
  ASTRA





 
RIKTMÄRKET
INOM TYSK INGENJÖRSKONST.

Astra Kombikupé och Sports Tourer är mer än 
Opels flaggskepp i kompaktklassen. De är  
ett mästerstycke inom tysk ingenjörskonst och 
ikonisk design. 

I varje Astra förenas premiumfunktioner  
med sportig manövrering och oslagbara 
anslutningsmöjligheter. Detta är riktmärket  
i kompaktklassen.

Med banbrytande innovationer som prisbe-
lönta IntelliLux LED® Matrix-strålkastare och 
massagesäten är Astra svår att motstå.
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KÄNSLOLADDADE 
FORMER.

Enastående bilar kräver design som sticker ut,  
och Astra levererar ur alla vinklar. Om du uppskattar  
skönhet kommer du att älska dess former.

ExtEriörDESigN
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Oslagbar  
bekvämlighet.

Astra Sports tourer är en atletisk skönhet ingen kan  
motstå. med sitt generösa bagageutrymme och  
samma premiumfunktioner som Astra kombikupé  
är Sports tourer en sann föregångare.

exteriördeSign
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SKRÄDDARSYDD.
Astra är skräddarsydd för att sprida välbehag.  
Den stora, påkostade interiören skapar rentav  
en ny kategori i kompaktklassen.

InterIörDesIgn
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Vänj dig vid förstklassiga standarder och tillval som inbyggd 
 massage och ventilation, som går väl ihop med de generösa 
måtten och snygga klädslarna.

▪  Astra utmärker sig genast som segmentledaren när dörren öppnas
▪ Lyxiga material matchar de sofistikerade färgvalen
▪  Valbara2 Agr-framstolar som skonar ryggen är idealiska för 

långfärder
▪ Astras kupé är tystare, lugnare och större än någonsin tidigare

1.  Det rymliga bagageutrymmet. Kombikupéns låga lasttröskel gör bagageut-
rymmet lätt att lasta. Med den rejäla, justerbara kapaciteten finns det även 
gott om plats.

2.  Växla till deluxe. det finns extra utrymme för benen i baksätet och två ergono-
miskt certifierade1 Agr-stolsalternativ2 framtill (Agr-konstruktionen skonar 
ryggen). Välj Agr-stolar i framsätet med flera inställningsmöjligheter och justerbart 
stöd för låren, eller toppaketet med en nyhet i segmentet: en elektriskt justerbar 
Wellness-Agr-förarstol med läderklädsel, inbyggd ventilation och massage-
funktion. Läs mer på sidan 26.

Utforska Astra ur alla vinklar på www.opel.se/astra
1  Agr-stolarna är certifierade av det tyska ryggspecialistförbundet Agr (Aktion gesunder rücken e. V.). Certifikatet är ett  
kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende testkommitté med olika medicinska experter. 

2  Wellness-Agr-förarstol kan väljas till för dynamic, men finns inte för enjoy och essentia. Agr-framstolar standard dynamic.

UPPgrAderA dAgen.
VARJE DAG.
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Lev större.
Om det är mångsidighet du vill ha, så är Astra Sports Tourer ett självklart val. Det 
stora bagageutrymmet (540–1 630 l) och stolsvärmen bak1 innebär gott om utrymme 
och god komfort på långfärden, medan baksätet delbart 40/20/402 med en knapp-
tryckning  gör vardagslivet smidigare. Med allkonstnären Sports Tourer vid din sida 
blir du aldrig besviken.

▪  Med den valbara elmanövrerade handsfreefunktionen3 kan du 
öppna och stänga bakluckan genom en vinkning med foten (s. 37)

▪  Ställ in öppningshöjden så att den passar platser med lågt i tak 
▪  Handsfreefunktionen för bakluckan detekterar hinder och 

stoppas automatiskt för att undvika olyckor

1.  Krångla inte till det. Säte delbart 60/40 med en knapp-
tryckning är standard.

2.  Gör som du vill. Det valbara baksätet delbart 40/20/40  
som är standard med läderklädsel ger möjlighet till genom-
lastning med en plan mittsektion som även fungerar som 
armstöd.1  Tillval. Finns även för Kombikupé. Standard för Business och läderklädsel. 

2 Finns även för Kombikupé. Standard för Business  och läderklädsel.
3 Standard för Business. Tillval för Dynamic. Finns ej för essentia och enjoy. InTerIörDeSIgn
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SKAPAD  
FÖR ATT GE  
SPÄNNING.
Opels motorer levererar gott om kraft till lätta  
Astra Kombikupé och Sports Tourer. Det gör  
bilen sportig, jämn och reaktionssnabb, men  
även ekonomisk, så att du kan se fram emot  
exceptionell och effektiv körning. 

SPännAnDe mOTOReR 
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15Spännande motorer

1.  Öka pulsen! med en toppfart på 235 km/h2. du kan även låta dig hänföras 
av 1,0-liters eCoteC® turbo-motorn på 77 kW (105 hk).

