ASTRA

DEN NYE
STANDARDEN
FOR TYSK INGENIØRKUNST

Nye Astra 5-dørs og Sports Tourer er mer enn
Opels nye flaggskip i kompaktklassen. Hver for
seg, er de er begge et mesterstykke innen tysk
ingeniørkunst og ikonisk design.
Opel Astra kombinerer førsteklasses teknologi
og utstyr, med sporty kjøreegenskaper og
enestående tilkoblingsmuligheter. Dette er
den nye standarden i kompaktklassen.
Etter at nye Opel Astra vant den tyske Golden
Steering Wheel-prisen i 2015, har 58 biljournalister fra 22 land nå kåret Opel Astra
til „Årets bil 2016”.
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FORM FØLGER
BEGJÆR
Enestående biler krever iøynefallende design,
og nye Astra leverer fra alle vinkler. Hvis du setter
pris på skjønnhet, vil du elske linjene.

Utvendig design

7

Favoritten
Nye Astra Sports Tourer kombinerer utseendet til en
idrettsutøver med en karrierejegers tiltrekningskraft.
Med det samme oppsiktsvekkende utstyrsnivået som
5-dørs – fullastet med komfort og teknologi inkludert
i bilens pris – i tillegg til den store bagasjeplassen,
er Sports Tourer en virkelig favoritt.
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Utvendig design

9
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LAGET
ETTER
MÅL
Astra er skreddersydd for at du skal trives.
Det store, førsteklasses interiøret setter en ny
standard i kompaktbilklassen.

Innvendig design
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LUKSUS
I HVERDAGEN
Nye Opel Astra er oppsiktsvekkende velutstyrt, med en betydelig
mengde teknologi- og komfortfunksjoner inkludert i prisen.
▪ Kvalitet og premiumfølelse i alle detaljer
▪ Luksuriøse materialer
▪ Ergonomisk AGR-velværesete med massasje og ventilasjon2
▪ Stemningslys3 og sofistikerte fargevalg
▪ Inne i kupéen er Astra stillere og romsligere enn noen gang før

1. Det romslige nye bagasjerommet. Den lave karmen på 5-dørs gjør det enkelt
å laste inn i det nye bagasjerommet. Med sin store, justerbare kapasitet gir det
også massevis av plass.

1.

2. Klassens beste seter. Nye Astra har fått større beinplass i baksetet. To ergonomisk
sertifiserte1 AGR-seter foran er fantastiske for ryggen. AGR-setene kan justeres
i totalt 16 retninger, og har ekstra god sidestøtte, lengdejusterbar lårstøtte og
4-veis elektrisk korsryggjustering. AGR-setene er standard for INNOVATION (stoff),
PREMIUM (skinn) og DYNAMIC (stoff). Velger du luksuspakken med 18-veis
AGR-velværesete for fører (tilleggsutstyr), får du i tillegg elektrisk setejustering
med minne, elektrisk justerbar sidestøtte, ventilasjon og massasje.

AGR-seter er godkjente av tysk AGR (kampanje for friske rygger), et senter for fremragende ergonomi. Sertifikatet er et
kvalitetsstempel gitt av en uavhengig testkomité bestående av eksperter fra ulike medisinske disipliner.
AGR-velværeførersetet er tilleggsutstyr.
3
Standard for PREMIUM.
1 
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Innvendig design

Utforsk nye Astra fra alle kanter på www.opel.no/astra

2 

2.
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Bedre plass
Hvis det skal allsidighet til for å overbevise deg, vil nye Astra Sports Tourer lykkes.
Det store bagasjerommet (540–1630 l) og de oppvarmede baksetene1 sørger for
god plass og velvære på lange kjøreturer. Baksetet kan deles 40/20/402 og legges
ned med ett trykk på hurtigknappen, slik at du får flere valg i hverdagen. Du får
det akkurat som du vil med fleksible Sports Tourer.
▪ Den elektriske håndfrie bakuken3 lar deg åpne og lukke
bagasjerommet ved ganske enkelt å vifte med foten
▪ Still inn åpningshøyden slik at den passer der det er lavt
under taket
▪ Den håndfrie bakluken oppdager hindringer og stanser
automatisk for å forhindre uhell

2.

1.

Standardutstyr for PREMIUM, både på 5-dørs og Sports Tourer.
Standardutstyr for INNOVATION, PREMIUM og DYNAMIC, både på 5-dørs (uten hurtigknapp) og Sports Tourer.
Standardutstyr for PREMIUM og DYNAMIC, kun på Sports Tourer.

