoriza acele porţiuni de drum

(SBSA). SBSA utilizează senzori pentru

40 km/h2, FCA declanşează avertizări vizuale

rutiere şi se asigură că sunteţi mereu

răsiţi band a de circulaţie în mod neinten-

pe care nu le puteţi vedea; dacă un auto-

şi sonore dacă vă apropiaţi prea repede

conştient de limita de viteză şi de alte

ţionat. Este suficient să depăşiţi marcajul

vehicul intră în punctul mort, pe oglinda

de autovehiculele care se deplasează

restricţii, chiar şi când sunt montate

fără să semnalizaţi pentru activarea siste-

exterioară de pe partea respectivă se va

cu viteză mai mică. Funcţia de indicare

indicatoare provizorii. Versiunea nouă

mului şi declanşarea alarmelor sonore şi

aprinde un semnal de avertizare.

a distanţei de urmărire utilizează un senzor

şi optimizată a TSA poate citi mai multe

vizuale. Puteţi dezactiva LDW pentru a vă

pentru a calcula distanţa până la auto-

indicatoare rutiere ca până acum, din

adapta condiţiilor din trafic.

vehiculul din faţă (afişată în secunde),

mai multe ţări, inclusiv panourile electro-

astfel încât şoferul să poată încetini dacă

nice montate deasupra autostrăzilor.

acest lucru este necesar.

Aceste dotări de siguranţă sunt disponibile opţional pentru Astra Hatchback şi Sports Tourer, iar alerta privind unghiul mort din lateral este disponibilă opţional pentru Notchback.
mai mari decât cea de mers şi utilizând un radar în locul camerei video.

1

2

De asemenea, FCA este disponibilă cu tempomat adaptiv, reacţionând la viteze
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CONDUCEŢI
ÎN SIGURANŢĂ.

Siguranţă permanentă. În fiecare
autovehicul Astra sunteţi înconjurat de
o celulă pentru pasageri rigidă, din oţel de
înaltă rezistenţă, precum şi de airbaguri
frontale şi laterale montate în scaune.
Dispozitivele de ancorare ISOFIX pentru
scaunele pentru copii fac parte din dotarea standard. Alte opţiuni de siguranţă
includ airbaguri tip cortină pentru scaunele din faţă şi din spate şi sistemul de
monitorizare a presiunii din pneuri care
menţine un nivel sigur al presiunii în pneuri,
fără ca dumneavoastră să fiţi nevoit
să opriţi pentru verificări inutile. Monitorizează individual fiecare pneu şi vă
avertizează dacă unul dintre acestea are
nevoie să fie umflat.
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Astra nu este doar un autovehicul popular, ci şi unul dintre cele mai sigure.
Pe lângă sistemul cuprinzător de airbaguri frontale şi laterale, vă puteţi
baza pe o serie completă de tehnologii de siguranţă activă şi pasivă, pentru
o conducere mai comodă şi mai relaxantă.

1.

2.

1. Tetiere active. Aceste tetiere inteligente vă protejează
capul şi gâtul, deplasându-se înspre dumneavoastră atunci
când detectează o coliziune şi contribuind astfel la diminuarea
efectelor leziunilor cervicale.
2. Camera video pentru marşarier (RCV) şi ecran. Camera
video pentru marşarier vă oferă o perspectivă clară asupra
zonei din spatele autovehiculului pe ecranul infotainment de
înaltă rezoluţie, permiţându-vă să mergeţi înapoi lin şi în condiţii de siguranţă, fără să fiţi nevoit să întoarceţi capul.
3. Sistem avansat de asistenţă la parcare (APA). Altă opţiune
fantastică pentru a vă ajuta la parcarea laterală. Acest sistem

3.

vă anunţă atunci când treceţi pe lângă un loc de parcare corespunzător. Pe măsură ce efectuaţi manevrele de parcare, acest
sistem vă indică distanţele pe care să le parcurgeţi înapoi şi
înainte – şi vă arată chiar şi cât de mult să rotiţi volanul.
4. Asistenţă la pornirea în rampă (HSA). HSA vă permite
să porniţi şi să parcaţi cu uşurinţă în rampe cu grad mare
de înclinare. Acesta acţionează automat frânele pentru câteva
momente în locul dumneavoastră, împiedicând deplasarea
neintenţionată în obstacole sau în alte autovehicule.

4.
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AVEM GRIJĂ DE
SPATELE DUMNEAVOASTRĂ.
Designerii şi inginerii care au creat gama
de modele Opel Astra au proiectat îndelung
cele mai mici detalii, iar exact acestea fac
diferenţa, ambianţa din autovehicul având un
efect pozitiv asupra stării dumneavoastră
de bine. Cu modelul Astra beneficiaţi de toate
opţiunile, de la climatizare pe două zone
şi volan încălzit, până la scaune încălzite,
ergonomice şi foarte confortabile.

Scaune sport cu design ergonomic (AGR). Aceste scaune faţă
opţionale au fost create de Opel, iar experţii independenţi din
cadrul prestigioasei organizaţii AGR din Germania au constatat
faptul că acestea sunt perfecte pentru spatele dumneavoastră.
Vă permit să reglaţi cu precizie perna lombară, în patru direcţii,
pentru ca partea superioară a corpului dumneavoastră să
beneficieze de o susţinere sporită. În plus, partea din faţă a pernei
este prelungită în faţă, pentru a preveni oboseala picioarelor
în timpul călătoriilor lungi.
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Scaunul acţionat electric pentru şofer.
În locul scaunelor sport cu design ergono-

Frână electrică de parcare şi cotieră
centrală.

