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DET NYA  
RIKTMÄRKET
INOM TYSK INGENJÖRSKONST.

Nya Astra är mer än Opels nya flaggskepp  
i kompaktklassen. Den är ett mästerstycke 
inom tysk ingenjörskonst och ikonisk 
design. I Astra förenas premiumfunktioner 
med sportig manövrering och oslagbara 
anslutningsmöjligheter. Den är helt enkelt 
ett nytt riktmärke i kompaktklassen.



INNEHÅLL.

06–09
EXTERIÖRDESIGN

10–13
INTERIÖRDESIGN

18–29
INNOVATIV TEKNIK

30–33
SEGMENTLEDANDE  
VÄLBEFINNANDE

SPÄNNANDE NYA MOTORER

14–17
KLASSDEFINIERANDE  
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

34–37



54–55
FÄLGAR

58–59
MOTORER, DÄCK  
OCH VÄXELLÅDOR

60–63
TESTA DEN BÄSTA

40–47
UTRUSTNINGSNIVÅER  
FÖR NYA ASTRA

LACKER OCH FÄRGER

48–51
KLÄDSLAR

52–53
TILLBEHÖR 

56–57



6



7

KÄNSLOLADDADE
FORMER.

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

ExtEriörDESigN



1. 

8

DESIGN SOM

IMPONERAR.
Skarpa linjer, atletiska former och det anslående 
’flygande’ taket – nya Astras design fångar verkligen 
dess dynamiska potential.

EXTERIÖRDESIGN
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9EXTERIÖRDESIGN1  Standard på Dynamic.

1.  LED-baklyktor1. Snygga att se på och lätta att se.

2.  Elegant taklinje och kromdetaljer. Högklassig, slank och sofistikerad – där 
har du nya Astras look.

3.  IntelliLux LED® Matrix-strålkastare1. En nyhet i klassen – belysning med 
åtråvärd design. Läs mer på sidan 21.
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SKRÄDDAR- 
SYDD.
Astra är skräddarsydd för att sprida välbehag. Den påkostade 
interiören skapar rentav en ny kategori i kompaktklassen.

InterIörDesIgn
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12 INTERIÖRDESIGN

Välj dig vid en kupé i en ny klass och med en ny känsla av rymd. 
Förstklassiga standarder och tillval som inbyggd massage  
och ventilation går väl ihop med de generösa måtten och nya, 
snygga klädslarna.

▪  Astra utmärker sig genast som segmentledaren när dörren 
öppnas

▪  Lyxiga material matchar de sofistikerade färgvalen
▪  Valbara AGR-framstolar som skonar ryggen är idealiska för 

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

1.  Det rymliga nya bagageutrymmet. Den låga lasttröskeln gör det lätt att lasta 
bagage. 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  
ergonomiskt 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 massagefunktion. Läs mer på sidan 32.

Utforska nya 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.

UPPGRADERA DAGEN.
VARJE DAG.
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MOTORER SOM
GER KRAFT.
Tysk ingenjörskonst uppskattas över hela världen och en tur  
i nätta nya Astra är en magpirrande påminnelse om varför.

SPÄNNANDE NYA MOTORER 
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BYGGD FÖR 
SPÄNNING.
Den nya generationen Opel-motorer levererar gott om kraft  
till Astras lätta kaross. Det gör bilen sportig, jämn och  
reaktionssnabb, men även ekonomisk, så att du kan se fram 
emot exceptionell och effektiv körning. 

SpännAnDe nYA 
mOtOReR 
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17SPÄNNANDE NYA MOTORER

1.  Öka pulsen! Med 110 kW (150 hk), 1,4 liter och 215 km/h toppfart. Du kan 
även låta dig hänföras av den 1,0-liters Turbo-motorn på 77 kW (105 hk), 
som endast släpper ut 102 g/km CO2. För bensinmotorer är siffran bäst  
i klassen.