2.  Växla med ett leende. Fem eller sex växlar, automatisk eller manuell 
växling, med eller utan start/stopp-system – växellådorna för astra är 
jämna och exakta. 

3.  Välj automat. För smidig växling väljer du en automatisk växellåda för 
mer avslappnad körning.

4.  Växla till sport. Gör köregenskaperna och väghållningen sportigare med 
en knapptryckning. Standard för astra dynamic och Business.

5.  Den nya 1.4 ECOTEC® CNG Turbo med 81 kW (110 hk). ett renare och mer 
ekonomiskt alternativ som nu finns tillgängligt för astra.

Läs mer om opels spännande motorer på www.opel.se/astra

▪  Banbrytande teknik för smidighet och ekonomi
▪  astra är upp 200 kg lättare1 än föregångaren, vilket 

säkerställer exakt och  reaktionssnabb körning
▪  optimal fjädring för smidig, säker manövrering
▪  astra dynamic-förare kan slå på och stänga av 

sportinställningar efter behag
▪  nästa generation eCoteC®-motorer ger lägre 

bränslekostnader och utsläpp
▪  Välj en effektiv en smidig helautomatisk växellåda 

med sex växlar eller en manuell växellåda med fem 
eller sex växlar

▪  det finns en rad olika motorer för astra, inklusive 
bensin, CnG och dieselversioner

Bränsleförbrukning för 1.0 eCoteC® turbo direct Injection, 77 kW (105 hk), i l/100 km: stadskörning 5,5–5,4, landsvägskörning 
4,0–3,9, blandad körning 4,6–4,4; Co2-utsläpp i g/km: blandad körning 105–102. I enlighet med eG-förordningar 715/2007 och 
692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).
H-gasförbrukning för 1.4 eCoteC® CnG turbo, 81 kW (110 hk), i m3/100 km: Se sid. 53.

1 exakt viktminskning beroende på val av motor och utrustning. 2 1.6 eCoteC 200 hk.
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INNOVATIV
ÄR VÅRT LEDORD.

Astra sätter press på konkurenterna med ett antal nyheter  
i segmentet. Innovationer i premiumklass gör körningen  
enklare, säkrare – och inte minst roligare. 

InnOVATIV TEknIk
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1 Standard för Dynamic och Business. Finns ej för essentia och enjoy. 2 Standard från enjoy. Finns ej för essentia. 3 R 4.0 IntelliLink är standard för enjoy och Dynamic. Finns ej för essentia.  
4 vissa  stolsalternativ finns endast för utvalda utrustningsnivåer. Fråga din opel-återförsäljare. 5 tillval. Finns ej för esstentia och enjoy.

1.  IntelliLux LED® Matrix-strålkastare – en nyhet i klassen1. kör med bra sikt 
utan att distrahera andra förare – för säkrare, stressfri mörkerkörning.

2.  Opel Eye2. Det här kamerabaserade säkerhetssystemet har smarta funktioner 
i form av aktiv varning vid körfältsavfart med mottryck (push-back) i ratten 
samt igenkänning av trafikskyltar, indikering av framförvarande fordon och 
frontalkrocksvarning med automatisk nödbromsning.

3.  IntelliLink3. Med opels toppmoderna infotainmentsystem får du smidig 
åtkomst till digitala enheter.

4.  Segmentledande stolar4. Inbyggd ventilation och massagefunktion håller 
humöret uppe på färden. 

5.  Parkering för proffs. Parkera handsfree med centimeterprecision med 
avancerad parkeringshjälp5.
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INTELLILUX LED® Matrix

sTråL- 
kasTarE.
Sätt andra ljus i skuggan. Nya astra inför funktioner  
i premiumklass till kompaktklass, och intelliLux LED®  
Matrix-strålkastare1 är en nyhet i segmentet. 

iNNovativ tEkNik

1  Standard på Dynamic och Business. 
Finns ej för Enjoy eller Essentia.
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opel använder smart teknik där den gör nytta: 

▪  IntelliLux LeD® Matrix-strålkastarna1 består av 16 separata LeD-element
▪  De reagerar på andra fordon genom att enskilda LeD-lampor släcks 
▪  Helljuset är alltid bländningsfritt
▪  Ljuskäglan är bredare och längre för maximal sikt
▪  Säkrare och mer avkopplande mörkerkörning
▪  enastående tillförlitlighet för maximal hållbarhet

IntelliLux LeD® Matrix-systemet har flera avancerade belysningsalternativ:

▪  kurvbelysning ökar säkerheten ännu mer
▪  Landsvägsbelysningen justeras automatiskt för bättre sikt på mörka vägar
▪  Stadstrafikbelysningen är perfekt i bättre upplysta miljöer
▪  Motorvägsläget garanterar säker, bländningsfri körning i höga hastigheter

1.  Med halogenstrålkastare. För att inte andra förare ska bländas växlar du  
manuellt mellan hel- och halvljus.

2.  Med IntelliLux LED® Matrix-strålkastare. Helljuset avbländas i närheten  
av andra fordon och du får ett bredare, perfekt upplyst synfält.