Frâna electrică de parcare,

Volan îmbrăcat în piele şi încălzit.

Nanotehnologie pentru scaune. Opel

Încălziţi-vă mâinile în timpul sezonului

utilizează o nanotehnologie de ultimă

mic (AGR) opţionale, alegeţi scaunul

activată prin apăsarea unui buton, repre-

rece şi sporiţi nivelul de aderenţă cu

generaţie pentru a crea un strat special

acţionat electric pentru şofer şi puteţi

zintă mai mult decât o modalitate rapidă

ajutorul acestui volan opţional, îmbrăcat

TopTec ce impermeabilizează anumite

efectua reglajele cheie ale scaunului

şi uşoară de acţionare a frânei de mână.

în piele. Acesta reprezintă accesoriul

tapiţerii din material textil,3 acestea

în mod electronic, prin simpla atingere

Datorită acesteia beneficiaţi de confortul

perfect la scaunele faţă încălzite, dotare

devenind în acelaşi timp rezistente la pete

a unui buton.1

oferit de cotiera reglabilă din faţă. De

opţională.

şi microbi. Materialul continuă să respire

2

asemenea, cotiera este disponibilă ca

şi rămâne moale la atingere.

parte din consola centrală opţională şi
include două suporturi pentru pahare,
precum şi un compartiment de depozitare
închis.

1

Prelungirea pernei nu poate fi reglată electronic.

2

Nu este disponibilă pentru Astra Selection.

3

TopTec este disponibil pentru Cosmo cu Pachetul „Conţinut Premium”. Numai pentru Choccachino.
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PRACTIC AL TĂU.

Sistemul FlexFold pentru rabatarea
automată a scaunelor.2 FlexFold măreşte
portbagajul prin simpla atingere a unui
buton. Acest sistem unic vă permite să
pliaţi unul sau ambele scaune spate individuale prin apăsarea unui buton de pe
interiorul hayonului. Îndepărtaţi pernele
scaunelor din spate pentru ca portbagajul
să devină şi mai spaţios sau pentru ca
persoanele din faţă să aibă opţiunea de
a-şi deplasa scaunele mai în spate.
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Flexibil, versatil şi plin de idei de depozitare inteligente – gama de modele
Astra îmbină accesul uşor cu designul interior intuitiv. Exclusiv de la Opel,
inovaţii precum Flex Floor1 şi sistemul de plase, cârlige şi separatoare
FlexOrganizer®2 vă ajută să menţineţi ordinea şi curăţenia în autovehiculul
dumneavoastră Astra, care poate fi adaptat obiectivelor personale.

1.

2.

2. Sertarul de sub scaun. Pe lângă spaţiul
mare din portieră în care puteţi păstra
o sticlă de 1.5 litri, puteţi depozita lucrurile
de care nu aveţi nevoie atât de frecvent în
acest sertar practic, care glisează de sub
scaunul pasagerului din faţă.

1. Baza portbagajului Flex Floor, reglabilă pe înălţime.1 Un panou robust, mobil,
ce creează spaţiu suplimentar de depozitare, de dimensiuni reglabile, sub portbagajul
modelului Astra Hatchback. Cu Flex Floor în poziţia cea mai joasă, portbagajul se
află la capacitate maximă. În poziţie mediană, Flex Floor vă oferă un compartiment
ascuns pentru obiecte de valoare sau casante. În poziţia cea mai ridicată, Flex Floor
este la nivel cu pragul de încărcare, facilitând ridicarea, încărcarea şi descărcarea
bagajelor grele.
1

Disponibil numai pentru varianta Hatchback.

2

Disponibil numai pentru varianta Sports Tourer.
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SCOATEŢI-VĂ
BICICLETA LA
O PLIMBARE.
FlexFix®, suportul pentru biciclete complet
integrat şi extensia FlexFix® de la Opel pot
transporta maxim patru biciclete, exact acolo
unde aveţi nevoie de ele – la exterior, unde
sunt uşor accesibile.

Suportul pentru biciclete FlexFix® vă asigură flexibilitatea,
permiţându-vă să ieşiţi şi să mergeţi pe bicicletă oricând doriţi
acest lucru. Tot ce aveţi de făcut este să fixaţi bicicletele în
spatele autovehiculului şi, atunci când nu mai aveţi nevoie de
ele, glisaţi suportul în bara de protecţie, iar acesta va dispărea
pur şi simplu. FlexFix® este dotare opţională pentru modelele
Astra Hatchback şi Sports Tourer. Şoferii autovehiculelor Notchback
pot monta un accesoriu opţional care permite ataşarea
bicicletelor pe inelul de remorcare.
46

1.
2.

1. Acces facil la portbagaj. Desigur, atunci când transportaţi
bicicletele în spate ar putea fi necesar să aveţi acces la port
bagajul autovehiculului Astra. Nicio problemă. Pur şi simplu
înclinaţi suportul FlexFix® şi accesul este garantat.1 Bicicletele
dumneavoastră sunt fixate în mod corespunzător.
2. Extensia opţională FlexFix®. Pentru a transporta alte
două biciclete pe modelul Sports Tourer, ataşaţi această
extensie opţională.
1

Funcţia de înclinare este disponibilă numai pentru Astra Sports Tourer.
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SĂ RĂMÂNEM
CONECTAŢI!