1 
2 
3 

1. Gjør det enkelt. Setet som kan deles 60/40 med ett trykk,
leveres som standard på Astra EDITION.
2. Tilpass etter eget ønske. Baksetet som kan deles 40/20/40,
er standardutstyr på både Astra INNOVATION, PREMIUM
og DYNAMIC. Dette gir plass til lang last, og gir et flatt
midtparti som dessuten fungerer som armlene.
Interiør
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motorer som
stimulerer
Hver eneste kjøretur i smidige, nye Astra er et spennende bevis
på klasseledende ingeniørkunst.
I nye Opel Astra leveres kun Opels aller nyeste og mest moderne
motorer. Nøkkelordet er effektivitet; enda lavere forbruk
og utslipp kombinert med enda mer kraft. Motorene er laget
i aluminium, noe som har bidratt til at nye Opel Astra er inntil
200 kilo lettere enn forgjengeren.
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Spennende nye motorer
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BYGGET FOR
SPENNING
Den nye generasjonen med Opel-motorer er sporty, myke
og raske – men også effektive og økonomiske. Med nye
Opel Astra kan du alltid se frem til en komfortabel kjøretur
og masse kjøreglede.
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Spennende nye motorer

1.
1. Press pulsen din med 200 hestekrefter, 0–100 på 7 sekunder og
en toppfart på 235 km/t. Eller la deg imponere av den populære
1,4-liters bensin-turbomotoren på 150 hestekrefter.
Et tredje bensinalternativ – en skikkelig liten råtass – er den
effektive 1,0-literen på 105 hestekrefter, med et CO2-utslipp på
lave 99 gram. For bensinmotorer er dette blant de laveste CO2tallene i klassen.
2. Nye girkasser. Fem eller seks gir, manuell eller automat – de nye
girkassene er myke og presise.

2.

▪ Nye Astra er opptil 200 kg lettere
▪ Kun nye og moderne Euro6-motorer
▪ Bensinmotor med CO2 fra lave 99 gram
▪ Motorkraft fra 105 til 200 hestekrefter,
med dreiemoment fra 170 til 320 Nm
▪ Astra Dynamic med 200 hestekrefter
leveres med Sportmodus-knapp
som standard
▪ Førsteklasses girkasser – manuell
og automat

For drivstofforbruk og CO2-utslipp, se tabellen „Motorer og girkasser“ lengre bak i brosjyren.
Spennende nye motorer
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INNOVATIV
I BRANSJEN

Nye Astra setter standarden for andre bilmerker i bransjen med
en rekke nyheter innen segmentet. Førsteklasses innovasjoner gjør
kjøringen enklere, tryggere – og mer moro.

2.

1.
22

Nyskapende teknologi

1. F ørste i klassen med IntelliLux LED® Matrix-frontlys1. Nyt fjernlyssikt uten
å forstyrre andre førere – for tryggere og stressfri kjøring i mørket.
2. Opel Eye2. Førerassistentsystem med intelligente funksjoner som aktiv
filholderassistent med automatisk rattjustering, gjenkjenning av trafikkskilt,
avstandsindikator og frontkollisjonsvarsel med automatisk nødbrems.
3. IntelliLink2. Opels toppmoderne infotainmentsystemer sørger for trådløs
tilgang til de digitale enhetene dine, og er enkle å bruke. Kompatible med
Apple CarPlay™- og Android Auto™- smarttelefonspeiling.
4. K
 lassens beste seter3. 18-veis elektrisk justerbart AGR-velværesete for fører
med minne, ventilasjon og massasje.
5. P
 arkering for profesjonelle. Millimeterpresis parkering går raskere med
avansert lukeparkeringsassistent4.

3.

4.

1

Standardutstyr for PREMIUM og DYNAMIC.

5.

2

Standardutstyr for INNOVATION, PREMIUM og DYNAMIC.

3

Tilleggsutstyr.

4

Standardutstyr for PREMIUM.

Nyskapende teknologi
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Setter ANDRE BILER

I SKYGGEN
Den nye Astra bringer førsteklasses teknologi inn i kompaktbilklassen,
og IntelliLUX LED® Matrix-frontlys er den viktigste nyheten. Belysningen
er det nærmeste man kommer skikkelig dagslys, og i tillegg justeres
LED-lampene automatisk slik at du kan kjøre med fullt fjernlys hele
tiden uten fare for å blende andre førere.
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Nyskapende teknologi
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INTELLILUX LED® Matrix-FRONTLYS

SE OG BLI SETT

Med IntelliLux LED® Matrix-frontlysteknologi trenger du aldri å skifte mellom nær- og fjernlys
igjen. Det gir deg også mer tid til å reagere på potensielle farer.
Klassens mest avanserte frontlyssystem får du som standardutstyr i Astra PREMIUM og DYNAMIC.

Nyskapende teknologi

27

FJERNLYSET blir blendingsfritt
MED 40 METER MER VEI Å REAGERE PÅ
Med blendingsfrie IntelliLux LED® Matrix-frontlys er veien foran deg alltid perfekt
opplyst. I 80 km/t gjør de utvidede og forsterkede lysstrålene at du ser potensielle
farer opptil 40 meter tidligere – det gir deg opptil 1,8 sekunder mer å reagere på.

1.
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1. Med halogenfrontlys. For å unngå å blende
andre førere, må du stadig skifte manuelt
mellom nær- og fjernlys.
2. Med IntelliLux LED® Matrix-frontlys.
Fjernlyset senkes rundt andre biler, og du
får et bredere, lengre og perfekt opplyst
synsfelt.

2.
▪ IntelliLux LED® Matrix-frontlys1 består av 16 separate LED-elementer
▪ De reagerer på andre biler ved å kutte ut enkle LED-lys
▪ Fjernlyset er blendingsfritt hele tiden
▪ Lysstrålen er bredere og lengre for maksimal sikt
▪ Å kjøre i mørket er tryggere og mye mer avslappende
▪ LED-teknologien sikrer maksimal levetid

Se IntelliLux i aksjon på www.opel.no/astra

▪ Svinglys øker sikkerheten ytterligere
▪ Landeveislys justeres automatisk for bedre sikt på mørke veier
▪ Bylys gir fremragende sikt langs sidene og framfor bilen
▪ Motorveilys sørger for sikker, blendingsfri kjøring i høye hastigheter

1

Standardutstyr for PREMIUM og DYNAMIC.