HeLLJUS SoM inte 
bländar.

1 Standard för Dynamic och Business. Finns ej för enjoy eller essentia.Se hur IntelliLux fungerar på www.opel.se/astra
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OPEL EYE.
LITA PÅ dina sinnEn.

Varje Astra är byggd för personer som älskar att  
köra, vilket gör Opel Eye så sinnrikt. Det erbjuder extra 
säkerhet och bekvämlighet genom ett avancerat 
förarassistanssystem1, men avger inga varningar när 
de inte behövs och du har alltid full kontroll.

Därför är det ingen överraskning att Astra-serien har 
tilldelats högsta betyget fem stjärnor av Euro NCAP 
för sina utmärkta säkerhetsegenskaper.

INNOVATIV TEkNIk

1 Opel Eye är standard på Enjoy, Dynamic och Business.  
Finns ej för Essentia.
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DELEGERA 
PÅ BEGÄRAN.
Säkerhetskameran Opel Eye1 hjälper dig att undvika kollisioner,  
fortkörningsböter och så vidare.

▪  Opel Eye är ett system med avancerade säkerhetsfunktioner
▪  Det här kamerabaserade systemet fungerar som ett extra par ögon  

som håller koll på omgivningen
▪  Kontinuerlig automatisk assistans hjälper föraren att hålla uppsikt
▪  Kör säkrare och mer avkopplat i trafik och i mörker
▪  Du har alltid fullständig kontroll över din Astra
▪  Aktiv varning vid körfältsavfart förhindrar onödiga varningar
▪  Anpassningsbar farthållare2 för en lyxigare körupplevelse

InnOvAtIv tEKnIK
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1.  Frontalkrocksvarning3. varnar med en ljud- och ljussignal om bilen närmar sig 
långsammare fordon för snabbt. För att undvika en påkörning bakifrån börjar 
systemet automatiskt att bromsa i hastigheter upp till 60 km/h. Den nya reflektiva 
LeD-displayen på vindrutan ger extra säkerhet i form av en varning i förarens 
synfält.

2.  Aktiv varning vid körfältsavfart3. varningssignaler skyddar mot att bilens kurs 
ändras – och ratten till och med vrider sig tillbaka något – om du börjar lämna 
körfältet utan att lägga i blinkernsen.

 3.  Igenkänning av trafikskyltar3. Det här avancerade systemet visar hastighetsbe-
gränsningar och andra trafikskyltar, inklusive tillfälliga elektroniska skyltar. 

4.  Anpassningsbar farthållare. Genom att öka eller minska farten mellan hastigheter 
på 30 km/h till 180 km/h håller den anpassningsbara farthållaren alltid ett säkert 
till bilen framför. 

5.  Anpassningsbar farthållare med radar2. Med den här funktionen förblir farthållaren 
aktiv även när bilen har stannat helt.

1 opel eye är standard för enjoy, Dynamic och Business. Finns ej för essentia. 2 Finns endast med vissa växellådor och motorer. 3 en del av säkerhetssystemet opel eye i förarassistanspaketet.

Läs mer om opels säkerhetsteknik på www.opel.se/astra
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STORSLAGEN 
LYX. 

Ditt välbefinnande var en hög prioritet när vi utformade Astra Kombikupé och 
Sports Tourer1, vilket exempelvis märks genom det extra utrymmet för benen  
i baksätet. 
När det gäller kvaliteten på ditt personliga utrymme gör valet mellan stolar, 
värme och doft hela skillnaden.

1 Vissa bekvämlighetsfunktioner finns endast som tillval för utvalda utrustningsnivåer. SEGmENTLEDANDE VäLbEfiNNANDE 
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KOPPLA AV 
OCH NJUT.
Utforska alla alternativ och gör tillvaron lite lyxigare, till exempel med stolsvärme i baksätet1 och en avancerad  
elektronisk klimatkontroll2 med separat temperaturinställning för respektive sida i bilen.

Upptäck fler tillbehör3 för Astra på www.opel.se/astra

1 Stolsvärme bak finns som tillval för Dynamic. Standard Business. Finns ej för Essentia och Enjoy. 2 Elektronisk klimatkontroll är standard för Dynamic och Business. Tillval för Enjoy.  
3 AirWellness kan väljas till med Flex Adapter-mittkonsol. Ej tillgängligt i vissa länder. 4 AGR-stolarna är certifierade av det tyska ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.).  
Certifikatet är ett kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende testkommitté med  olika medicinska experter. 5 Wellness-AGR-stol standard på Business. Tillval på Dynamic. Finns ej för Enjoy  
eller Essentia. 6 Soltak kan väljas till med sikt- och ljuspaket för Enjoy, Dynamic. Ej Essentia. Svart innertak utgår vid köp av soltak.SEGmEnTLEDAnDE VäLBEFinnAnDE 

1.  Läderklädd Wellness-AGR-förarstol4. 
Det här alternativet5 – som är en nyhet  
i kategorin – justeras elektriskt och är 
ergonomiskt certifierat för att vara bra 
för ryggen. Stolen masserar, fläktar och 
kommer ihåg personliga inställningar,  
så att kan koppla av och svalka dig.