Gama de modele Astra este echipată pentru situaţii reale, incluzând o serie completă de echipamente multimedia care vă
vor ajuta să ajungeţi acolo unde vă doriţi – în formă şi la timp.
De la Bluetooth® la sisteme de navigaţie prin satelit, puteţi
alege toate conexiunile de care aveţi nevoie pentru a vă
menţine buna dispoziţie – atât dumneavoastră cât şi pasagerii.

1. CD 600 IntelliLink. Prin integrarea perfectă a smartphone-ului dumneavoastră cu
tehnologia IntelliLink de la bord şi prin afişarea celor mai importante funcţii pe ecranul
color HD de 7˝, sistemul CD 600 IntelliLink stabileşte noi standarde în materie de confort,
conectivitate şi siguranţă. Efectuaţi apeluri, ascultaţi muzică prin Bluetooth®, ascultaţi

1.

mesajele text primite sau vizualizaţi imagini încărcate prin USB - toate astea în timp
ce mâinile dumneavoastră stau tot timpul pe volanul cu butoane de comandă integrate.
În cazul conexiunii prin USB, Gracenote®, o bază de date muzicale, identifică artistul,
albumul şi titlul melodiei şi vă ajută, de asemenea, să vă administraţi colecţia de muzică.
Iar dacă optaţi pentru camera video pentru mers înapoi, ecranul mare se dublează,
permiţându-vă să priviţi în faţă chiar dacă mergeţi cu spatele.

2.
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3.

2. Tehnologie USB plug-and-play şi tehnologie universală mâini libere Bluetooth®.
Interfaţa USB vă permite să conectaţi majoritatea playerelor MP3, smartphone-urilor
sau dispozitivelor USB la sistemul infotainment al autovehiculului Astra şi să accesaţi
muzică, podcast-uri şi alte fişiere prin intermediul comenzilor de pe volan. Funcţia
mâini libere pentru telefon vă permite să efectuaţi şi să recepţionaţi apeluri utilizând
Comanda vocală sau cu ajutorul comenzilor de pe volan.
3. Sistemul audio Infinity. Pentru melomanii veritabili, gama de modele Astra oferă
sistemul audio Infinity ca dotare opţională. Acesta include un amplificator cu puterea
de 7 x 45 W cu şapte canale, generând o putere totală de 315 W, plus un subwoofer de
8˝ instalat în portbagaj.
4. Navi 950 IntelliLink. Varianta de top a sistemului de navigaţie îţi oferă toate avantajele tehnologiei IntelliLink pentru integrarea extensivă a smartphone-ului în autovehicul inclusiv streaming audio prin Bluetooth® plus navigaţie cu vedere panoramică 3D şi
recunoaştere vocală într-o singură frază pentru înregistrarea unei destinaţii. Software-ul
hărţii este memorat intern pentru un acces rapid şi poate fi actualizat oricând prin USB.
Sistemul Navi 650 are aceleaşi funcţii de navigaţie de bază. Pentru conectarea telefonului
mobil, poatefi comandat opţional cu Bluetooth® pentru acţionarea telefonului prin intermediul butoanelor de comandă integrate în volan.

4.
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ACCESORII.

1.

2.

Autovehiculul dumneavoastră Astra este proiectat astfel încât să
se descurce, orice i-aţi cere. Dar, atunci când viaţa dumneavoastră
se schimbă şi aveţi nevoie de ceva special, gama largă de
dotări şi accesorii opţionale Astra vă garantează vă veţi găsi tot
ce aveţi nevoie.
3.

Accesorii FlexOrganizer®. Împreună cu benzile opţionale FlexRail® montate pe fiecare
parte a portbagajului autovehiculului dumneavoastră Sports Tourer, sistemul practic
FlexOrganizer® vă ajută să menţineţi ordinea şi curăţenia în partea din spate. Pe lângă
1. o cutie de depozitare robustă pentru obiecte casante sau perisabile, puteţi fixa,
de asemenea, 2. o plasă de compartimentare robustă pentru a securiza sau separa
diferite tipuri de obiecte.
3. Cuvă pentru portbagaj. Simplu de montat, uşoară dar robustă, cuva pentru portbagaj are elemente care se pliază pentru a proteja pragul şi scaunele din spate. Este
disponibilă în variante de culoare negru sau cacao, având logo-ul Astra cusut.
4. Tavă portbagaj rigidă. Această tavă flexibilă şi lavabilă vă ajută să menţineţi
curăţenia şi ordinea în portbagaj. Are margini ridicate şi o suprafaţă anti-alunecare,
pentru a împiedica alunecarea încărcăturii.
5. Tavă portbagaj rigidă cu despărţitoare. Personalizată pentru modelul Astra cu
5 uşi, această tavă cu trei despărţitoare din aluminiu de dimensiuni diferite poate fi
configurată pentru a păstra obiectele în siguranţă la locul lor.
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4.

5.

6.
Faceţi o călătorie. Pentru gama completă de accesorii Astra,
vizitaţi magazinul nostru online, la adresa www.opel-accessories.com

6. Suport de bază pentru acoperiş cu o cutie de acoperiş Thule. Fie că practicaţi

7.

