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MERÉSZEN A LEGJOBB
AZ ÚJ ASTRA {sla}
Itt az idő, hogy felülmúlhatatlan vezetési 
élményben legyen része.



A KORSZERŰ AUTÓZÁS
ÉLMÉNYE 

Az új Astra új korszakba lép a fejlett elektromos 
plug-in hibrid hajtáslánccal. Rendkívül hatékony 
benzin- vagy dízelmotorokkal is kapható.



MERÉSZ ÉS LETISZTULT
DIZÁJN {sla}
A precíz vonalvezetésű felületek magabiztos 
kiállást kölcsönöznek az új Astrának, amely 
kiemelkedik a tömegből.





A MÁRKA ARCA, A VIZOR® {sla}
Az új Opel Astra a lendületes, ikonikus Opel Vizor®-ral tekint a 
jövőbe, elegánsan egyetlen finom vonalú panelbe integrálva az 
előre tekintő szenzorokat.



MERÉSZ VIZUÁLIS
KIEGÉSZÍTŐK {sla}

Az erős vizuális elemek, mint például a fekete tető 
vagy a panoráma napfénytető, lehetővé teszik, 
hogy Ön kihangsúlyozhassa személyes stílusát.









DIGITÁLIS
LETISZTULTSÁG {sla}

A minimalista, teljesen digitális Pure Panel®  
vezetőtér az alapfelszereltségű 10 + 10˝ HD 
képernyőkön optimalizálja a vezetői infor-
mációkat. A  szélvédőre vetített kijelző a  
vezető előtt jeleníti meg az információkat.



PLUG-IN HIBRID
TELJESÍTMÉNY {sla}
Tapasztalja meg a teljesítmény és a hatékonyság 
tökéletes egyensúlyát a legújabb elektromos 
plug-in hibrid technológiával.









EGYSZERŰEN
ELEKTROMOS  {sla}
A 180 LE és 225 LE teljesítményű plug-in 
hibrid motorok akár 60 km tisztán elektro-
mos hatótávot biztosítanak1

1 Opel Astra PHEV, fogyasztás vegyes használatban 1,0–1,1 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes 22–26 g/km; teljesen elektromos hatótáv (AER) 59-60 km; teljesen elektromos  
hatótáv városban (EAER City) 70-78 km. Az említett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok megfelelnek a WLTP vizsgálati eljárásnak, amely alapján 2018.  
szeptember 1-jétől az új járművek típusjóváhagyása történik. Ez a WLTP eljárás váltja fel az európai menetciklust (NEDC), amely a korábban használt vizsgálati eljárás volt.  
A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP-vel mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb, mint az NEDC-vel mért értékek. Az üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok változhatnak a tényleges használati körülményektől és különböző tényezőktől függően, mint például: konkrét felszerelések, opcionális 
felszereltség és az abroncsok formátuma. A részletekről Opel márkakereskedőjénél kaphat további tájékoztatást.







1 1.2 Turbo közvetlen befecskendezéssel, fogyasztás vegyes használatban 5,4–5,8 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes 123–131 g/km (opcionális felszereltségtől függően).  
2 1.5 Diesel, fogyasztás vegyes használatban 4,3–4,6 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes 113–122 g/km (opcionális felszereltségtől függően). Az említett üzemanyag-fogyasztási és  
CO2-kibocsátási adatok megfelelnek a WLTP vizsgálati eljárásnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusjóváhagyása történik. Ez a WLTP eljárás váltja 
fel az európai menetciklust (NEDC), amely a korábban használt vizsgálati eljárás volt. A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP-vel mért üzemanyag-fogyasztás és  
CO2-kibocsátás sok esetben magasabb, mint az NEDC-vel mért értékek. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok változhatnak a tényleges használati körülmények-
től és különböző tényezőktől függően, mint például: konkrét felszerelések, opcionális felszereltség és az abroncsok formátuma. A részletekről Opel márkakereskedőjénél kaphat 
további tájékoztatást.