2.  Elmanövrerat soltak. med den här 
eleganta öppningen mot himlen6 kan du 
släppa in frisk luft med en knapptryckning. 
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smart drag.

astra sports tourer

När du har händerna fulla kommer sports tourer till 
undsättning. tack vare den smarta, elmanövrerade 
handsfreefunktionen1 är allt som behövs en vinkning  
med foten under den bakre stötfångaren för att öppna 
eller stänga bakluckan. alternativt trycker du på någon  
av knapparna på bakluckan, förardörren eller nyckeln  
för att manövrera den. Med en astra blir det mesta lätt. 
sofistikerad teknik har aldrig varit mer avkopplande.

Läs mer om bakluckans handsfreeteknik på  
www.opel.se/astra-sportstourer

1  standard med nyckellös open & start och för Business sports  
tourer. tillval för Dynamic. Finns ej för essentia och enjoy.
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SMART  
INFOTAINMENT.

R 300 BT-radio:  

▪  Tillval för Essentia
▪  Bluetooth® inklusive ljuduppspelning och USB
▪  Rattreglage
▪  Treradig LCD-display och fyra högtalare

1.  Sjutums R 4.0 IntelliLink. Det här moderna systemet har  röstigenkänning, 
Bluetooth® och mycket mer1. 

▪  AM/FM-radio som standard och DAB-radio som tillval
▪  Standard för Enjoy och Dynamic
▪  Sjutums färgpekskärm 
▪  USB och Bluetooth®

▪  Apple CarPlay™ och Android Auto™ 
▪  Handsfreetelefoni 
▪  Åtkomst till foton via USB

KLASSDEFINIERANDE ANSLUTNINgSMöjLIgHETER
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1  Kontrollera kompatibiliteten för din enhet på Kompatibiliteten och viss funktionalitet  
kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version. 

2 Standard med Navi 900 för Dynamic och Business. 

2.  Åttatums Navi 900 IntelliLink. Uppgradera till toppmodellen för navigering och en färgdisplay  
i förarens instrumentpanel1.

▪  AM/FM-radio som standard och DAB-radio som tillval
▪  Alla funktioner i R 4.0 IntelliLink 
▪  Inbyggt navigeringssystem
▪  Inbyggd röststyrning 
▪  Ljud, telefon och navigering integrerat i en färgdisplay i förarens instrumentkluster2

▪  Shark Fin-antenn
▪  CD-spelare som tillval 

Utforska alla anslutningsmöjligheter på www.opel.se/astra
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1 OnStar-tjänsterna kräver aktivering och ett konto hos OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter gällande testperiod. 
Alla tjänster omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet. OnStar-abonnemangspaketen kan skilja sig från de tjänster 
som ingår i det kostnadsfria testpaketet. Besök www.opelonstar.se för uppgifter om tillgänglighet, täckning och avgifter. 
Regler och villkor gäller. 2 När Wi-Fi-hotspottjänsterna blir tillgängliga kommer de att kräva ett konto hos OnStar Europe 
Ltd. och utsedd nätoperatör. Wi-Fi-testperioden kommer att vara tidsbegränsad och ha begränsad datamängd. Därefter 
tillkommer avgifter. Alla tjänster omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet. 3 OnStar dirigerar ett bärgningsteam 
till platsen. Om bilen täcks av Opel Assistance kopplar OnStar dig till vägassistanstjänsten, som kostnadsfritt skickar hjälp 
(förutsatt att Opel Assistance-villkoren uppfylls). Om bilen inte täcks av Opel Assistance kan utförda tjänster debiteras av 
bärgningsteamet.

DIN PERSONLIGA  
MEDHJÄLPARE 
PÅ VÄGEN.

Opel OnStar1 är en premiumtjänst som får dig att känna dig upp kopplad, 
säker och uppassad, praktiskt taget var som helst i Europa dygnet runt 
alla veckans dagar: använd förstklassiga funktioner som nödsamtals-
tjänst dygnet runt, en egen personlig assistent och i framtiden en snabb 
Wi-Fi-hotspot i bilen2. Vänj dig vid service i toppklass.

ONStAR-ASSiStENt

OPEL
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Säker 
Bäst att vara på den säkra sidan! OnStars specialutbildade 
rådgivare finns alltid till hands för dig.

•	 Automatisk kollisionsassistans1: i händelse av en kollision 
kopplas våra rådgivare automatiskt till bilen. Om så be-
hövs underrättar de omedelbart räddningstjänst med  
information om passagerarna och bilen, och kan tillkalla 
hjälp till platsen.