8.

un sport, mergeţi în vacanţă cu familia sau pur şi simplu vă place să profitaţi la maxim
de timpul petrecut în aer liber, este posibil ca interiorul spaţios al modelului Astra sau
suportul opţional pentru biciclete FlexFix® integrat să fie insuficient pentru a transporta
toate lucrurile. În cutia de acoperiş Thule vor încăpea toate lucrurile care nu au loc
în portbagaj.
7. Suportul pentru iPad vă asigură o poziţie sigură şi acces uşor la iPad-ul dumneavoastră. Îl puteţi roti cu 360 de grade şi puteţi schimba poziţia la nivelul ochilor cu 15
grade. Perfect pentru călătorii pe distanţe mari.
8. Covoraşe. Covoraşele rezistente la uzură vă oferă protecţie suplimentară, păstrând
mocheta la fel de curată ca în ziua în care aţi cumpărat autovehiculul.
9. Kit folie de protecţie. Păstraţi-vă autovehiculul Astra în formă maximă. Folia
transparentă protejează zonele vopsite ale barei de protecţie faţă, capotei, portierelor

9.

şi oglinzilor exterioare, putând fi îndepărtată fără a deteriora vopseaua.
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ELEGANŢĂ
LA SUPERLATIV.

Pachetul OPC Line 1 pentru exterior îmbină caracterul sportiv rafinat
cu o calitate ce se potriveşte perfect modelelor Opel Astra cu 5 uşi Astra
Sports Tourer şi un stil urban dinamic. Creat de echipa de design
de elită OPC la standardele ridicate specifice OPC, performanţa sa de
nivel superior este vizibilă şi evidenţiată de emblema OPC Line.

1.

3.

2.

4.

1. şi 2. Primele impresii. Fusta frontală adâncită şi ornamentele sculptate ale pragului lateral asigură
o postură impresionantă şi puternică, adaptată perfect la carosabil.

3. şi 4. Ultimul cuvânt. Datorită antenei aripioară de rechin,
spoilerului spate de acoperiş şi extensiei barei de protecţie
spate veţi lăsa o impresie de durată asupra tuturor şoferilor pe
care îi depăşiţi.
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PREZENŢĂ CU STIL.
Partea frontală a modelului Opel Astra BiTurbo
are un aspect atrăgător şi atletic, iar postura
puternică accentuată este accentuată de pragurile laterale sculpturale. Designul dinamic
al părţi din spate are o calitate şi o prezenţă
emblematice pentru OPC. Împreună cu emblema
OPC Line, alcătuiesc Pachetul pentru exterior
OPC Line 2, adăugând o notă carismatică suplă
variantelor Opel Astra cu 5 uşi şi Sports Tourer.
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1. Farmec dinamic. Partea frontală unică şi puternică, cu bara cu logo în culoarea
caroseriei, formează linia care trece prin pragurile laterale sculpturale până în bara
de protecţie spate robustă.
2. şi 3. Rafinament de durată. Stilul sobru al spoilerului spate de acoperiş şi antena
aripioară de rechin accentuează în mod elegant postura lată şi sportivă.
1.

2.

3.
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Partea superioară uimitoare a modelului Astra Black Roof Edition a fost proiectată
special pentru a impresiona. Cu acoperiş şi carcase pentru oglinzi de culoare neagră,
şasiu sport şi jante de 18˝ sau 19˝, acest autovehicul ştie cum să atragă toate privirile.

motoare şi transmisii.
Gama largă de motoare este unul dintre punctele forte ale gamei de modele astra, de la unităţile cu consum de
carburant extrem de redus cu tehnologie ecoFLeX care vă ajută să reduceţi emisiile de Co2, până la extraordinarul
motor diesel 2.0 Biturbo de 143 kW (195 cp). motorul 1.6 turbo eCoteC® cu injecţie directă de benzină cu o putere
de 125 kW (170 cp) şi cuplu de până la 280 nm (cu amplificare) îmbină o acceleraţie incredibil de uniformă cu
puterea generată la o turaţie redusă, reducând consumul de carburant şi emisiile de Co2. indiferent de motorul
astra ales, noi vă garantăm tehnologia pe care vă puteţi baza.
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consum de carburant ŞI emIsII
Motoare

1.7 cdtI ecotec®
ecoFLEX cu sistem
Start/Stop
(81 kW/110 cp)

1.7 cdtI ecotec®
ecoFLEX cu sistem
Start/Stop
(96 kW/130 cp)

1.7 cdtI ecotec®
cu sistem Start/Stop
(81 kW/110 cp)

HB/NB/ST

HB/NB/ST

HB/NB/ST

HB/ST

HB/NB/ST

HB/ST

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 6

Euro 5

Euro 5

Disponibil pentru
Standard de emisii

1.6 cdtI ecotec®2
cu sistem Start/Stop
(81 kW/110 cp)

1.7 cdtI ecotec®
cu sistem Start/Stop
(96 kW/130 cp)

2.0 cdtI ecotec®
cu sistem Start/Stop
(121 kW/165 cp)

Transmisie

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

Carburant

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Consum de carburant (l/100 km)1
Urban

