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MIS EDASI?

ASTRA LUUKPÄRA
INNOVATION Kood Kütus Käigukast Hj. Hind Kuumakse

Innovation 110 Turbo 1GO5A5LNNKB0A0B2 Bensiin M6 110 22 700 € 231 €

Innovation 130 Turbo A Launch Edition 1GO5A5LNP1B0BUB2 Bensiin A8 130 26 400 € 269 €

Innovation 180 A PHEV 1GO5A5LiZAB0A0B2 Pistikhübriid A8 180 36 300 € 370 €

INNOVATION PLUS

Innovation Plus 130 Turbo 1GO5A5PNPKB0A0B2 Bensiin M6 130 25 700 € 262 €

Innovation Plus 130 Turbo A 1GO5A5PNP1B0A0B2 Bensiin A8 130 27 400 € 279 €

Innovation Plus 180 A PHEV 1GO5A5PiZAB0A0B2 Pistikhübriid A8 180 38 800 € 395 €

GS LINE

GS Line 130 Turbo 1GO5A5TNPKB0A0B2 Bensiin M6 130 26 400 € 269 €

GS Line 130 Turbo A 1GO5A5TNP1B0A0B2 Bensiin A8 130 28 100 € 286 €

GS Line 130 Turbo A Diesel 1GO5A5TMK1B0A0B2 Diisel A8 130 31 100 € 317 €

GS Line 180 A PHEV 1GO5A5TiZAB0A0B2 Pistikhübriid A8 180 40 400 € 411 €



PÕHIVARUSTUSE PEAMISED OSAD 

VARUSTUSTASE INNOVATION PAKUB ERAKORDSELT LAIA PÕHIVARUSTUSE VALIKUT - HIND ALATES 22 700 EUROST
Innovation, põhivarustus:

- 16-tollised valuveljed 
(pistikhübriidmudelitel 17-tollised)

- parkimisandurid ees ja taga

- võtmeta lukustus ja käivitus

- LED-tuled, esitulede 
automaatlülitus ja 
kaugtuleautomaatika

- eesmised LED-udutuled ja LED-
tagatuled

- Pure Panel

- juhi 10-tolline digitaalekraan ning 
uus info- ja meelelahutussüsteem 
IVI

- raadio Opel Connect DAB+, 
Bluetooth, USB-C

- nutitelefoni juhtmeta jagamine, 
Apple CarPlay, Android Auto

- Opeli turvakomplekt: 
liiklusmärgituvastus, rajahoidmisabi, 
aktiivne hädapidurdussüsteem, 8 
turvapatja, hädaabikõne e-Call

- automaatkliimaseade

- vihmaandur

- elektriline käsipidur

- kiirushoidik (pistikhübriidmudelitel 
adaptiivne)

- elektriliselt reguleeritavad 
küljepeeglid

- 8 suunas käsitsi reguleeritav juhiiste 
(AGR)

- nahkkatte ja soojendusega rooliratas

INNOVATION PLUS MEELITAB OMA ELEGANTSIGA - HIND ALATES 25 700 EUROST
Innovation Plus  
(lisaks varustustasemele Innovation):

- 17-tollised valuveljed

- tumendatud tagaaknad

- võtmeta lukustus ja käivitus

- 180-kraadine tahavaatekaamera

- adaptiivne kiirushoidik (ACC)

- meeleoluvalgustus esiustel, 8 
valitavat värvi 

- istmete osaline nahkkate

- kahetsooniline automaatkliimaseade

- eesmine käetugi

- soojendusega esiklaas (ainult 
varustustasemel Innovation Plus)

MIS EDASI?



GS LINE – SPORTLIK OLEK JA DÜNAAMILINE VÄLIMUS - HIND ALATES 26 400 EUROST
GS Line (lisaks varustustasemele 
Innovation Plus):

- 17-tollised läikivmustad valuveljed

- sportlik esikaitseraud 

- Komplekt Black: Vizori must raam, 
must Opeli logo ees ja taga, must 

Astra mudelitähis taga

- mustad aknaraamid

- must värvi katus

- sportistmed

- perforeeritud nahast kattega rool

- metallpedaalid

- 360-kraadine Intelli-Vision, 
tahavaatekaamera, 4 kaameraga 
ülevaade lähiümbrusest – aktiveerub 
tagasikäigu sisselülitamisel ja näitab 
liikumise ajal linnulennuvaadet

PÕHIVARUSTUSE PEAMISED OSAD 

MIS EDASI?