Nyskapende teknologi
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OPEL EYE

HJELPER sansene dine
Opel Eye1 er smart. Det gir deg ekstra sikkerhet og
komfort, men uten å varsle deg når det ikke er behov
for det. Systemet lar deg alltid ha full kontroll.
Fordi sikkerhet er viktig, får du Opel Eye som standardutstyr på både INNOVATION, PREMIUM og DYNAMIC
utstyrsnivåer – inkludert i bilens pris. Automatisk
nødbrems, kollisjonsvarsling, filholder- assistent og
trafikkskiltgjenkjenning inngår i sikkerhetssystemet.

Opel Eye er standardutstyr for INNOVATION, PREMIUM
og DYNAMIC.

1 
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Nyskapende teknologi

31

FLERE ØYNE
PÅ VEIEN
Opel Eye1 førerassistentsystem bidrar til å forhindre kollisjoner, fartsbøter
og mye mer. Det er et av de mest sofistikerte assistansesystemene som
noensinne er laget for en bil.
Opel Eye består av en rekke avanserte sikkerhetsfunksjoner:
▪ Automatisk nødbrems
▪ Avstandssensor og -indikator
▪ Frontkollisjonsvarsling
▪ Aktiv filholderassistent
▪ Trafikkskiltgjenkjenning

32

Nyskapende teknologi

1.

2.

3.

1. Frontkollisjonsvarsling2 gir deg et lyd- og lyssignal hvis du nærmer deg saktegående kjøretøy for raskt bakfra. For å unngå påkjørsler bakfra begynner systemet
automatisk å bremse bilen, ved hastigheter opptil 60 km/t. Den nye reflekterende
LED-skjermen på frontruten gir en ekstra advarsel i førerens synsfelt.
2. Aktiv filholderassistent2 varsler deg mot uforvarende, gradvis skifting av kjørefelt –
og rattet gir til og med litt ekstra motstand – hvis du beveger deg ut av kjørefeltet
ditt uten å bruke blinklys. Systemet varsler ikke når du ikke trenger det, for eksempel
hvis du aktivt svinger på rattet for å unngå en hindring.
3. Gjenkjenning av trafikkskilt2 er et avansert system som viser deg fartsgrenser og
andre trafikkskilt på førerinfodisplayet foran deg. Systemet gjenkjenner også andre
typer trafikkskilt, som midlertidige, elektroniske skilt.
I tillegg til den avanserte sikkerhetsteknologien du får med IntelliLux LED® Matrixfrontlys og Opel Eye førerassistentsystem, vil Adaptiv Cruise Control (ACC) virkelig
gjøre bilen din komplett – med alt av kamera- og radarteknologi på plass.
Ved hjelp av radar, holdes bilen din på trygg avstand til bilen foran deg til enhver tid,
og akselererer og bremser automatisk.
(ACC er tilleggsutstyr for PREMIUM og standardutstyr for DYNAMIC)

For mer om Opel Eye sikkerhetsteknologi gå til www.opel.no/astra
1

Opel Eye er standard for INNOVATION, PREMIUM og DYNAMIC.

2

Inkludert i Opel Eye førerassistentpakke.

Nyskapende teknologi
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LUKSUS
PÅ FRIFOT
Velvære var høyt prioritert da vi designet nye Astra. Vi startet med ekstra
beinplass og varme i baksetet, fortsatte med massasje og ventilasjon i førersetet, og fullførte med luftfrisker som gir behagelige dufter. Vårt interiør i nye
Opel Astra viser hvordan det skal gjøres.

Segmentledende velvære

35

UFORSKAMMET
LUKSURIØS

3.

Nye Opel Astra er skreddersydd for å gi deg maksimal komfort, og med det nye premiumklasse interiøret har vi en ny
vinner i kompaktbilklassen. Blant høydepunktene har vi oppvarmede bakseter1, avansert elektronisk klimaanlegg med
to soner2, og Opels innovative AirWellnessfunksjon3 som frisker opp kupéen med behagelige dufter.
Les mer på www.opel.no/astra

1. Klasseledende AGR-velværesete i skinn4.
Dette 18-veis elektrisk justerbare førersetet er utstyrt med minne, massasje,
ventilasjon og elektrisk justerbar sidestøtte. Setet er ergonomisk sertifisert5 for
å hjelpe ryggen, og holder deg avkjølt
og avslappet.

1.

2.