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

3.  Välj automat. För smidig växling väljer du en helautomatisk växellåda. 

4.  Växla till sport. Gör köregenskaperna och väghållningen sportigare med 
en knapptryckning (endast på Astra Dynamic).

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

▪  Banbrytande teknik för smidighet och 
ekonomi

▪  Nya Astra är upp 200 kg lättare1 än  
föregångaren, vilket säkerställer exakt och 
reaktionssnabb körning  

▪  Fjädring med wattlänk 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

Bränsleförbrukning i l/100 km: stadskörning 7,3–3,9, landsvägskörning 4,5–3,1, blandad körning 5,5–3,4; utsläpp av CO2 i g/km: 
blandad körning 128–90. I enlighet med EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).

1 Exakt viktminskning beroende på val av motor och utrustning.

Please fill 
in  

your local 
specifica-

tions!



2. 

1. 

18

INNOVATIV
TILL NATUREN.

Nya 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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19INNOVATIV TEKNIK

1.  Klassnyheten IntelliLux LED® Matrix-strålkastare1. 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.  IntelliLink2. Med Opels toppmoderna infotainmentsystem får du smidig 
åtkomst till digitala enheter.

4.  Segmentledande stolar3. Inbyggd ventilation och massagefunktion håller 
humöret uppe på färden. 

5.  Låt bilen parkera. Parkera med centimeterprecision med avancerad 
parkeringshjälp som styr in bilen automatiskt4.

1 Standard på Dynamic. Finns ej för Essentia och Enjoy. 2 Standard på Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia. 3 Vissa stolsalternativ finns endast för utvalda utrustningsnivåer. Fråga din Opel-återförsäljare. 4 Tillval för Dynamic. Finns ej för Enjoy eller Essentia.
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StrålkaStare

UTAN MOTSTYCKE.
Nya astra inför funktioner i premiumklass till kompaktklassen, och Intellilux leD® 
Matrix-strålkastare1 är en nyhet i segment. De justeras automatiskt så att du kan 
köra med helljuset påslaget utan att andra förare riskerar att bländas.

INNovatIv tekNIk

1  tillval för Dynamic. Finns ej på essentia och enjoy.
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INTELLILUX 
LED® Matrix-StrÅLKaStarE.

SE och BLI SEDD.
Med intelliLux LED® Matrix-strålkastare behöver du aldrig växla mellan hel- och halvljus 
igen. Dessutom får du mer tid att reagera på potentiella faror.

innovativ tEKniK
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HELLJUS SOM INTE BLÄNDAR.
40 METER MER VÄG ATT REAGERA PÅ. 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.

Med bländningsfria IntelliLux LED® Matrix-strålkastare är vägen framför alltid perfekt 
upplyst. I 80 km/h gör de längre och starkare ljuskäglorna att du ser potentiella faror 
upp till 40 meter tidigare, vilket ger dig upp till 1,8 sekunder mer tid att reagera på.
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Opel använder smart teknik där den gör nytta: 

▪  Bilens IntelliLux LED® Matrix-strålkastare 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:

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

Se hur IntelliLux fungerar på www.opel.se/astra
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OPEL EYE.
LITA PÅ DINA SINNEN.

Nya 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.

INNOVATIV TEKNIK

1  Opel Eye är standard på Enjoy och Dynamic.  
Finns ej för Essentia.
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DELEGERA 
PÅ BEGÄRAN.
Säkerhetskameran Opel Eye1 hjälper dig att undvika kollisioner, fortkör-
ningsböter och så vidare. Den är ett av de mest sofistikerade hjälpsystemen 
som någonsin byggts in i en bil. 

▪  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

InnOvAtIv tEKnIK
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1.  Frontalkrocksvarning2. 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 körfältsavfart2. 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. En smart detalj är att inget larm avges när 
det inte behövs, till exempel om du behöver gira kraftigt för att undvika ett hinder. 