PLUG-IN HYBRID MUDELITEL LISANDUVAD VEEL:
- ühefaasiline 7,4 kW laadija (16 A)

- ühefaasiline Mode 3 laadimisjuhe

- reisijateruumi eelsoojendus  
ja -jahutus, laadimistaimer

- energia taaskasutussüsteem 
iBooster

- MyOpeli kaugjuhtimine: aku 
täituvuse kaugkontroll, laadimise 
juhtimine ja programmeerimine, 
reisijateruumi jahutamine ja 
soojendamine kuni ~21°C 

- Marsruudi- ja sõiduinfo 
marsruudi üksikasjad, sõiduki 
viimane asukoht, auto juurde 
juhatamine ja teised teenused 
myOpeli rakenduse abil (nõuab 
Connected Navigation Pack Plusi 
aktiveerimist Opel Connecti 
veebipoe või myOpeli rakenduse 
kaudu)



Comfort Innovation 
Plus

Executive

Lisavarustuse komplektid Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Intelli-Drive Assist 1.0 ZVFL/ZVEP Manuaal/
automaat

990 € -  

Intelli-Drive 1.0 on kaamera- ja radaripõhine süsteem, mis töötab koos ultrahelianduritega. Süsteemil on järgnevad täiendavad 
funktsioonid: 
- rajavahetuse abisüsteem koos külgmise pimealahoiatusega 
- tagantlähenejate hoiatus 
- sõidurajal paiknemise abisüsteem

Intelli-Drive Assist 2.0 ZVEQ Valikus 
2023. a 
alguses

1 090 € - - 

Intelli-Drive 2.01 on kaamera- ja radaripõhine süsteem, mis kujutab endast parimat segmendis saadaolevat poolautonoomse 
juhtimise süsteemi.  
See on osa pardal olevast liitreaalsuse tehnoloogiast ning omab järgnevaid täiendavaid funktsioone: 
- poolautomaatne rajavahetusfunktsioon 
- kurvikiiruse regulaator 
- kohanduv nutikiirushoidik

Ultimate pakett EE61 4 400 - - 

- Ultimate Aluminium esiuste aknaliistud & Ultimate Badge esiuksed
- Navi & eHUD & helisüsteem (ilma varurattata)
- Navi & eHUD  (koos varurattaga) 
- Drive Assist 1.0
- Intellilux Matrix LED
- Tahapoole avanev klaasist katuseluuk
- Soojendusega esiklaas
- Juhtmevaba laadimine
- Elektriliselt avatav tagaluuk Sports Toureri korral (võtmega ja jalaliigutuse anduriga)

Esituled Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

LED-pikselesituled LA05 Valikus 
2023. a 
alguses

1 390 € -  

LED-pikselesituled parandavad sõiduohutust ja vähendavad juhi koormust pimedal ajal. Need tuled on oma segmendi kõige 
täiuslikumad. 
Esituledel on 168 eraldi tüüritavat elementi (84 kummalgi poolel), mis võimaldavad muuta esitulede kiiretvihu kuju. Sõltuvalt 
liiklusoludest tuvastab kaamera vastutulevaid objekte ja Intelli-Lux pikselesituled hoiavad ära nende pimestamise.  
Muudetava kujuga valgusvihud ja järgmised funktsioonid: öko, linnatuled, maanteetuled, pöördetuled, staatilised pöördetuled, 
parklatuled, halvailmatuled, turistituled, pidevalt sisselülitatud kaugtuled, adaptiivne kiirteerežiim ja tervitustuled

Kliima- ja kütteseadmed Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Soojendusega esiklaas LW02 390 € -  

 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval
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Reisijateruumi mugavusseadmed Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

INTELLI-AIR O301 390 € -  

Täiesti uus reisijateruumi õhufilter ja selle tõhusust näitav kuva. See on kliimaseadme funktsioon, mis aitab kasutajal parandada 
reisijateruumi õhukvaliteeti ning hoiab teda kursis välisõhu kvaliteediga. 