•	 24 Timmars Nödsamtalstjänst1: mår du, en passagerare 
eller en förbipasserande inte bra? Tryck på den röda SOS-
knappen så att våra rådgivare snabbt kan tillkalla hjälp.

•	 Vägassistans1,3: om du får punktering eller en varnings-
lampa på instrumentbrädan tänds kontaktar du bara våra 
rådgivare för att få vägassistans tillkallad till platsen, om 
så behövs. Tjänsten är ännu värdefullare på platser med 
dålig mobilnätstäckning eller om batteriet i smarttelefonen 
har tagit slut.

•	 Bilstöldsassistans1: om bilen blir stulen spärrar OnStar 
tändningslåset, så att den inte kan startas igen, och  
förser polisen med GPS-data så att de kan hjälpa dig  
att återfå bilen.

4 Vissa element av appen för smarttelefonen, nedladdning av destinationer och fordonsdiagnostik är kanske inte tillgängliga för alla  
bilar/utrustningsnivåer. En inbyggd Opel-navigeringsenhet och kartdata krävs för nedladdning av destinationer. Se www.opelonstar.se  
för  information om tjänstens begränsningar och avgifter. 5 En OnStar-rådgivare kan hjälpa dig att boka ett hotellrum genom Booking.com. 
Tjänsten omfattas av Booking.coms användningsvillkor och sekretesspolicy, som du hittar på booking.com, samt hotellets gällande regler 
och villkor.  OnStar hjälper till med bokningen och ansvarar inte för de tjänster som tillhandahålls av Booking.com eller hotellet i fråga.  
E-postadress och kreditkort krävs. 6 Endast tillgängligt för parkeringshus som listas i Parkopedia.com. Tillgängligheten gäller endast för 
kontaktögonblicket med OnStar.

FULLT UPPkOPPLAD
I en uppkopplad värld är begränsningarna få – och Opel ser till att du 
är redo för allt.

•	 Wi-Fi-hotspot1,2: i framtiden kommer du och dina passagerare att 
kunna åtnjuta snabb och stabil Internetåtkomst ombord för att  
arbeta, surfa eller bara kolla på film i upp till sju enheter – tack vare 
den kraftfulla OnStar-takantennen.

•	 Fjärrkontroll1,4: om du glömmer att låsa bilen kan du använda 
smarttelefonen för att låsa eller låsa upp den, även på långt  
avstånd, tack vare myOpel-appen för smarttelefonen.

•	 Lokalisering av bilen1,4: glömt var du har parkerat? Hitta bilen  
via appen! Om du är nära och ändå inte ser den kan du blinka  
med strålkastarna eller ljuda signalhornet för att se var den står.

VäL OmhäNDerTAgeN
Vem skulle inte vilja ha en personlig assistent? Med en knapptryckning 
kopplas du till en rådgivare som står till tjänst dygnet runt alla veckans 
dagar. 

•	 Boka hotellrum1,5: ändrade planer? Eller för trött för att köra vidare? 
Låt våra rådgivare boka ett hotellrum åt dig via Booking.com. Tryck 
bara på den blå serviceknappen.

•	 Destinationsnedladdning1,4: slipp krångla med att skriva adresser! 
Våra rådgivare hjälper dig att hitta en alternativ färdväg, en restau-
rang eller en bensinstation. De kan även överföra adressen till det 
inbyggda navigeringssystemet.

•	 Fordonsdiagnostik1,4: inte säker på att vad en nytänd lampa på  
instrumentbrädan betyder? Be våra rådgivare kontrollera bilens  
huvudsystem i realtid.

•	 Parkeringstjänst1,6: du behöver aldrig mer leta efter en parkerings-
plats! OnStar hittar och visar vägen till närmaste lediga parkerings-
plats via Parkopedia.com. På så sätt vet du redan tillgängligheten 
och parkeringsavgifterna innan du kommer fram.

OnSTar-aSSISTEnT
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HUR SKAFFAR
JAG ONSTAR?

OnStar är standard för alla Opel Astra Enjoy, Dynamic och Business.

Så här skaffar du det: 

Fråga efter OnStar när du beställer din nya Opel Astra.
OnStar skickar en inbjudan via e-post så att du kan aktivera  
kontot.
Slutför registreringen online och gör önskade inställningar.
OnStar är klart att användas!

Efter den kostnadsfria testperioden på tolv månader1, kan du välja att 
fortsätta abonnera på OnStar-tjänsterna mot debitering.

 

Läs mer på www.opelonstar.se

Din integritet, ditt val. Du bestämmer vilken information  
du vill dela med oss. Endast i nödfall kan detta åsidosättas 
av OnStar. Läs mer på www.opelonstar.se
OnStAr-ASSiStEnt
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Exempelillustration.