 3.   Igenkänning av trafikskyltar2. Det här avancerade systemet visar hastighetsbe-
gränsningar och andra trafikskyltar, inklusive tillfälliga elektroniska skyltar.

1 Opel Eye är standard på Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia. 2 En del av säkerhetssystemet Opel Eye.

Läs mer om Opels säkerhetsteknik på www.opel.se
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STORSLAGEN
LYX. 

Ditt välbefinnande var en hög prioritet när vi utformade nya Astra, 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.

SEGmENTLEDANDE väLbEfiNNANDE 
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KOPPLA AV 
FULLT UT.
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. Dessutom finns AirWellness-
funktionen som fräschar upp interiören med en eller två diskreta dofter.

Tillbringa mer kvalitetstid med Astra på www.opel.se/astra

1 Stolsvärme i baksätet finns som tillval för Dynamic. Finns ej för Enjoy och Essentia. 2 Elektronisk klimatkontroll är standard för Dynamicoch tillval för Enjoy. 3 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.  
4 Wellness-AGR-stol finns som tillval för Dynamic. Finns ej för Enjoy och Essentia.SEGMENTLEDANDE VÄLBEFINNANDE 

1.  Läderklädd Wellness-AGR-förarstol3. 
Det här alternativet4 – 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 himlen kan du 
släppa in frisk luft med en knapptryckning. 

3.  Justerbar AirWellness-doftspridare. 
Fräscha upp bilen med Energizing Dark 
Wood eller Balancing Green Tea. 
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intellilink.
INGET SLÅR
BRA UPPkOPPlinG.

Smarttelefon eller surfplatta, Android eller iOS – med 
våra geniala IntelliLink-infotainmentsystem1 ansluter du 
smidigt till allt du önskar2. Med Apple CarPlay™ och 
Android Auto™ kan du dessutom spegla smarttelefonen  
i instrumentbrädan på en stor färgpekskärm på åtta tum3. 

1  R 4.0 IntelliLink är standard för Enjoy och Dynamic. Finns ej för Essentia. 
2  Kompatibiliteten och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens 

typ och operativsystemets version. 
3  Android Auto™ är ej lanserat i Sverige ännu. Kommer endast att vara 

kompatibelt med 7-tums R 4.0 IntelliLink.

Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Apple och iPhone är 
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

KLASSDEFINIERANDE ANSLUTNINGSMöjLIGhETER
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INTELLIGENT  
INFOTAINMENT.

R 300 BT-radio:  

▪  Tillval för Essentia
▪  Bluetooth® inklusive ljuduppspelning, USB-port och  

aux-ingång
▪  Rattreglage
▪  3-radig LCD-display och fyra högtalare

1.  7-tums R 4.0 IntelliLink. Det här nya systemet har  röstigenkänning, Bluetooth® 
och mycket mer1. 

▪  Standard för Enjoy och Dynamic 
▪  7-tums färgpekskärm  
▪  Bluetooth®

▪  USB-port och aux-ingång
▪  Handsfreetelefoni 
▪  Android Auto™ och Apple Car Play

KLASSDEFINIERANDE ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER



2. 

371 Kompatibiliteten och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version.

2.  8-tums Navi 900 IntelliLink. Uppgradera till toppmodellen för navigering och en färgdisplay i förarens  
instrumentpanel1.

▪  Alla funktioner i 7-tums R 4.0 IntelliLink (ej Android Auto)  
▪  Inbyggt navigeringssystem
▪  Ljud, telefon och navigering integrerat i en färgdisplay i förarens instrumentkluster
▪  Shark Fin-antenn
▪  CD-spelare som tillval  

Utforska alla anslutningsmöjligheter på www.opel.se
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Hela listan med Opel Astras funktioner hittar du på www.opel.se



en bil. TRE 
KARAKTÄRER.



1. 2.
41

UTRUSTAD FÖR ATT 
ÖVERTRÄFFA  
FÖRVÄNTNINGARNA.