Panoraamkatuseluuk 
- katuseluugi sulgumiskaitse 
- mugav sulgemine kesklukustuse puldilt 
- päikesevari

TC07 1 290 € - - 

Vargusvastane alarmsüsteem 
- sissemurdmisalarm ja hoiatussignaal 
- reisijateruumi monitooring 
- kallutusandur 
- uste ja luukide monitooring

AB13 490 €   

Info- ja meelelahutussüsteem,  
audio, telefon

Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Navigatsioonisüsteem ZJBZ 690 €   

- SD-kaardiga navigatsioonisüsteem, Euroopa kaardid ja 3D-vaade 
- haiuimekujuline antenn 
- TomTomi reaalajas liiklusinfo 
- veebipõhine huviväärsuse otsing ja teejuhatus 
- parkimisinfo (lähimate parkimisvõimaluste ja -hindade kuvamine) 
- kütuseinfo (aktiveerimine kütuse lõppemise hoiatuse või huviväärsuse otsingu kaudu) 
- laadimisjaama otsing 
- ilmateated 
- kaartide uuendamine läbi õhu 
- 2 USB-C liidest, võimsus 15 W

Navigatsioonisüsteem ja eHUD ZJCB 1 190 € - - 

- sisaldab ZJBZ-d 
- esiklaasinäidik eHUD: sõiduki info, hoiatused ja navigatsioonijuhised otse juhi vaateväljas 
- projitseerib esiklaasile kiiruse näitu ja kiirust piiravaid liiklusmärke. Kasutatav juhi digitaalekraani ning info- ja 
meelelahutussüsteemi ekraani kaudu

Premium HIFI-helisüsteem ja navigatsioon 
- 7 kõlarit, sealhulgas tagumine bassikõlar

ZJCP t 1 290 € - - 

Mobiilseadmete juhtmeta laadimine (Qi-standard) E301 Valikus 
2023. a 
alguses

290 €   

180-kraadine tahavaatekaamera 1G07 390 €  /   
Launch 
Edition

 -

Välimuse elemendid Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Must katus JD20 490 € -   

Kerevärvi katus JD00 0 € - - 

Eemaldatav haakeseade 
- haagisestabilisaator

AQ05 990 €   

Tumendatud tagumised küljeaknad ja tagaaken VD09 390 €  /   
Launch 
Edition

  

 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval
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Viimistlus ja istmed Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Tekstiil – must, juhi AGR-iste X4FX 0 €  - -

Juhi AGR-iste, 8 suunas reguleeritav: 
- istmepadja kalle, muudetav kõrgus, käsitsi reguleeritav reietugi, elektriliselt reguleeritav nimmetugi  
- eesmise kaasreisija 4 suunas reguleeritav iste

Tekstiil/osaliselt nahk – must,  
juhi AGR-iste

X5FX 0 € -  -

Juhi AGR-iste, 8 suunas reguleeritav: 
- istmepadja kalle, muudetav kõrgus, käsitsi reguleeritav reietugi, elektriliselt reguleeritav nimmetugi  
- eesmise kaasreisija 4 suunas reguleeritav iste

Tekstiil/osaliselt nahk – must, sportistmed, juhi 
AGR-iste

X6FX 0 € - -  

- eesmised sportistmed 
Juhi AGR-iste, 8 suunas reguleeritav: 
- istmepadja kalle, muudetav kõrgus, käsitsi reguleeritav reietugi, elektriliselt reguleeritav nimmetugi  
- eesmise kaasreisija 6 suunas reguleeritav iste, sealhulgas reguleeritav kõrgus