4.3/4.3/4.6

4.3/4.3/4.6

4.9/4.9/5.0

3.9/3.9

4.9/4.9/5.0

5.4/5.7

Extra-urban

3.4/3.4/3.6

3.4/3.4/3.6

3.7/3.7/3.9

3.5/3.5

3.7/3.7/3.9

4.0/4.1

Mixt

3.7/3.7/4.0

3.7/3.7/4.0

4.2/4.2/4.3

3.7/3.7

4.2/4.2/4.3

4.5/4.7

Emisii de CO2 în regim mixt (g/km)1

99/99/105

99/99/105

110/110/114

97/97

110/110/114

119/124

HB = Astra Hatchback

NB = Astra Notchback

ST = Astra Sports Tourer MT-5/MT-6 = transmisie manuală cu 5/6 trepte de viteză

AT-6 = transmisie automată cu 6 trepte de viteză

consum de carburant ŞI emIsII
Motoare

Disponibil pentru
Standard de emisii

1.6 cdtI ecotec®3
cu sistem Start/Stop
(100 kW/136 cp)

2.0 biturbo cdtI ecotec®
cu sistem Start/Stop
(143 kW/195 cp)

1.3 cdtI ecotec®
(70 kW/95 cp)

1.7 cdtI ecotec®
(81 kW/110 cp)

1.7 cdtI ecotec®
(96 kW/130 cp)

2.0 cdtI ecotec®
(121 kW/165 cp)

HB/NB/ST

HB/ST

HB/NB/ST

HB/NB/ST

HB/NB/ST

HB/ST

Euro 6

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Transmisie

MT-6

MT-6

MT-5

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

Carburant

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Consum de carburant (l/100 km)1
Urban

4.6/4.6/4.6

6.2/6.2

5.2/5.3/5.3

5.4/5.4/5.4

5.4/5.4/5.4

5.9/6.2

7.9/7.9

Extra-urban

3.6/3.6/3.6

4.4/4.4

3.5/3.6/3.7

4.0/4.0/4.0

4.0/4.0/4.0

4.0/4.1

4.7/4.7

Mixt
Emisii de CO2 în regim mixt (g/km)1

1

3.9/3.9/3.9

5.1/5.1

4.1/4.2/4.3

4.5/4.5/4.5

4.5/4.5/4.5

4.7/4.9

5.8/5.8

104/104/104

134/134

109/111/113

119/119/120

119/119/120

124/129

154/154

Astra BiTurbo va fi disponibil începând cu data de LUNA 08/2012.

2

Disponibil din aprilie 2014.

3

Disponibil pentru HB şi NB din februarie 2014.
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consum de carburant ŞI emIsII
Motoare

1.6 ECOTEC®
cu sistem Start/Stop
(85 kW/115 cp)

1.4 Turbo ECOTEC®
cu sistem Start/Stop
(103 kW/140 cp)

1.6 Turbo ECOTEC®
injecţie directă
cu sistem Start/Stop
(125 kW/170 cp)

1.4 ECOTEC®
(64 kW/87 cp)

1.4 ECOTEC®
(74 kW/100 cp)

Disponibil pentru

HB/ST

HB/NB/ST

HB/NB/ST

HB

HB/NB/ST

standard de emisii

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

transmisie

MT-5

MT-6

MT-6

MT-5

MT-5

Carburant

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

consum de carburant (l/100 km)1
Urban

7.8/8.1

7.1/7.2/7.5

7.8/7.7/8.1

7.1

7.1/7.1/7.5

Extra-urban

4.8/5.0

4.6/4.7/4.8

4.9/4.9/5.0

4.6

4.6/4.6/4.9

Mixt

5.9/6.1

5.5/5.6/5.8

5.9/5.9/6.1

5.5

5.5/5.5/5.8

emisii de co2 în regim mixt (g/km)1

139/144

129/132/136

139/139/144

129

129/129/137

consum de carburant ŞI emIsII
Motoare

1.6 ECOTEC®
(85 kW/115 cp)

Disponibil pentru
standard de emisii

1.6 ECOTEC®
cu servodirecţie
hidraulică
(85 kW/115 cp)

1.4 Turbo ECOTEC®
(88 kW/120 cp)

1.4 Turbo ECOTEC®
(103 kW/140 cp)

1.6 Turbo ECOTEC®
injecţie directă
(125 kW/170 cp)

1.6 Turbo ECOTEC®
(132 kW/180 cp)

HB/NB/ST

HB/NB/ST

HB/ST

HB/NB/ST

HB/NB/ST

HB/NB/ST

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

transmisie

MT-5

AT-6

MT-5

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6

Carburant

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Urban

8.3/8.3/8.6

9.9/9.9/10.0

8.7/8.7/8.9

7.6/7.7

7.6/7.6/7.7

8.9/8.9/9.1

9.2/9.2/9.2

8.8/8.8/9.0

Extra-urban

5.1/5.1/5.1

5.5/5.5/5.6

5.3/5.3/5.4

4.8/4.9

4.8/4.9/4.9

5.2/5.2/5.4

5.4/5.4/5.4

5.6/5.6/5.5

consum de carburant (l/100 km)1

Mixt
emisii de co2 în regim mixt (g/km)1
HB = Astra Hatchback

NB = Astra Notchback

6.3/6.3/6.4

7.1/7.1/7.2

6.6/6.6/6.7

5.8/5.9

5.8/5.9/5.9

6.6/6.6/6.8

6.8/6.8/6.8

6.8/6.8/6.8

147/147/149

167/167/169

154/154/156

137/139

137/138/139

154/154/159

159/159/159

159/159/159

ST = Astra Sports Tourer MT-5/MT-6 = transmisie manuală cu 5/6 trepte de viteză

AT-6 = transmisie automată cu 6 trepte de viteză

Toate informaţiile erau corecte şi actualizate în momentul tipăririi. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Pentru informaţii actualizate, contactaţi distribuitorul
Opel local. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază UE cu echipare standard. Datele privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt stabilite conform Regulamentului 715/2007/CE (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare masa
autovehiculului în stare de funcţionare, conform prevederilor acestui Regulament. Montarea de echipamente suplimentare poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cele menţionate pentru consum şi emisiile de CO2. Datele privind 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 o comparaţie între diferite variante de autovehicule. 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 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.
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ETICHETARE PNEURI
Dimensiune