2. Elektrisk soltak.4 Med dette elegante
takvinduet kan du nyte deilig, frisk luft
ved å trykke på en knapp.
3. Justerbar AirWellness-duftspreder.
Frisk opp med Energizing Dark Wood
eller Balancing Green Tea.
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Segmentledende velvære

1
Standardutstyr for PREMIUM. 2 Standardutstyr for INNOVATION, PREMIUM og DYNAMIC. 3 Tilleggsutstyr for FlexAdapter på midtkonsollen. 4 Tilleggsutstyr. 5AGR-seter er godkjente
av tysk AGR (kampanje for friske rygger), et senter for fremragende ergonomi. Sertifikatet er et kvalitetsstempel gitt av en uavhengig testkomité bestående av eksperter fra ulike medisinske disipliner.
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genialt
Nye Astra Sports Tourer hjelper gladelig til når du har
hendene fulle. Takket være den smarte elektrisk håndfrie
bakluken, trenger du bare å vifte med foten under
støtfangeren bak når du skal åpne bakluken – og én gang
til for å lukke den. Eller du kan trykke på en av knappene
på bakluken, førerdøren eller nøkkelen for å åpne eller
lukke den. Astra gjør livet enkelt. Sofistikert teknologi har
aldri vært mer avslappende.
Håndfri elektrisk bakluke får du som standardutstyr
på Astra Sports Tourer PREMIUM og DYNAMIC.

astra sports tourer
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intellilink –
INGENTING SLÅR
GODE FORBINDELSER
Smarttelefon eller nettbrett, Android eller iOS – våre
smarte IntelliLink-infotainmentsystemer kobler til alle
enhetene dine raskt og enkelt1.
Utstyr som DAB+ digitalradio, Bluetooth® for håndfri
telefon og musikk-streaming1, i tillegg til USB- og AUXkontakter er selvsagt standard. Alt sammen styres enkelt
og oversiktlig via en stor beringsskjerm i farger, høyt
plassert på dashbordet for trygg og sikker betjening.
IntelliLink kan også speile smarttelefonen din rett på
skjermen, med Apple CarPlay™ og Android Auto™.

Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av
enhetstypen og versjonen på operativsystemet.

1 

iOS og Apple er varemerker som tilhører Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
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Klassedefinerende tilkoblingsmuligheter
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INTELLIGENT
INFOTAINMENT

1.

R 300 BT-radio (standard på EDITION):
▪ Opel OnStar-kompatibel
▪ Bluetooth® for håndfri telefon og lyd/musikk-streaming,
USB og AUX/jack-inngang
▪ DAB+ digitalradio
▪ Fjernkontroller på det oppvarmede skinnrattet
▪ 3-linjers LCD-skjerm og 4 høyttalere

42

Klassedefinerende tilkoblingsmuligheter

1. 8-tommers Navi 900 IntelliLink. (Standard på PREMIUM og DYNAMIC).
▪ Alle funksjonene til 7-tommers R 4.0 IntelliLink
▪ Innebygd navigasjonssystem i fugleperspektiv
▪ Integrert stemmekontroll
▪ Oppgradert 4,2-tommers digitalt førerinfodisplay i instrumentet som integrerer lyd,
telefon og navigasjon (leveres ikke i INNOVATION bestilt med Navi 900 IntelliLink)
▪ Haifinneantenne
▪ 6 Premium høyttalere

2.
2. 7-tommers R 4.0 IntelliLink. (Standard på INNOVATION).
▪ DAB+ digitalradio
▪ 7-tommers berøringsskjerm i farger
▪ Kompatibel med Apple CarPlay™- og Android Auto™-smarttelefonspeiling
▪ Bluetooth® for håndfri telefon og lyd/musikk-streaming, USB og AUX/jack-inngang
▪ 6 Premium høyttalere

Utforsk alle tilkoblingsalternativene på www.opel.no/astra

Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc. Apple og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
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OPEL

DIN PERSONLIGE
RÅDGIVER PÅ VEIEN

Opel OnStar1 gir deg en enestående trygghetsfølelse hele døgnet, året rundt.
Du kan få tilgang til våre unike tjenester med et knappetrykk, praktisk talt
i hele Europa.
Og det beste? Det er gratis de første 12 månedene!
Kjøring blir aldri det samme igjen.

OnStar-tjenestene må aktiveres og avhenger av mobil-nettverksdekning og tilgjengelighet. Wi-Fi-tjenesten krever en konto med egen nettverksoperatør. Wi-Fi i Norge
er ikke tilgjengelig fra start, og lanseringstidspunkt vil kommuniseres senere. Det vil påløpe kostnader etter en gratis prøveperiode. Se www.opel.no/onstar for detaljer
om tilgjengelighet, dekning og kostnader, eller spør Opel-forhandleren. Spesielle vilkår gjelder. 2 En integrert Opel-navigasjonsenhet og kartdata kreves for denne
tjenesten. 3 I tilfeller som en kollisjon eller hvis bilen er stjålet.
1
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OnStar – din personlige assistent

HVA KAN ONSTAR
GJØRE FOR DEG
Automatisk ulykkesvarsling
Ved en kollisjon vil innebygde sensorer automatisk varsle en OnStar-rådgiver, som
umiddelbart vil kobles til bilen din. Rådgiveren vil vurdere situasjonen og om nødvendig
varsle nødetatene og gi dem din nøyaktige GPS-plassering.1
Wi-Fi (kommer i nær fremtid)
Snart er bilen din på nettet! Den ekstra kraftige OnStar-takantennen gir deg en stabil
og rask Internett-tilkobling og gjør bilen om til en Wi-Fi sone for inntil 7 enheter.1
App til smarttelefon
Med ett tastetrykk kan du låse/låse opp dørene, kontrollere levetiden på oljen eller
tute med hornet og blinke med lysene – og mye mer.1
Assistanse ved stjålet bil
Hvis noen stjeler bilen din, kan du ringe våre OnStar-rådgivere og gi dem referansenummeret du fikk av politiet. Rådgiveren kan da gi politiet plasseringen og hindre at
bilen startes på nytt, slik at den kan bli funnet igjen.1
Bil-diagnose
Du kan når som helst be OnStar om å eksternt kontrollere noen av de viktigste
systemene på bilen som motoren, girkassen, utslippene eller kollisjonsputene. Hvis
du ønsker det, kan OnStar også sende deg en månedlig e-post med disse dataene.1
Nedlasting av destinasjon
Er du på jakt etter en alternativ rute, restaurant, bensinstasjon eller noe annet du
kanskje trenger? Bare trykk på Service-knappen! Rådgiverne våre vil gi deg adressen.
De kan automatisk laste ned plasseringen til din Opels navigasjonssystem.1,2