HATÉKONY
ERŐÁTVITELI RENDSZER {sla}
A dinamikus benzines1 és a nagy hatékonyságú dízel2 turbótöltős  
hajtásláncok, valamint a kivételesen sima, kifinomult sebesség-
váltók rendkívül érzékeny vezetési jellemzőket biztosítanak.



TESTRESZABOTT
MENETMÓDOK {sla}
Minden igényre van megfelelő menetmód: 
a leghatékonyabb utazásra, a tisztán elektro-
mos működésre, és a csúcsteljesítményre is.







1  A tanúsítvány különböző egészségügyi 
szakterületek szakértőiből álló független 
vizsgálóbizottság által kiadott minősítés.

TOVÁBBFEJLESZTETT
KÉNYELEM {sla}

Az AGR által tanúsított1 ergonomikus AGR ülések  
szellőző és masszázsfunkcióval, az IntelliAir levegőszű-
rő rendszer, valamint kormányfűtés, szélvédőfűtés és 
ülésfűtés gondoskodik az utasok jó közérzetéről.





LETISZTULT
ÉLMÉNY {sla}

Az intelligens infotainment rendszer új grafikus felülete  
vezeték nélkül integrálja okostelefonját Apple CarPlay™1 vagy 
Android Auto™2 segítségével, reagál a hangutasításokra, és meg-
könnyíti az élő navigációt vezeték nélküli térképfrissítésekkel.

1  Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve.
2  Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Vezeték nélküli telefontöltő





INTELLILUX ®

LED PIXEL 
FÉNYSZÓRÓK {sla}

168, külön-külön kapcsolható LED egysége révén 
radikálisan javítja a láthatóságot, és állandó távolsági 
fényt biztosít. A rendszer automatikusan szabályoz-
za a 168 LED-et annak érdekében, hogy ne vakítsa el 
az elöl haladó vagy szembejövő járművezetőket.



Adaptív kanyarsebesség

Intelligens 
sebességszabályzó

Sávváltás-
asszisztens 



TOVÁBBFEJLESZTETT
VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK {sla}
Az IntelliDrive 2.0 egyetlen intuitív rendszerben egyesíti az Opel innovatív félautonóm és  
fejlett vezetéstámogató technológiáit, többek között a sávváltásasszisztenst, az adaptív  
kanyarsebességet és az intelligens sebességszabályzót. Az IntelliVision kamerarendszer  
négy HD-kamerával valós idejű 360°-os nézetet biztosít.









AZ ÚJ OPEL ASTRA {sla}



A VADONATÚJ
OPEL ASTRA 
FELÜLMÚLHATATLAN
Itt az ideje, hogy megtapasztalja a hamisítat-
lanul német tervezésű autózást. Egy autó, 
amelyre nem csak szüksége lesz, de akarni is 
fogja. Az Opel Astra következő generációja. 



KEZDŐOLDAL

TESZTVEZETÉS

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

MÁRKAKERESKEDŐ KERESÉSE

ASTRA PLUG-IN HIBRID KONFIGURÁTOR

ASTRA KONFIGURÁTOR

https://www.opel.hu/tools/opel-request-test-drive.html
https://www.opel.hu/tools/opel-request-quote.html
https://www.opel.hu/tools/opel-locate-dealer.html
https://www.opel.hu/tools/konfigurator.html
https://www.opel.hu/tools/konfigurator.html
https://www.youtube.com/channel/UC5N0t9KV4YkPHyOtJEYXaHw
https://www.facebook.com/opelHU
https://www.instagram.com/opelhu/
https://twitter.com/opel
https://www.opel.hu/tools/konfigurator.html
https://www.linkedin.com/company/opelautomobile
https://www.opel.hu/tools/opel-locate-dealer.html
https://www.opel.hu/tools/opel-request-quote.html
https://www.opel.hu/tools/opel-request-test-drive.html
https://www.opel.hu/tools/konfigurator.html