Från grundmodellen Astra Essentia till toppmodellen Astra 
Dynamic – de tre utrustningsnivåerna för Astra har stil och 
finess som aldrig tidigare skådats i den här bilkategorin. ESSENTIA

Essentia har all standardutrustning och dessutom:

▪ Luftkonditionering
▪ Elmanövrerade fönsterhissar fram 
▪ Förarstol inställbar i sex riktningar
▪ Frampassagerarstol inställbar i fyra riktningar 
▪  Farthållare med hastighetsbegränsare och radioreglage i ratten

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

Standard för nya 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
▪  Uppvärmd läderratt
▪  Eluppvärmda framstolar

Alla Astra-modeller har funktionerna i listan ovan. Lyft på fliken 
och under rubrikerna Enjoy och Dynamic hittar du några av de 
funktioner dessa utrustningsnivåer har.



1. 2. 1. 2. 3.

ENJOY
Enjoy har följande utrustning: 

▪ All utrustning för Essentia
▪ R 4.0 IntelliLink-infotainmentsystem (läs mer på s. 36)
▪ Färddator 
▪ Elektriska fönsterhissar fram och bak 
▪ Det kamerabaserade säkerhetssystemet Opel Eye

1. Kromad grill.
2. 16-tums stålfälgar.

DYNAMIC
Sportiga Dynamic lägger till hela det här kraftpaketet på Enjoy-listan:

▪ IntelliLux LED® Matrix-strålkastare 
▪ Parkeringssensorer fram och bak 
▪ Sportomkopplare för ökad reaktionssnabbhet 
▪ Sportstolar 
▪ Svart takklädsel
▪ Armstöd i mitten i framsätet

1. Högblankt svart B-stolpe och kromade fönsterlister.
2. Dimljus.
3. 17-tums lättmetallfälgar.



1. 

2. 

4. 

3. 

ESSENTIA. 

GÖR MER 
TILL DITT.
Vad är glädjen med att köpa en rimligt prissatt bil? Enkelt – att slå sig 
ned bakom ratten i nya Astra Essentia.

1. LED-halvljus för körning dagtid.
2. Luftkonditionering.
3. Elmanövrerade framrutor. 
4. Elmanövrerade sidospeglar med värme.

▪ Förarstol inställbar i sex riktningar
▪ Frampassagerarstol inställbar i fyra riktningar  
▪ Baksäte delbart 60/40
▪ Svart grill 
▪ 15-tums stålfälgar
▪ Uppvärmd läderratt
▪ Eluppvärmda framstolar
▪  Farthållare med hastighetsbegränsare  

och radioreglage i ratten

UTRUSTNINGSNIVÅER FÖR NYA ASTRA Hela listan med standardfunktioner och tillval för Essentia hittar du på www.opel.se/astra42
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ENJOY. 

VISSA BILAR
HAR ALLT.
Det ger en särskild tillfredsställelse att äga en bil med mer  
avancerade funktioner än många rivaler i toppklassen. Därför  
har den här utrustningsnivån ett passande namn.

1. R 4.0 IntelliLink-infotainmentsystem (läs mer på s. 36).
2. Färddator.
3. Farthållare med hastighetsbegränsare och radioreglage i ratten.
4. Kromad grill.
5. Det kamerabaserade säkerhetssystemet Opel Eye.

▪ Elektriska fönsterhissar fram och bak
▪ 16-tums stålfälgar 
▪ Plus alla Astras standardfunktioner som listas på sidan 41
▪  Sikt- och ljuspaket inklusive automatisk strålkastar - 

styrning med tunneldetektering, regnsensor och  
elektrokromatisk backspegel

Du hittar mer funktioner och tillval för Enjoy på www.opel.se/astra UTRUSTNINGSNIVÅER FÖR NYA 
ASTRA
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DYNAMIC.

SPORT MÖTER 
STIL.
Att sitta bekvämt är guld värt. När du sjunker ned i Astra Dynamics 
sköna sportstol vet du att du bara är en knapptryckning från nästa 
fantastiska åktur.  