Ditt privatliv –
din samtale
Du bestemmer selv hva OnStar kan og ikke kan gjøre!
• Når du har registrert deg og aktivert OnStar, har du
tilgang til alle OnStar-tjenestene. For å ivareta sikkerheten vil flere tjenester kreve at du skriver inn PINkoden din.
• Du kan når som helst skjule bilens plassering ved å trykke
på og holde Privat-knappen inne i ca. 5 sekunder. Hvis du
endrer mening, er det bare å trykke på Privat-knappen
igjen i cirka fem sekunder for å vise plasseringen. Kun
i nødstilfeller 3 kan OnStar overstyre dette.
• OnStar vil aldri selge informasjonen din videre. Informasjonen din vil kun deles med OnStar og GM Holdings LLC
(USA), tilknyttede selskaper (f.eks. Adam Opel AG), dine
valgte/foretrukne forhandlere, selskaper som er involvert
i å levere eller utføre OnStar-tjenestene og, på forespørsel
fra deg, andre tjenesteselskaper.

OnStar – din personlige assistent
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HVORDAN FÅR
JEG ONSTAR?
OnStar leveres som standardutstyr i nye Astra INNOVATION,
PREMIUM og DYNAMIC, og er tilgjengelig som tilleggsutstyr
på EDITION.
Slik får du det:
1. Be om OnStar når du bestiller din nye Opel Astra.
2. OnStar sender deg en e-postinvitasjon slik at du kan
aktivere kontoen din.
3. Fullfør registreringen og angi innstillingene dine.
4. OnStar er klar til bruk!
Etter en gratis prøveperiode på 12 måneder, kan du
velge å fortsette med OnStar-tjenestene. Det vil da
tilkomme en abonnementskostnad. Du finner priser på
internett.
For å lese mer kan du besøke www.opel.no/onstar
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OnStar – din personlige assistent

myOpel er det eneste du trenger for å administrere alt
som har å gjøre med din Opel – fra OnStar-kontoen din
til å organisere bilens neste service til priser og eksklusive
tilbud. Alt er rettet mot deg og Opelen du kjører.
▪ Administrer din Opel – ta vare på din Opel på Internett,
bestill service og spor servicehistorikk.
▪ Tilgang til dine OnStar-tjenester – få diagnostikkrapporter,
administrer abonnementet ditt og mer.
▪ Eksklusive tilbud – hold deg oppdatert på spesialtilbud,
de siste nyhetene og aktuelle hendelser.
▪ Finn forhandler-funksjon – finn din nærmeste Opelforhandler.
Hvis du allerede er Opel OnStar-kunde, kan du få tilgang
til alle myOpel-tjenestene.
Ellers kan du registrere deg for myOpel ved å følge disse
enkle trinnene:
1. Når du bestiller bilen, gjennomgår forhandleren en enkel
forhåndsregistrering med deg.
2. Vi sender deg en e-postinvitasjon slik at du kan aktivere
kontoen din.
3. Fullfør registreringen.
4. Gå inn på myOpel når som helst, hvor som helst.

Hvordan MyOpel-tjenestene
gjør mer for deg

Hvis du enkelt vil gå inn på myOpel fra mobilen, trenger du
bare å laste ned appen fra Google Play Store eller iTunes.

OnStar – din personlige assistent
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For en komplett liste over Opel Astra-funksjoner gå til www.opel.no/astra
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Én bil – MANGE
KARAKTERER

MER OPEL –
MER PREMIUM
Nye Opel Astra er godt og fornuftig utstyrt allerede fra innstegsnivå EDITION,
og topputgaven PREMIUM er virkelig fullastet med komfort og innovativ teknologi.
(Utstyrsnivået DYNAMIC er ikke beskrevet her. Se prislisten for detaljer.)

EDITION

Standard for nye Astra, alle utstyrsnivåer:
▪ ESP ABS og bakkestartassistent
▪ Seks kollisjonsputer, inkludert hodekollisjonsgardiner
foran og bak
▪ DAB+ digitalradio, Bluetooth, USB og AUX/jack
▪ Hodestøtter og 3-punkts setebelter på alle seteplasser
▪ To ISOFIX-fester
▪ Sol- og varmeabsorberende frontrute og vinduer
▪ LED-kjørelys og LED-blinklys
▪ Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil
®

I tillegg til alle Astra-standardene:
▪ Klimaanlegg og elektrisk tilleggsvarmer (tilleggsvarmer ikke for EDITION
med bensinmotor. Ellers standard på alle Astra-modeller)
▪ Oppvarmet skinnratt med radiokontroller, Cruise Control med hastighetsbegrenser, samt kjørecomputer med dekktrykkovervåking
▪ Elektriske vindusheiser foran
▪ Oppvarmede forseter, med 6-veis justering av førersetet og 4-veis justering
av passasjersetet (medregnet 2-veis justerbare hodestøtter)
Merk: I Norge er oppvarmet multifunksjons-skinnratt standard. Dette vises ikke
på bildet over.