Eesmise kaasreisija AGR-istme komplekt: WAGE 390 € -  -

- 8 suunas reguleeritavad eesmised AGR-istmed 
- käsitsi reguleeritav reietugi esiistmetel 
- elektriliselt reguleeritav nimmetugi esiistmetel

Must alcantara-kate, AGR-sportistmed: X7FX 990 € - - 

- esiistmete kesksiilude ja esisuste osaline alcantara-kate 
Juhi ja eesmise kaasreisija AGR-istmed: 
- 8 suunas reguleeritavad eesmised AGR-istmed 
- mäluga juhiiste  
- käsitsi reguleeritav reietugi ja elektriliselt reguleeritav nimmetugi esiistmetel 
- taskud esiistmete seljatoe tagaküljel

Nappa-nahast kate, AGR-esiistmed: 8CFX 1 990 € - - 

Juhi ja eesmise kaasreisija AGR-istmed (SRY): 
- eesmise kaasreisija 8 suunas reguleeritav iste 
- käsitsi reguleeritav reietugi esiistmetel 
- elektriliselt reguleeritav nimmetugi esiistmetel 
8 suunas elektriliselt reguleeritav AGR-juhiiste (AG1) 
- massaaži- ja tuulutusfunktsioon, käsitsi reguleeritavad küljetoed 
- istme mälufunktsioon 
Soojendusega tagaistmed ja 2 USB-liidest eesmise käetoe tagaküljel 
- Sports Toureril tagaistmete elektriline vabastamine 
- soojendusega esiklaas

 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval
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16” Innovation 17” Innovation Plus 17” GS Line 18” GS Line  
(lisavarustus)

Kerevärvid Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Kult Yellow – metallikvärv M0RV 580 €   

Arktics White – tavavärv POWP 0 €   

Karbon Black – metallikvärv M49V 580 €   

Kardio Red – metallikvärv M5PQ 580 €   

Kobalt Blue – kolmekihiline metallikvärv M6SM 770 €   

Kristall Silver – metallikvärv ZRM0 580 €   

Vulkan Grey – metallikvärv VLM0 580 €   

Rattad ja rehvid Kood Märkus Hind Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Valuveljed 7,0J×16 – 5 topeltkodaraga, hõbedased, 
rehvid 205/55 R16

ZHYB Pole 
saadaval 
Plug-in 

Hybridile

 - -

Valuveljed 7,5J×17 – 5 kodaraga, hõbedased/mustad, 
rehvid 225/45 R17

ZHYF  (Plug-in 
Hybrid)

 -

Valuveljed 7,5J×17 – 5 kodaraga, mustad, rehvid 225/45 
R17

ZHYG - -  

Valuveljed 7,5J×18, 5 topeltkodaraga, 
teemantlõikeviimistlusega – rehvid 225/40 R18

ZHYH 390 € - - 

Valuveljed 7,5J×18, mitme kodaraga, kahevärvilised – 
rehvid 225/40 R18

ZHYI 390 € - - 

Kompaktse varuratta valmidus RS19 Pole 
saadaval 
Plug-in 

Hybridile

190 €   

 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval
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Kult Yellow Arktics White Karbon Black Kardio Red Kobalt Blue Kristall Silver Vulkan Grey



Põhivarustus

Turvalisus Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Ohutuskomplekt: liiklusmärgituvastus, rajahoidmisabi, automaathädapidur, ESP   

Rattad ja rehvid Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Rehviparanduskomplekt (ei sisalda rehvivahetuse tööriistu)   

Valuveljed 7,0J×16 – 5 topeltkodaraga, hõbedased, rehvid 205/55 R16  - -

Valuveljed 7,5J×17 – 5 kodaraga, hõbedased/mustad, rehvid 225/45 R17  (Plug-in 
Hybrid)

 -

Valuveljed 7,5J×17 – 5 kodaraga, mustad, rehvid 225/45 R17 - - 

Valuveljed 7,5J×17 – 5 topeltkodaraga, mustad, rehvid 225/40 R17 - - -

Rehvirõhu hoiatustuli   

Interjöör Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Rooli kõrguse ja kauguse reguleerimine   