Så gör myOpel-tjänSterna 
mer för dig.

myOpel är en heltäckande lösning för att hantera allt som har 
med din Opel att göra – från ditt OnStar-konto och att ordna  
bilens nästa service, till bonusar och exklusiva erbjudanden  för 
dig och din Opel.

•	 Hantera	din	Opel	–	ta	hand	om	din	Opel	online,	boka	service	
och överblicka bilens servicehistorik.

•	 Kom	åt	dina	OnStar-tjänster	–	läs	diagnostikrapporter,	 
hantera ditt abonnemang med mera.

•	 Exklusiva	erbjudanden	–	håll	koll	på	specialerbjudanden,	 
senaste nytt och aktuella händelser.

•	 En sökfunktion så att du kan hitta närmaste Opel- 
återförsäljare.

Om du redan är Opel OnStar-kund har du tillgång till alla  
myOpel-tjänster. Annars kan du registrera dig på myOpel så här:

När du beställer bilen går återförsäljaren igenom en  
enkel förhandsregistrering med dig.
Vi skickar en inbjudan via e-post så att du kan aktivera  
kontot.
Slutför registreringen online.
myOpel är klart att användas!

Om du vill ha smidig åtkomst till myOpel i smarttelefonen  
hämtar du bara appen från Google Play Store eller iTunes.

1  Kostnadsfria	testperioder	börjar	med	den	första	registreringen	eller	leverans	från	Opel-handlaren,	vilket	som	kommer	först,	oberoende	av	kundens	aktivering. ONSTAr-ASSiSTENT
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UTRUSTAD föR ATT 
ÖVERTRÄFFA 
FÖRVÄNTNINGAR.
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Från grundmodellen Astra Essentia till toppmodellen Astra Business – de 
fyra utrustningsnivåerna för Astra har stil och finess som aldrig tidigare 
skådats i den här bilkategorin.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning. Hela listan med Opel Astras 
funktioner hittar du på www.opel.se/astra

EssEntiA
Essentia har all standardutrustning och dessutom:

▪ LED-halvljus
▪ Luftkonditionering
▪ Elmanövrerade fönsterhissar fram 
▪ inställning av förarstolen i sex riktningar
▪ inställning av frampassagerarstolen i fyra riktningar
▪ Farthållare med hastighetsbegränsare och radioreglage i ratten

1. Svart grill.
2. 15-tums stålfälgar.

stAnDArD
för Astra:

▪  EsP®, ABs-bromsar och starthjälp i uppförsbacke
▪  sex krockkuddar, inklusive krockskyddsgardiner i hela bilen
▪  system för övervakning av däcktryck
▪  nackstöd i hela bilen
▪  Baksäte delbart 60/40
▪  två isOFiX-fästen
▪  LED-halvljus för körning dagtid
▪  Elmanövrerade sidospeglar med värme

Alla Astra-modeller har funktionerna i listan ovan. Under rubrikerna 
Essentia, Enjoy, Dynamic och Business hittar du några av de extra  
funktioner dessa utrustningsnivåer har.
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enjoy
enjoy har följande utrustning: 

▪ onStar – din personliga medhjälpare på vägen
▪ All utrustning för essentia
▪ R 4.0 IntelliLink-infotainmentsystem (läs mer på s. 40)
▪ Färddator 
▪  elektriska fönsterhissar fram och bak 
▪ Det kamerabaserade säkerhetssystemet opel eye med bl.a. autobroms

1. Kromgrill.
2. 16-tums stålfälgar.

DynAMIC
Sportiga Dynamic lägger till sportighet och elegans på enjoys lista:

▪ IntelliLux LeD® Matrix-strålkastare
▪ Parkeringssensorer fram och bak
▪ Sportknapp för ökad reaktionssnabbhet 
▪ Sportstolar 
▪ Svart takklädsel
▪ Armstöd i mitten i framsätet
▪ elektronisk klimatanläggning 2-zons

1. Dimljus.
2. Dynamiska 17-tums lättmetallfälgar.
3. Kromad fönsterlist.
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BUsiness
Business bygger vidare på Dynamics generösa utrustning:

▪ intelliLink navi 900, Backkamera
▪ Keyless Open & start
▪ Handsfreebaklucka (sports Tourer) 
▪ Läderklädsel siena Jet Black
▪ Wellness förarstol med massage
▪ Bränsledriven motorvärmare med fjärr

1. IntelliLux LED® Matrix-strålkastare.
2. Wellness förarstol med massage och ventilation.
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OPC Line.
när det gäller sportig och dynamisk design levererar Astra i alla avseenden.  
Med OPC Line exteriör eller interiör sportpaket1 kan du ta din Astra halvkombi  
till nästa nivå med en fartfylld motorsportfinish.

OPC Line Exteriört sportpaket. Visa vad du går för. Främre och bakre paneler samt 
sidokjolar för din Astra Halvkombi närmare det den gillar mest – vägen.