Alle Astra-utgaver har alle funksjoner i listen ovenfor. Løft opp fliken, og under
overskriftene EDITION, INNOVATION og PREMIUM finner du noe av standardutstyret for hvert enkelt nivå. Se prislisten for fullstandig oversikt.

1. Svart grill.
2. 16-tommers strukturfelger.

1.

2.
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INNOVATION

PREMIUM

Astra INNOVATION leveres med disse høydepunktene (i tillegg til EDITION):

Astra PREMIUM er virkelig luksuriøst utstyrt, fullastet med teknologi og
komfort. Her er høydepunktene (i tillegg til EDITION og INNOVATION):

▪ Opel OnStar – din personlige rådgiver på veien 7-tommers R 4.0 IntelliLink,
6 høyttalere Smarttelefon-speiling med Apple CarPlay™ og Android Auto™
▪ Opel Eye førerassistent-pakke med automatisk nødbrems, kollisjonsvarsling,
filholderassistent og trafikkskiltgjenkjenning
▪ 16-veis ergonomiske AGR-sportsseter foran, med ekstra god sidestøtte,
lengdejusterbar lårstøtte og 4-veis elektrisk korsryggjustering 3-delt
nedfellbar bakseterygg 40/20/40
▪ Elektronisk klimaanlegg, to-soner
▪ Elektriske vinduer foran og bak, regnsensor, automatisk nedblendbart
bakspeil og parkeringsassistent foran og bak

▪ IntelliLUX LED® Matrix frontlys (og LED kurvelys og baklys)
▪ 16-veis ergonomiske AGR-sportsseter i skinn
▪ Oppvarmede bakseter og to ekstra USB-kontakter bak
▪ 8-tommers NAVI 900 IntelliLink med haifinneantenne. 6 høyttalere.
Smarttelefon-speiling med Apple CarPlay™ og Android Auto™
▪ Avansert lukeparkeringsassistent med automatisk styring
▪ Blindsonevarsling og ryggekamera
▪ „Keyless“ nøkkelløs åpning og start
▪ Stemningslys
▪ Elektrisk innfellbare sidespeil og elektrisk håndbrekk

Merk: I Norge er to-soners klimaanlegg og AGR-seter med uttrekkbar lårstøtte
standard. Dette vises ikke på bildet over.

1.
2.
3.
4.

1. Grill og sidelister i krom, og „Privacy“ mørke ruter er standard.
2. 16-tommers lettmetallfelger.

1.

2.

1.

Høyglanset svart B-stolpe og vindusrammer i krom.
IntelliLUX LED® Matrix frontlys.
Opel-merkede dørterskler i krom.
17-tommers lettmetallfelger

2.

3.

4.

EDITION –

VELUTSTYRT
FRA START

1.

Det er moro å sitte bak rattet i nye Astra EDITION. Det er også godt
å vite at utstyrsnivået og prisen er fornuftig.

1.
2.
3.
4.

LED-kjørelys.
Klimaanlegg.
Elektriske vinduer foran.
Elektrisk oppvarmede sidespeil.

▪ Førersete med oppvarming, 6-veis justering
▪ Passasjersete med oppvarming, 4-veis justering
▪ Nedfellbar bakserygg, to-delt 60/40
▪ Oppvarmet skinnratt med Cruise Control
▪ DAB+ digitalradio, „blåtann” for håndfri telefon
og musikk-streaming

2.

3.
4.
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Nye Astra modellvarianter

For en komplett liste over EDITION-funksjoner og -tilleggsutstyr gå til www.opel.no/astra
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PREMIUM

FULL AV
DET BESTE

1.

Opel OnStar, IntelliLUX® LED Matrix frontlys, ergonomiske AGR-sportsseter i skinn, varme i baksetene, nøkkelløs åpning og start, 8-tommers
IntelliLink med navigasjon – for å nevne noe. Opel Astra PREMIUM er
fullastet med utstyr og teknologi inkludert i prisen.
1.
2.
3.
4.

Elektrisk parkeringsbrems med armlene.
Stemningslys.
Høyglanset svart B-stolpe, vindusrammer i krom.
Elegante 17-tommers lettmetallfelger.

▪ IntelliLUX LED® Matrix frontlys
▪ 16-veis justerbare ergonomiske AGR-sportsseter i skinn,
varme i baksetene
▪ „Keyless” nøkkelløs åpning og start
▪ Elektronisk klimaanlegg med to soner
▪ 8-tommers NAVI 900 IntelliLink, kompatibel med Apple CarPlay™
og Android Auto™ for smarttelefon-speiling
▪ Avansert lukeparkeringsassistent med automatisk styring
▪ Sideblindsonevarsling og ryggekamera
▪ Tåkelys, elektrisk innfellbare sidespeil og elektrisk håndbrekk

2.