215/60 R 16

215/50 R 17

225/50 R 17

225/45 R 18

235/45 R 18

235/40 R 19

Rating de eficienţă pneuri carburant

E–C

C–A

E–C

E–A

E

E

E

Rating de aderenţă pneuri pe carosabil umed

E–B

E–B

E–B

C–B

B

B

B

71–68

71

71–68

71–68

68

71

71

–

–

Rating de zgomot pneuri (dB)
Clasă de sunet

1

205/60 R 16

–

În conformitate cu regulamentul CE nr. 715/2007 (în versiunea în vigoare).
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JANTE ŞI PNEURI.

Aliaj sau oțel; cu 5, 10 sau 20 de spițe. Exact ca în cazul motoarelor Astra,
vă punem la dispoziție o gamă impresionantă de jante, pentru a vă putea
personaliza autovehiculul aşa cum vă doriți.

Jante din oţel incl. capac,
6.5 J x 16˝, pneuri 205 (215)/60
R 16 (PWM).1 Sau 7 J x 17˝,
pneuri 215 (225)/50 R 17 (PWP).2

Jante din oţel incl. capac,
6.5 J x 16˝, pneuri 205 (215)/60
R 16 (PWM şi NQ1).3 Sau 7 J x 17˝,
pneuri 215 (225)/50 R 17 (PWP şi
NQ1).4

Jante design, 7 J x 17˝,
design cu 5 spiţe, pneuri
215 (225)/50 R 17 (PWT).4

Jante din aliaj, 6.5 J x 16˝, design
cu 7 spiţe, pneuri 205 (215)/60
R 16 (RRZ).5 Sau 7 J x 17˝, pneuri
215 (225)/50 R 17 (RCN).5,6

Jante din oţel, 7 J x 17˝,
design cu 5 spiţe, pneuri
215 (225)/50 R 17 (RTN).7

Jante din aliaj, 7.5 J x 18˝,
design cu 5 spiţe, pneuri
225/45 R 18 (RT1). Sau 8 J x 18˝,
pneuri 235/45 R 18 (PTW).11

Jante din aliaj, 7.5 J x 18˝, design
cu 5 spiţe duble, finisaj Negru
lucios, pneuri 225/45 R 18
(RD9)12. Sau 8 J x 18˝, pneuri
235/45 R 18 (PXR).6

Jante din aliaj, 7.5 J x 18˝, design
cu spiţe multiple, pneuri
225/45 R 18 (PZW). Sau 8 J x 18˝,
pneuri 235/45 R 18 (PZK).11

Jante din aliaj, 8 J x 5, design
cu 5 spiţe, pneuri 235/45 R 18
(RT4).13

Jante din aliaj, 8 J x 19˝, design
cu 5 spiţe, pneuri 235/40 R 19
(Q1D).6

Jante din aliaj, 7 J x 17˝, design
cu spiţe multiple, pneuri
215 (225)/50 R 17 (PGQ).8

Jante din aliaj, 7 J x 17˝, design
cu 10 spiţe duble, pneuri
215 (225)/50 R 17 (PXS).9

Jante din aliaj, 7 J x 17˝, design
cu 10 spiţe duble, finisaj Titan
lucios, pneuri 215 (225)/50 R 17
(PWW).10
Standard pentru Selection. 2 Opţional doar
pentru Selection. 3 Standard pentru Enjoy.
4
Opţional pentru Enjoy şi Active. 5 Nu este
disponibil pentru BiTurbo. 6 Nu este disponibil
pentru Selection. 7 Opţional pentru Hatchback
Enjoy şi Active şi Sports Tourer Enjoy şi Active.
8
Standard pentru Cosmo. Opţional pentru Enjoy şi
Active. 9 Opţional numai pentru Enjoy şi Cosmo.
Standard pentru Active. 10 Opţiune exclusivă
pentru Active. 11 Niciunul nu este disponibil
pentru Selection şi BiTurbo 12 Opţional pentru
Enjoy, Active şi Cosmo. 13 Standard pentru BiTurbo.
Nu este disponibil pentru celelalte modele.
Vezi pagina anterioară pentru pneuri.
1

Jante din aliaj, 8 J x 19˝,
design cu 5 spiţe bicolore,
pneuri 235/40 R 19 (PZT).6

Jante din aliaj, 8 J x 19˝,
design cu spiţe multiple,
pneuri 235/40 R 19 (RV4).6

Jante din aliaj, 8 J x 19˝,
design cu spiţe multiple,
finisaj dark Titan, pneuri
235/40 R 19 (PZU).6
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TAPIŢERII ŞI SUPRAFEŢE.
Calitatea tapiţeriilor şi suprafeţelor disponibile pentru gama
Astra este acum desăvârşită. Am proiectat gama pentru ca
dumneavoastră să beneficiaţi de o paletă largă de opţiuni şi,
mai ales, pentru ca dumneavoastră şi pasagerii dumneavoastră
să aveţi parte de o experienţă fantastică la bord.