Reguleeritavad peatoed esiistmetel   

Soojendusega esiistmed   

Juhi 8 suunas reguleeritav AGR-iste   

Eesmise kaasreisija 4 suunas reguleeritav iste   -

Eesmise kaasreisija 8 suunas reguleeritav AGR-iste - - -

Tekstiil  - -

Tekstiil-/vinüül -  

Seemisnahk/vinüül Alcantara - - -

Eesmised sportistmed - - 

Juhi ja eesmise kaasreisija AGR-istmete komplekt: 
- 6 suunas reguleeritavad 
- käsitsi reguleeritav reietugi 
- elektriliselt reguleeritav nimmetugi

- - -

Eesmine käetugi -  

Taskud esiistmete seljatoe tagaküljel -  -

GS Line’i interjöörikomplekt, st alumiiniumpedaalid ja sportrool - - 

Elektrilised aknatõstukid ees ja taga   

Nahkkatte ja 3 kodaraga rool 
(sh raadio multifunktsionaalsed juhtseadised ja kiirushoidiku juhtnupud)

  -

Nahkkatte ja 3 kodaraga sportrool, sirge alaosaga 
(sh raadio multifunktsionaalsed juhtseadised ja kiirushoidiku juhtnupud)

- - 

Soojendusega rool   

Elektriline seisupidur   

Mugavusseadmed Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Kiirushoidik   

Adaptiivne kiirushoidik / (Plug-in 
Hybrid)

 

Kaugjuhtimisega kesklukustus   

Ositi 40/60 kokkuklapitavad tagaistmed, kokkuklapitav topsihoidikuga käetugi, 
läbilaadimisvõimalus pikkade esemete vedamiseks (5-ukseline)

  

 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval
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Põhivarustus

Mugavusseadmed Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Tulede ja nähtavuse komplekt (sh vihmaanduriga klaasipuhastid, esitulede automaatne 
ümberlülitus)

  

Võtmeta käivitus   

Võtmeta lukustus ja käivitus -  

Parkimisandurid ees ja taga   

Soojendusega esiklaas -  -

Välimus Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid   

Küljeakende kroomliist -  -

Tumendatud tagaaknad -  

Valgustus Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Täis-LED-esituled, kaugtuleautomaatika   

LED-tagatuled -  

Valgustusega meigipeeglid   

Eesmised udutuled   

Teabe- ja meelelahutussüsteemid Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Raadio, DAB+, USB-C liides, Bluetooth, 6 kõlarit, 10-tolline värviline puuteekraan   

Nutitelefoni juhtmeta integreerimine Apple CarPlay ja Android Auto kaudu   

180-kraadine tahavaatekaamera  /   
Launch 
Edition

 -

360-kraadine tahavaatekaamera - - 

10-tolline digitaalne näidikupaneel  - -

10-tolline digitaalne näidikupaneel, Pure Paneli klaasviimistlus -  

2 USB-C liidest keskkonsooli tagaküljel -  

Kliimaseadmed Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Automaatkliimaseade  - -

Kahetsooniline automaatkliimaseade -  

Plug-in Hybrid mudelite laadimine Innovation Innovation 
Plus

GS LINE

Ühefaasiline 7,4 kW laadija (16 A)  (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

Ühefaasiline Mode 3 laadimisjuhe  (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

Reisijateruumi eelsoojendus ja -jahutus, laadimistaimer  (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 Põhivarustus      Lisavarustus     - Pole saadaval
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EHEDALT PARIM
UUS ASTRA 

On aeg kogeda sõidunaudingut, millele pole võrdset.

LIHVITUD 
SÕIDUNAUDING 

Uus Astra siirdub uude ajastusse kaasaegse 
pistikhübriidajamiga. Samuti on see saadaval 

äärmiselt tõhusate bensiini- ja 
diiselmootoritega.

JULGE JA EHE 
DISAIN 
Voolujoonelised täpsete kontuuridega 
pinnad annavad uuele Astrale enesekindla 
oleku, mis paistab teiste hulgast silma.