3.

▪ Handsfree elektrisk bakluke på Sports Tourer
For en enda lengre liste over PREMIUM-funksjoner og tilleggsutstyr, gå til www.opel.no/astra

4.
Nye Astra modellvarianter
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TILSETT krydder
Nye Astra leverer virkelig når det gjelder sporty og dynamisk design. Med OPC-Line
Sport stylingpakke1 kan du ta din Astra opp ett nivå – og gi bilen den spennende
motorsportfinishen.
Kom til saken. Spoilerlister foran og bak, pluss sideskjørt.

Tilleggsutstyr for Astra 5-dørs PREMIUM og DYNAMIC.

1 
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SPORTSPAKKE I OPC-SERIEN

VELG
EN VINNER
Opel utviklet en nye serie med farger for å bringe frem det
beste i det nye Astra-designet. Valget er ditt.

58

Lakk og farger
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Vanlig/Brilliant

ASTRAS
UTVALG

Summit White

For en 360° visning av nye Astra i én av disse fargene,
kan du følge internett-linken nederst på denne siden.
Royal Blue

Absolute Red
60

Lakk og farger

Prøv fargene på www.opel.no/astra

metallic

Sovereign Silver

Magnetic Silver

Soft Bronze

Cool Beige

Mineral Black

Coconut

Cosmic Grey

Deep Sky Blue

Emerald Green
Lakk og farger
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1.

BILENS
BESTE VENN

Bilens stilige og dynamiske design forsterkes av felgene.

1. 18˝ lettmetallfelger.
Tofarget 10-eiket. Dekk 225/40 R 18.
Standard for DYNAMIC,
tilleggsutstyr for PREMIUM (5PC).

9. 1 7˝ lettmetallfelger.
Flereiket design. Dekk 225/45 R 17.
Standard for PREMIUM (SBO).
10. Leveres ikke i Norge.

2.

2. Leveres ikke i Norge

3.

3. 1 6˝ Stål-strukturfelger.
Designkapsel. Dekk 205/55 R 16.
Standard for EDITION (PWN).
4. Leveres ikke i Norge
5. 1 6˝ lettmetallfelger.
5-dobbelteiket. Dekk 205/55 R 16.
Standard for INNOVATION (QO3).
6. 1 7˝ lettmetallfelger.
5-dobbelteiket. Dekk 225/45 R 17.
Tilleggsutstyr (RM5).

6.

4.

5.

7. 1 7˝ lettmetallfelger.
10-eiket. Dekk 225/45 R 17.
Tilleggsutstyr (RM6).

9.

8. Leveres ikke i Norge.
7.
8.
10.
Felger og dekk
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BARE TIL

INFO

Nye Astra har funksjoner, teknologi og motorer som bryter normer. Normer som har definert
kompaktklassen – inntil nå.

Dekkmerking
FELGER

205/55
R 16

225/45
R 17

225/40
R 18

Drivstoffeffektivitetsklasse

C–B

C

E

Klasse for veigrep under våte forhold

C–A

B–A

B

Målt verdi for ekstern dekkstøy (dB)

71–70

71

70

Klasse for ekstern dekkstøy

MOTORER og girkasser
MOTORER

1.0 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
ecoFLEX
(77 kW/105 hk)
med start-/
stoppsystem

1.4 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(110 kW/150 hk)
med start-/
stoppsystem

1.4 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(110 kW/150 hk)
med start-/
stoppsystem

1.6 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(147 kW/200 hk)
med start-/
stoppsystem

1.6 CDTI ECOTEC®
ecoFLEX
(81 kW/110 hk)
med start-/
stoppsystem

1.6 CDTI ECOTEC®
(100 kW/136 hk)

Girkasse

MT-5

MT-6

AT-6

MT-6

MT-6

AT-6

Utslippsklasse

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tabellen viser data for forbruk og utslipp, avhengig av karosseritype og dekk. Kontakt din Opel-forhandler eller se prislisten for mer spesifikk informasjon.
Drivstoff

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Diesel

Diesel

5,2–5,1

6,3-6,2

7,3–7,1

8,0-7,9

3,9–3,8

5,8–5,5

Drivstofforbruk i l/100 km1
Bykjøring
Landeveiskjøring

3,9–3,8

4,3-4,2

4,5-4,4

5,1–4,9

3,2–3,1

3,9–3,7

Kombinert kjøring

4,4–4,3

5,1-4,9

5,6–5,4

6,2–6,0

3,5–3,3

4,6–4,4

CO2-utslipp kombinert
kjøring i g/km1

102–99

117-114

128–124

142–138

92–88

122–115

MT-5/-6 = 5-/6-trinns manuell girkasse, AT-6 = 6-trinns automatisk girkasse
1
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Motorer, dekk og girkasser

 ll informasjon var korrekt og oppdatert på tidspunktet for trykking. Selskapet forbeholder seg retten til å endre motorspesifikasjonene til enhver tid. Dette kan påvirke innholdet i de oppgitte dataene. Kontakt Opel-forhandleren for å få oppdatert
A
informasjon. Alle tall viser til den europeiske basismodellen med standardutstyr. Informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp er utarbeidet i samsvar med direktivene R (EF) 715/2007 og R (EF) 692/2008 (i gjeldende versjon), og tar utgangspunkt i bilens vekt
i kjørbar stand som spesifisert i direktivene. Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan føre til noe høyere resultater enn de oppgitte tallene for forbruk og CO2-utslipp. Tallene for drivstofforbruk og CO2-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en
del av et tilbud. De oppgis kun for sammenligning mellom ulike biler, men kan avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt,
og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.