SELECTION: INTERIOR CORDOBA/ATLANTIS
Inserţii Cordoba
pentru scaune în
culoarea Negru Jet.

1
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Opţional în combinaţie cu pachetul Active Plus.

Suporturi Atlantis
în culoarea
Negru Jet.

Elemente de
decor în culoarea
Dark Pearl.

ENJOY: INTERIOR SILVANUS/ATLANTIS

ACTIVE: INTERIOR WEGA/MORROCANA
Inserţii Wega pentru
scaune în culoarea
Negru Jet.

Suporturi Morrocana
în culoarea Negru
Jet.

Elemente de decor
în culoarea Argintiu
Dust.

Elemente de decor
în culoarea Liquid
Palladium/Negru
Piano1.

Inserţii Silvanus
pentru scaune în
culoarea Negru Jet.

Suporturi Atlantis
în culoarea
Negru Jet.

Elemente de
decor în culoarea
Dolomite Pearl
Light.
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COSMO: INTERIOR RIBBON /MORROCANA I

ENJOY: INTERIOR SILVANUS/ATLANTIS II
Inserţii Silvanus
pentru scaune
în culoarea
Auriu Sand.
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Suporturi Atlantis
în culoarea
Negru Jet.

Elemente de decor
în culoarea
Argintiu Dust.

Inserţii Ribbon
pentru scaune
în culoarea
Negru Jet.

Suporturi
Morrocana
în culoarea
Negru Jet.

Elemente de
decor în culoarea
Ruthenium
Metallic/Liquid
Palladium.

COSMO: INTERIOR RIBBON /MORROCANA II
Inserţii Ribbon
pentru scaune
în culoarea
Choccachino.

Suporturi
Morrocana
în culoarea
Cocoa.

Elemente de decor
Piano Cocoa
cu efect sidefat/
Argintiu Tinted.
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COSMO: INTERIOR ALAVA/MORROCANA¹
Inserţii Alava
pentru scaune
în culoarea
Dark Galvanised.
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Suporturi
Morrocana
în culoarea
Negru Jet.

COSMO: INTERIOR PIELE I CU SCAUNE SPORT ERGONOMICE¹
Elemente de
decor în culoarea
Ruthenium
Metallic/Liquid
Palladium.

Inserţii din piele
pentru scaune
în culoarea Cocoa.

Suporturi din piele
în culoarea Cocoa.

Elemente de
decor Piano Cocoa
cu efect sidefat/
Argintiu Tinted.

INTERIOR LACE/ATLANTIS CU SCAUNE SPORT ERGONOMICE1, 2
Inserţii Lace
pentru scaune
în culoarea
Negru Jet.

Suporturi Atlantis
în culoarea
Negru Jet.

Culoarea elementelor de decor
variază în funcţie
de model.

INTERIOR PIELE II CU SCAUNE SPORT ERGONOMICE1, 3
Inserţii din piele
pentru scaune în
culoarea Negru Jet.

Suporturi din
piele în culoarea
Negru Jet.

Culoarea elementelor de decor
variază în funcţie
de model.

Opţional.
Disponibil pentru varianta
Selection cu elemente de
decor Dark Pearl, Enjoy cu
Dolomite Pearl Light, Cosmo
cu Ruthenium Metallic/
Liquid Palladium.
3
Disponibil pentru varianta
Cosmo cu Ruthenium
Metallic/Liquid Palladium.
1
2
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BITURBO: TRACK/MORROCANA4
Inserţii Track
pentru scaune
în culoarea
Negru Jet.
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Suporturi
Morrocana
în culoarea
Negru Jet.

BITURBO: INTERIOR LACE/ATLANTIS CU SCAUNE SPORT ERGONOMICE2
Elemente de
decor în culoarea
Negru Piano/
Liquid Palladium.

Inserţii Lace pentru
scaune în culoarea
Negru Jet.

Suporturi Atlantis
în culoarea
Negru Jet.

Elemente de
decor în culoarea
Negru Piano/
Liquid Palladium.

BITURBO: INTERIOR PIELE CU SCAUNE SPORT ERGONOMICES 1, 2
Inserţii din piele
pentru scaune
în culoarea
Negru Jet.

Suporturi
Morrocana
în culoarea
Negru Jet.

Elemente de
decor în culoarea
Negru Piano/
Liquid Palladium.

Disponibil pentru BiTurbo
cu faţetă Roşu Magic.
2
Opţional.
1
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VOPSELE
ŞI CULORI.
Modelul Astra este disponibil
în treisprezece culori şi
patru efecte diferite. Alegeţi
culoarea dumneavoastră,
pentru un autovehicul cu un
finisaj remarcabil.