1 OPC Line exteriör och interiör sportpaket säljs separat. Tillval för Dynamic, finns ej för essentia och enjoy.
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OPC Line Interiört sportpaket. Upplev 
dynamik direkt. En ratt med rak nederkant, 
svart takklädsel och lättmetallpedaler ger 
interiören en verklig premiumkänsla.
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VÄLJ EN
VINNARE.
Opel har tagit fram ett nytt utbud av färger som lyfter 
fram Astra kombikupé och Sports Tourer. Valet är ditt.

LAcker Och färger
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ASTRAS 
PALETT.
För en 360-gradersvy av Astra i dessa färger,  
följ webblänken nederst på sidan. 

Kolla in färgerna på www.opel.se/astraLAcKer och Färger

SoLidA

Summit White

Royal Blue

Absolute Red
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metaLLic

Switchblade Silver Magnetic Silver 

Rioja RedMineral Black Coconut Brown

Cosmic Grey

Darkmoon Blue Emerald Green
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EN PLATS
ATT TRIVAS PÅ.

För dig som månar om detaljerna är Astras interiör  
knappast någon besvikelse.

Frossa i fler dekorer på www.opel.se/astra

1.  Essentia/Enjoy I. Black Talino-stolsklädsel och Atlantis-dynklädsel.  
Dekorlister i Antelao Sand (Essentia/Enjoy) med Silver-inlägg (Enjoy).

2.  Enjoy II. Talino-stolsklädsel och Atlantis Medium Atmosphere-dynklädsel. 
Dekorlister i Tofana Gold med Silver-inlägg.

3.  Dynamic. Black Formula-stolsklädsel och Atlantis-dynklädsel.  
Dekorlister i högblank Piano Black i två lager med Piano Black-inlägg.

4.  Dynamic II. Ergonomiska, sköna AGR-sportstolar med svarta läderstolsinlägg 
och Morrocana-dynor. Dekorlister i Piano Black med high gloss black-inlägg.

Välj Business med läderklädsel, en elektriskt justerbar Wellness-AGR-förarstol 
med inbyggd ventilation och massagefunktion – som standard.

KläDSlAR



1. 
48

FÄLGARNA  
SÄGER ALLT.
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Bilens konturer fångar blicken, däcken sköter snacket. 

1.  18-tums lättmetallfälg. Tvåfärgad 
design med tio ekrar, 7,5 J x 18,  
däck 225/40 R 18 (kod 5PC).

2.  16-tums stålfälg. Slät fälgring,  
6,5 J x 16, däck 205/55 R 16 (kod RRY). 
15-tums stålfälg: 6 J x 15,  
däck 195/65 R 15 (kod RRL).

3.  16-tums stålfälg. Designfälgring, 
6,5 J x 16, däck 205/55 R 16 (kod PWN). 

4.  16-tums lättmetallfälg. Fem  
dubbelekrar, 7 J x 16, däck 205/55 R 16 
(kod QO3). 

5.  17-tums lättmetallfälg. Fem  
dynamiska dubbelekrar, 7,5 J x 17, 
däck 225/45 R 17 (kod RM5).

6.  17-tums lättmetallfälg. Elegant 
design med tio ekrar, 7,5 J x 17,  
däck 225/45 R 17 (kod RM6).

7.  17-tums lättmetallfälg. Fem  
dubbelekrar med svart finish, 7,5 J x 17, 
däck 225/45 R 17 (kod RSE). 

 
8.  18-tums lättmetallfälg. Fem  

sportiga dubbelekrar, 7,5 J x 18, 
däck 225/40 R 18 (kod 5PB).

Kolla in alla fälgar på www.opel.se/astra

FäLgaR
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ÖNSKA DIG
VAD DU VILL.

Det finns bara en sak som är mer tillfredsställande än att hitta 
drömbilen: att anpassa den med tillval och tillbehör så att den 
tillgodoser just dina behov exakt – precis som en ny bil alltid  
ska göra.

1.  FlexConnect-system. En mångsidig serie som fästs på fram
stolarnas nackstöd. Den här hållaren är till för en surfplatta, 
andra är till för shoppingkassar, ytterkläder eller dryck. 

2.  Taklasthållare och Thule-fästen. För stora takboxar och sport
utrustning som surfingbrädor, skidor, cyklar eller varför inte 
kitesurfingprylarna.

3.  Vändbar hård lastmatta. Halksäker och skyddar mot spill och 
smuts för ett rent lastutrymme. Om du vill ha en mjukare yta 
vänder du bara på mattan.

4.  Backspegelskåpor, kolfiber. Iögonfallande backspegelskåpor 
med dynamisk kolfiber är lätta att montera och ta bort. 

 
5.  Upplysta dörrtrösklar. Skydda lacken och ge passagerarna  

en glimt av premiumdekoren. 

6.  Universell smarttelefonhållare. Fästs i PowerFlexstången och 
laddar smarttelefonen på ett enkelt sätt inom smidigt synhåll. 
PowerFlexfästet är modulbaserat, så du kan enkelt sätta dit 
AirWellnessdoftspridaren istället (s. 37).