DIGIDETOKS 
Minimalistlik täisdigitaalne Pure Panel® oma kahe 10-tollise ekraaniga 
optimeerib juhile edastatavat infovoogu. Ning ülespoole vaadates 
projitseerib Intelli-HUD (esiklaasinäidik) info otse juhi ette tema vaatevälja.

VIZOR® –  
MARGI NÄGU 
Uus Astra läheb tulevikule vastu kaarja 
kultusliku Vizoriga, mis hoogsalt ühendab 
esiosa seadmed, andurid ja funktsioonid 
üheks sujuvaks paneeliks.

SÖAKAD  
VÄLISDETAILID 

Tugeva visuaalse mõjuga elemendid nagu 
lisana pakutav must katus või 

panoraamkatuseluuk pakuvad võimalusi oma 
isikliku stiili lisamiseks.



PISTIK- 
HÜBRIIDAJAM 
Naudi täiuslikku suutlikkuse ja tõhususe 
tasakaalu uusima pistikhübriidtehnikaga.

1 Opel Astra Plug-in Hybrid, keskmine kütusekulu 1,1–1,0 l/100 km, keskmine CO2 heide 26–22 g/km, elektriga sõiduulatus (AER) 59–60 km, ekvivalentne elektriga sõiduulatus (EAER City) 70–78 
km. Toodud kütusekulu ja CO2 heitme näitajad on saadud vastavalt WLTP katsemenetlusele, mille alusel antakse uutele sõidukitele tüübikinnitusi alates 1. septembrist 2018. Kergsõidukite 
ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP) asendab varem kasutatud Euroopa uut sõidutsüklit (NEDC). Realistlikumate sõidutingimuste tõttu on WLTP katsemenetlusel mõõdetud 
kütusekulu ja CO2 heitme näitajad paljudel juhtudel kõrgemad NEDC-tsüklis mõõdetutest. Kütusekulu ja CO2 heitme näitajad võivad muutuda sõltuvalt tegelikest kasutustingimustest ja 
mitmetest teguritest nagu konkreetne varustus ja rehvimõõt. Lähema info saamiseks võta ühendust oma müügiesindusega. 

LIHTSALT 
ELEKTRISEERITUD 
Pistikhübriidajamid võimsusega 180 hj ja  
225 hj annavad Sulle võimaluse valida tavalise ja 
hübriidsõidu vahel, viimasel juhul saad kuni  
60 km läbida puhtalt elektri jõul1.



1 1,2-liitrine otsepritse ja turboülelaadimisega bensiinimootor, keskmine kütusekulu 5,8–5,4 l/100 km, keskmine CO2 heide 
131–123 g/km (sõltuvalt varustusest)
2 1,5-liitrine diiselmootor, keskmine kütusekulu 4,6–4,3 l/100 km, keskmine CO2 heide 122–113 g/km (sõltuvalt varustusest).
Toodud kütusekulu ja CO2 heitme näitajad on saadud vastavalt WLTP katsemenetlusele, mille alusel antakse uutele 
sõidukitele tüübikinnitusi alates 1. septembrist 2018. Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP) 
asendab varem kasutatud Euroopa uut sõidutsüklit (NEDC). Realistlikumate sõidutingimuste tõttu on WLTP katsemenet-
lusel mõõdetud kütusekulu ja CO2 heitme näitajad paljudel juhtudel kõrgemad NEDC-tsüklis mõõdetutest. Kütusekulu ja 
CO2 heitme näitajad võivad muutuda sõltuvalt tegelikest kasutustingimustest ja mitmetest teguritest nagu konkreetne 
varustus ja rehvimõõt. Lähema info saamiseks võta ühendust oma müügiesindusega. 

TÕHUSAD 
JÕUALLIKAD 

Dünaamiline valik väikese sisehõõrdumisega 
turboülelaetud bensiini1- ja diiseljõuallikaid2 koos 

erakordselt sujuvate kaasaegsete käigukastidega 
loovad väga erksa iseloomuga sõiduki.