Albastru Royal1
MAT

Alb Summit

Roşu Power

BRILLIAnT3

Mahon închis

Gri Asteroid

EFECT SIDEFAT3

METALIzAT
PREMIUM3

METALIzAT3

Argintiu Sovereign1
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Verde Smarald

Argintiu Lake

Argintiu Magnetic

Albastru Deep Sky

Bronz Noblesse

Carbon Flash

Alb Mineral2, 4

SELECTION

ENJOY

Cordoba/
Atlantis
Negru Jet

Silvanus/
Atlantis I
Negru Jet

ACTIVE COSMO

BITURBO1

Interioare
Lace/
Atlantis3, 5
Negru Jet

Silvanus/
Atlantis II
Auriu Sand/
Negru Jet

Lace/
Atlantis3, 5
Negru Jet

Wega/
Morrocana
Negru Jet

Ribbon/
Morrocana I
Negru Jet

Ribbon/
Morrocana II
Choccachino/Cocoa

Alava/
Morrocana3
Dark Galvanised/
Negru Jet

Lace/
Atlantis3, 5
Negru Jet

Piele3, 8,9
Negru Jet

Piele3, 8,9
Cocoa

Track/
Morrocana7
Negru Jet

Lace/
Atlantis3, 5
Negru Jet

Piele3, 8,9
Negru Jet

Elemente de decor
Dark Pearl

•

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Dolomite Pearl Light

–

–

•

–

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Argintiu Dust

–

–

–

•

–

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Liquid Palladium/Negru Piano

–

–

–

–

–

•9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Negru Piano/Liquid Palladium

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

•

•

Ruthenium Metallic/Liquid Palladium

–

–

–

–

–

–

•

–

•

•

•

–

–

–

–

Piano Cocoa Pearl/Argintiu Tinted

–

–

–

–

–

–

–

•

–

–

–

•

–

–

–

•

•

•

–

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

Alb Summit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Roşu Power

•

•

•

–

•

•

•

–

•

•

•

–

•

•

•

Argintiu Sovereign1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Argintiu Lake

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Argintiu Magnetic

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

Albastru Deep Sky

•

•

•

–

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

Bronz

•

•

•

•

•

•

•

–

•

•

•

–

–

–

–

Carbon Flash

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Culori mate pentru caroserie
Albastru Royal1
Culori strălucitoare pentru caroserie3

Culori metalizate în 2 straturi3

Culori cu efect sidefat în două straturi, pentru caroserie3
Mahon închis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

Gri Asteroid

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Verde Smarald

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

•

–

–

–

–

•

•

–

•

•

•

–

•

•

•

–

–

–

–

Culoare premium metalizată pentru caroserie3
Alb Mineral2, 4
• = disponibil

1
6

•
– = indisponibil

Nu este disponibilă pentru modelul Astra Notchback. 2 Nu este disponibilă pentru modelele Astra Sports Tourer şi Astra Notchback. 3 Disponibil opţional. 4 Finisaj metalizat special.
Scaune sport. Disponibile opţional, în varianta scaune certificate AGR sau pachete Seat Comfort. 7 Scaune sport. 8 Scaune certificate AGR, zone de contact ale scaunelor din piele.

5
9

Disp onibile în varianta scaune certificate AGR sau pachete Seat Comfort.
Opţional în combinaţie cu pachetul Active Plus.
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SERVICIILE OPEL.
Calitatea înseamnă pentru Opel mult mai mult decât automobile
cu tehnologie de vârf. Prin programul nostru complet de service,
garantăm clienţilor noştri standarde ridicate de calitate şi după
cumpărarea autovehiculului.
Garanţie de 2 ani pentru autovehicule noi. Această garanţie este valabilă pentru
orice autovehicul Opel nou pe o perioadă de 24 de luni, fără restricţii de kilometraj,
începând de la data livrării la client de către dealerul Opel.
Service piese şi accesorii. Piesele şi accesoriile Opel sunt disponibile la magazinul
local Opel Shop, unde puteţi găsi tot ce aveţi nevoie pentru a face autovehiculul mai
confortabil sau pentru satisfacerea necesităţilor individuale, precum şi consultanţă
profesionistă.
12 ani garanţie împotriva coroziunii. Opel vă oferă o garanţie sigură, pe termen
lung, împotriva perforării, cu condiţia ca lucrările de întreţinere şi inspecţiile tehnice
necesare să fie realizate conform programului descris în broşura de service.
3 ani de garanţie pentru bateriile Opel. Garanţia de 3 ani pentru bateriile originale
Opel instalate la partenerii Opel vă scuteşte de probleme la pornire, chiar şi în timpul
celor mai geroase ierni.
Opel pe Internet. Aveţi nevoie urgent de informaţii? Puteţi accesa o mulţime de
informaţii privind autovehiculele, serviciile şi accesoriile Opel la www.opel.ro. Conectaţi-vă
la Internet pentru a afla noutăţile Opel şi informaţii despre noile produse Opel.
Reciclare. Informaţiile referitoare la modelele reciclabile, punctele de returnare
a autovehiculului la sfârşitul duratei de viaţă (ELV) şi reciclarea autovehiculelor aflate
la sfârşitul duratei de viaţă pot fi găsite pe pagina de internet www.opel.ro

74

Unele ilustraţii din această broşură conţin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informaţiile conţinute în această broşură erau corecte la momentul
la care aceasta fost trimisă spre tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări design-ului şi dotărilor. Culorile tipărite în broşură sunt doar aproximări ale culorilor
reale. Dotările opţionale ilustrate sunt disponibile contra unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice şi dotările autovehiculelor noastre pot
varia de la o ţară la alta. Informaţii despre proiectarea orientată spre Reciclare, reţeaua de colectare a Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) şi reciclarea VSU-urilor pot fi găsite
pe pagina de Internet www.opel.ro. Pentru informaţii exacte privind disponibilitatea, dotările vehiculelor noastre şi pentru ofertele aplicabile, vă rugăm să contactaţi
partenerul Opel local.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)

xxxxxxTipărit pe hârtie ecologică, fără conţinut de clor.
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