TIllbEHör
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51Utforska alla Astra-tillbehör på www.opel.se/astra Tillbehör
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en god 

nyhet.
Astras funktioner har överträffat riktmärken som  
definierat hela bilkategorin. Våra motorer följer  
samma linje. 

Motorer, däck och Växellådor

1  All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Företaget förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. kontakta din opel-återförsäljare för den senaste 
 informationen. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med standardutrustning. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av co2 är fastställda enligt eG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner) och  
avser fordonets vikt i körklart skick som angivet i förordningarna. extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan leda till något högre resultat än den förbrukning och det utsläpp av co2 som anges. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp 
av co2 avser inte något specifikt fordon och ingår inte i något erbjudande. de tillhandahålls endast i syfte att kunna jämföra olika fordonsversioner, men kan avvika från den faktiska bränsleförbrukning som uppnås under  verkliga körförhållanden, 
vilken i hög utsträckning påverkas av körsätt och användningsförhållanden. Med extrautrustning kan vikten på tomt fordon öka (i vissa fall ökas då fordonets maximala axeltryck och totalvikt) samtidigt som maximal tillåten dragvikt sänks. detta 
kan leda till lägre toppfart och längre accelerationstid. Prestandauppgifterna är beräknade med en förare som väger 75 kg samt en last på 125 kg. 

▪  Smidiga motorer levererar nog med kraft för det lätta chassit.
▪  Brett utbud och både bensin och dieselmotorer.

däckmärkning

FälGAr 195/65
r 15

205/55
r 16

225/45
r 17

225/40
r 18

Bränsleeffektivitetsklass B c–B c e

Våtgreppsklass B c–A B–A B

Mätvärde för externt rullningsbuller (dB) 71 71–70 71 70

klass för externt rullningsbuller
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Motorer och växellådor

Motorer 1.0 ecotec®  turbo  
direct Injection 
(77 kW/105 hk)
med start/stopp-system

1.4 turbo direct Injection 
(92 kW/125 hk)

1.4 turbo direct Injection
(110 kW/150 hk)
med start/stopp-system

1.6 turbo direct Injection
(147 kW/200 hk)
med start/stopp-system

växellåda Mt-5 Mt-6 Mt-6 At-6 Mt-6 At-6

Utsläppsstandard euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. kontakta närmaste opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.

Bränsle Bensin Bensin Bensin Bensin

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 5,5–5,4 7,4–7,1 7,4–7,1 7,3–7,1 8,0–7,9 7,9–7,6

landsvägskörning 4,0–3,9 4,6–4,4 4,6–4,4 4,5–4,4 5,1–4,9 5,2–5,0

Blandad körning 4,6–4,4 5,6–5,4 5,6–5,4 5,6–5,4 6,2–6,0 6,1–6,0

Utsläpp av co2 vid blandad körning  
i g/km1 105–102 130–124 130–124 128–124 142–138 142–138

Motorer 1.4 ecotec® cNG turbo
(81 kW/110 hk)2

1.6 diesel 
(81 kW/110 hk)
med start/stopp-system

1.6 diesel 
(100 kW/136 hk)
med start/stopp-system

1.6 diesel
(100 kW/136 hk)

1.6 Biturbo diesel
(118 kW/160 hk)
med start/stopp-system

växellåda Mt-6 Mt-6 Mt-6 At-6 Mt-6

Utsläppsstandard euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. kontakta närmaste opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.

Bränsle cNG diesel diesel diesel diesel

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 8,8–8,52 4,0–3,9 4,7–4,4 5,8–5,5 5,1–5,0

landsvägskörning 5,2–5,02 3,3–3,1 3,5–3,4 3,9–3,7 3,6–3,4

Blandad körning 6,5–6,32 3,6–3,4 3,9–3,8 4,6–4,4 4,1–4,0

Utsläpp av co2 vid blandad körning  
i g/km1 116–113 95–90 104–99 122–115 109–106

Mt-5/-6 = fem-/sexväxlad manuell växellåda -växellåda, At-6 = sexväxlad automatisk växellåda
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ANLEDNINGAR ATT  
BLI UPPRYMD.

1.  Tysk ingenjörskonst och skulptural design
2.  Utsedd till Årets bil 2016
3.  IntelliLux LED® Matrix-strålkastare – en nyhet  

i klassen
4.  Interiör i premiumklass med komfortfunktioner
 5.  Klassdefinierande anslutningsmöjligheter med 

OnStar & IntelliLink
6.  Sofistikerade hjälpsystem för föraren med 

automatisk förutseende respons

Läs mer på www.opel.se/astra6
TESTa DEn bäSTa
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Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning.  
Broschyrens färgåtergivning är inte exakt. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland. 

Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon hittar du på www.opel.se. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Utgåva 09/17

S/
M

Y1
8

www.opel.se/astra