SOBILIKUD 
SÕIDUREŽIIMID 
Oma sõidurežiim on olemas igaks 
vajaduseks: ideaalselt tasakaalustatud 
sõiduulatuse ja suutlikkuse, kõrgema 
tõhususe või tippvõimsuse tarvis.



EHE 
KOGEMUS 

Nutika info- ja meelelahutussüsteemi uus 
graafiline kasutajaliides sidestab juhtmevabalt Sinu 

nutitelefoni Apple CarPlay™ 1 või AndroidAuto™ 2 
kaudu, reageerib häälkäsklustele ja juhatab teed õhu 

kaudu uuendatavate kaartide abil.

1   Apple CarPlay™ on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes maades.
2   Android Auto™ on Google Inc. registreeritud kaubamärk. 

Juhtmeta laadimine

1  Sertifikaat on kvaliteeditunnistus, mille 
omistas erinevate meditsiinivaldkonda-
de spetsialistidest koosnev sõltumatu 
katsekomitee.

VIIMISTLETUD 
MUGAVUSED 

Saksamaa seljatervishoiu seltsi 
AGR heakskiiduga1 ergonoomilised 
aktiivistmed koos tuulutus- ja 
massaažifunktsiooniga, salongiõhu 
filtrisüsteem Intelli-Air ning mitmed 
soojendusfunktsioonid hoolitsevad 
reisijate heaolu eest.



MOODSAD 
JUHIABISÜSTEEMID 

Intelli-Drive 2.0 ühendab Opeli uuenduslikud 
poolautonoomsed ja kaasaegsed juhiabiseadmed 

ühte vaistlikult kasutatavasse süsteemi, 
kuhu kuuluvad muuhulgas poolautomaatne 

rajavahetusfunktsioon, kurvikiiruse regulaator 
ja kohanduv nutikiirushoidik. Täiustatud 

parkimisabisüsteem Intelli-Vision pakub nelja HD-
kaamera vahendusel reaalajas 360-kraadist vaadet.

Kurvikiiruse regulaator

Kohanduv nutikiirushoidik

Pool- 
automaatne 
rajavahetusfunktsioon

INTELLILUX LED® 
PIKSEL- 

ESILATERNAD 
Parandavad järsult nähtavust tänu 168 eraldi 

tüüritavale LED-segmendile, mis võimaldavad 
pimestamisvabu kaugtulesid pidevalt sisselülita-

tuna hoida, sest neid reguleeritakse automaat-
selt vastutulijate pimestamise vältimiseks.



Hinnakiri kehtib alates 01.09.2022. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. 
Hinnakirjas kuvatud informatsiooni on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovituslike jaehindadega ja 
hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Tootjatehase garantii on 5 aastat läbisõidupiiranguga 100 000 km. Kogu teave tehniliste 
andmete, kujunduse, varustuse, materjalide, garantii ja välimuse kohta oli hinnakirja avaldamise hetkel õige. Tootja jätab endale 
õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. Hinnakirjas kuvatud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute 
tõttu võivad värvide ja muude materjalide toonid tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste 
kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust Opeli esindusega. Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud 
tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%, intress 2,5%.

Tehnilised andmed – 5-ukseline Plug-in Hybrid

Käigukast A8 Kiirendusaeg 0–100 km/h (s) 7,6-7.7

Tühimass (kg) 1,332-1,438 Tippkiirus kombineeitud/elektriga 225 / 135

Lubatud täismass (kg) 1,820-1,940 Sõiduulatus elektri jõul (WLTP) 59-60 km

Kütusepaagi maht (l) 42 Elektrikulu (kWh/100km) 14,2

Pidurita/piduriga haagise mass (kg) 660-710/1250-1550 Aku mahutavus 12,4 kWh

Võimsus kW/hj (5-ukseline) 132/180 Aku garantii 8 aastat/160 000 km 
(mahutavus 70% esialgsest)

Maksimaalne pöördemoment (Nm@p/min) 320/500–2500

Välismõõtmed (mm) 5-ukseline

Pikkus 4374 Teljevahe 2675

Kõrgus (tühimassi korral) 1442-1472 Rööbe ees/taga 1546/1551

Laius kokkuklapitud/avatud peeglitega 1860/2062 Pakiruumi maht (l) 422-1339

Bensiini-ja diiselmootorid 1.2 110 Turbo 1.2 130 Turbo 1.2 130 Turbo A 1.5 130 D Turbo A