PÅKOSTET INTERIØR
For de som elsker elegant og stilig innredning,
er Astra-interiøret en skikkelig godbit.

1.

1. E DITION og INNOVATION. Jet Black Talino setestoff og Atlantis på sidestøttene. Dekorlister i Antelao Sand med detaljer i Satin Chrome.
INNOVATION leveres i tillegg med 16-veis justerbare AGR ergonomiske
sportsseter, med bl.a. ekstra god sidestøtte, 4-veis justerbar korsryggstøtte
og lengdejusterbar ekstra lårstøtte (vises ikke på bildet).
2. PREMIUM. Ergonomiske, ryggvennlige AGR-sportsseter i Jet Black skinn,
og Morrocana på sidestøttene. Dekorlister i Piano Black med detaljer i Satin
Chrome. AGR-setene er 16-veis justerbare, med blant annet ekstra god
sidestøtte, 4-veis elektrisk korsryggjustering og lengdejusterbar ekstra
lårstøtte.

2.

3.
3. DYNAMIC. Ergonomiske, ryggvennlige AGR-sportsseter i Black Formula
setestoff og Atlantis på sidestøttene. Dekorlister i Piano Black med detaljer
i Satin Chrome. AGR-setene er 16-veis justerbare, med blant annet ekstra
god sidestøtte, 4-veis elektrisk korsryggjustering og lengdejusterbar ekstra
lårstøtte. (AGR vises ikke på bildet)

De ergonomiske setene er godkjent av tysk AGR (kampanje for friske rygger), et senter for fremragende ergonomi. Sertifikatet er et kvalitetsstempel gitt av
en uavhengig testkomité bestående av eksperter fra ulike medisinske disipliner.
Dekk, motor/gir og interiør
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TILBEHØR
Det er bare én ting som er mer tilfredsstillende enn en ny bil som
gjør alt du ønsker: tilpasse den med tilleggsutstyr og tilbehør til
den matcher de personlige behovene dine nøyaktig – slik en ny
bil alltid burde gjøre.
1. FlexConnect-system. En allsidig serie som kan festes til hodestøttene på forsetene. Denne braketten holder et nettbrett.
Andre er designet for handlevesker, jakker eller drikke.
2. T
 akstativ og fester. Ideelle for store takbokser og sportsutstyr
som surfebrett, ski, sykler og kiter.
3. V
 endbar, stiv lasteskuff. Sklisikker, sølesikker, sikker på å ha det
ryddig på alle måter. Gir et stort, ryddig bagasjerom. Hvis du
foretrekker en mykere overflate med teppe, kan du bare snu
skuffen rundt.
4. S ett med sportspedaler i rustfritt stål. Ekstra grep og ekstra
sporty.
5. Opplyste dørterskler. Beskytter terskellakken og gir passasjeren
et glimt av det eksklusive interiøret.
6. U
 niversell smarttelefonholder. Festet til PowerFlex-stangen lader
denne praktiske innretningen smarttelefonen din sikkert der du
enkelt kan se den. PowerFlex-monteringen er modulbasert, så du
kan enkelt skifte til AirWellness-duftsprederen også.
1.
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Tilbehør

2.

3.

4.

6.

5.

Se det store utvalget av Astra-tilbehør på www.opel.no/astra

Tilbehør
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SHOWTIME
En brosjyre er bare en generalprøve før showet. Hvis du liker det
du har sett av nye Opel Astra så langt, vil du elske det stilige
utseendet, hvor deilig alle materialene føles, og hvordan bilen
låter – live.

Finn din nærmeste Opel-forhandler på www.opel.no

Test den beste
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6

1. Innovativ tysk ingeniørkunst
2. Nytt og slående design
3. IntelliLux LED® Matrix frontlys – først i klassen
4. Premiumklasse-interiør med luksuriøs velvære
5. OnStar og banebrytende tilkoblingsmuligheter
6. Høyteknologiske førerassistentsystemer med
automatisk proaktiv respons
Les mer på www.opel.no/astra

GRUNNER TIL
Å BLI BEGEISTRET
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Test den beste
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Resirkulering: Informasjon om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, vårt nettverk for tilbakelevering av kasserte kjøretøyer og resirkulering når bilens levetid er over, finner du
på www.opel.no. Hvis du vil ha mer detaljerte opplysninger om utstyret på våre biler, kan du kontakte den lokale Opel-forhandleren.

www.opel.no/astra

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

Utgave juli 2016

N/MY17

Noen funksjonsbeskrivelser i denne brosjyren kan vise til, og noen illustrasjoner kan vise, tilleggsutstyr som ikke er inkludert i standardleveransen. Opplysningene i denne brosjyren var korrekte
på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjon og utstyr. Fargene som er trykt i brosjyren er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Tilleggsutstyr som
vises på illustrasjonene, kan leveres mot tilleggskostnad. Tilgjengelighet, tekniske funksjoner og utstyr på våre biler som leveres utenfor Tyskland, kan variere noe fra land til land.