Käigukast M6 M6 A8 A8

Kütus Bensiin Bensiin Bensiin Diisel

Maks. võimsus (kW/hj) 81/110 96/130 96/130 96/130

Maks. pöördemomentt (Nm/pm) 205/1750 230/1750 230/1750 300/1750

Keskmine kütusekulu (l/100 km) 5,5 -/ 5,7 5,7 -/ 5,8 5,8 -/ 5,9 4,6 -/ 4,7

CO2 (g/km) 126 -/ 130 129 -/ 131 131 -/ 133 122 -/ 124

Kiirendus, 0-100 km/h (s) 10,5 -/ 10,8 9,7 -/ 10,0 9,7 -/ 9,9 10,6 -/ 11,0

Tippkiirus (km/h) 199 210 210 209

Piduritega haagise mass (kg) 1250 -/ 1200 1250 -/ 1200 1400 -/ 1400 1550 -/ 1500

Piduriteta haagise mass (kg) 660 -/ 680 660 -/ 690 680 -/ 710 710 -/ 740

Massid (kg)

Tühimass koos juhiga (kg) 1332 -/ 1376 1341 -/ 1394 1371 -/ 1421 1438 -/ 1483

Sõiduki täismass (kg) 1820 -/ 1870 1840 -/ 1880 1880 -/ 1900 1940 -/ 1980

Kütusepaagi maht (l) 52 52 52 52

Astra energiatarve sõltub valitud lisavarustusest. Toodud sõiduulatuse ja elektrienergia kulu näitajad on saadud vastavalt WLTP 
katsemenetlusele, mille alusel antakse uutele sõidukitele tüübikinnitusi alates 1. septembrist 2018. Näitajad võivad muutuda 
sõltuvalt tegelikest kasutamistingimustest ja mitmesugustest teguritest nagu kiirus, soojusmugavus sõiduki sisemuses, 
sõidustiil ja välistemperatuur. Laadimisaeg sõltub eelkõige sõiduki pardalaadija võimsusest, laadimiskaablist ning kasutatava 
laadimisjaama tüübist ja võimsusest. Lähema info saamiseks võta ühendust oma müügiesindusega.

Plug-in Hybridi laadimisajad

Kodune pistikupesa 8 A Mode 2 laadimisjuhe. Ligikaudu 7 tundi ja 5 minutit

Avalik laadimisjaam  
22 kW (vahelduvvool)

32 A Mode 3 laadimisjuhe. Ligikaudu 1 tund ja 40 minutit (maksimaalse 
laadimisvõimsuse 7,4 kW võib saavutada ainult 22 kW laadimisjaamas)

Hinnakiri kehtib alates 24.08.2022. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. 
Hinnakirjas kuvatud informatsiooni on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovituslike jaehindadega ja 
hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Tootjatehase garantii on 5 aastat läbisõidupiiranguga 100 000 km. Kogu teave tehniliste 
andmete, kujunduse, varustuse, materjalide, garantii ja välimuse kohta oli hinnakirja avaldamise hetkel õige. Tootja jätab endale 
õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. Hinnakirjas kuvatud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute 
tõttu võivad värvide ja muude materjalide toonid tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste 
kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust Opeli esindusega. Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud 
tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%, intress 2,5%.

Länsiauto Tallinn
Veesaare tee 5, Peetri
Telefon: +372 687 7560
   www.lansiauto.ee

Autospirit Sõpruse
Sõpruse pst 151, Tallinn
Telefon: +372 620 0950
   opel.autospirit.ee

Carring
Ilmatsalu põik 1, Tartu
Telefon: +372 742 5764
   opel.carring.ee

Catwees Pärnu
Ehitajate tee 2, Pärnu
Telefon: +372 447 6176
   opel.catwees.ee› › › ›
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