1. Det kamerabaserade säkerhetssystemet Opel Eye.
2. Sportläge för ökad reaktionssnabbhet.
3. Dimljus.
4. 17-tums lättmetallfälgar.

▪ IntelliLux LED® Matrix-strålkastare
▪ Elektronisk klimatanläggning
▪ Sportstolar
▪ Svart takklädsel  
▪ Armstöd i mitten i framsätet
▪  Sikt- och ljuspaket inklusive automatisk strålkastarstyrning med 

tunneldetektering, regnsensor och elektrokromatisk backspegel
▪ Högblankt svart B-stolpe och kromade fönsterlister
▪ Parkeringssensorer fram och bak

Väck begäret med fler funktioner och tillval för Dynamic på www.opel.se/astraUTRUSTNINGSNIVÅER FÖR NYA ASTRA
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VÄLJ EN 
VINNARE.
Opel har tagit fram ett nytt utbud av färger som lyfter fram 
nya Astras former på bästa sätt. Räkna med ett svårt val.

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

Kolla in färgerna på www.opel.se/astraLACKER OCH FÄRGER

SOLIDA

Summit White

Royal Blue

Power Red
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METALLIC

Sovereign Silver Magnetic Silver Bronze Brown

Cool Beige Grey Carbon Flash Dark Caramel

Asteroid Grey Deep Sky Blue Emerald Green
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3. 
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EN PLATS 
ATT TRIVAS PÅ.

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

1.  Essentia/Enjoy I. Black Talino-stolsklädsel och Atlantis-dynklädsel.  
Dekorlister i Antelao Sand med Satin Chrome-inlägg.

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

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

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

AGR-stolar kan kombineras med utrustningsnivåerna Enjoy och Dynamic.

KLÄDSLAR
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BILENS BÄSTA VÄN.
Bilens konturer fångar blicken, däcken sköter snacket. 

1.   15- eller 16-tums stålfälg.  
Med navkapsel, 6,5 J x 16,  
däck 205/55 R 16. 

2.  16-tums strukturfälgar. 
 Med navkapsel, 6,5 J x 16,  
däck 205/55 R 16.  

3.  17-tums lättmetallfälg. 
 Fem dubbelekrar, 7,5 J x 17,  
däck 225/45 R 17.

4.  17-tums lättmetallfälg. 
 Elegant design med tio ekrar,  
7,5 J x 17, däck 225/45 R 17.

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

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  
framstolarnas 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  
sportutrustning 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.  Sportpedaler i rostfritt stål. Extra grepp och glans. De perfekta 
pedalerna för ägare av nya Astra Dynamic. 

 
5.  Upplysta instegslister. Skydda lacken och ge passagerarna en 

glimt av premiumdekoren. 

6.  Universell smarttelefonhållare. Laddar smarttelefonen på ett 
enkelt sätt inom smidigt synhåll. 

TILLBEHÖR



2. 

3. 

4. 

5.

6.

57Utforska alla Astra-tillbehör på www.opel-accessories.com/se TILLBEHÖR
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EN GOD

NYHET.
Nya Astras funktioner har överträffat riktmärken som 
definierat hela bilkategorin. Vår helt nya generation 
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-förordning 715/2007 (i respektive tillämplig version) och avser fordonets vikt  
i körklart skick som angivet i förordningen. 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
▪  Astra har bland klassens lägsta utsläpp av CO2 på endast 102 g/km 

för den 1,0-liters Turbo ECOTEC-bensinmotorn 

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 Turbo ECOTEC®  
Direct Injection 
(77 kW/105 hk)
med start/stopp-system

1.4 Turbo ECOTEC® 
Direct Injection 
(92 kW/125 hk)

1.4 Turbo ECOTEC® 
Direct Injection 
(110 kW/150 hk)

Växellåda MT-5 MT-6 MT-6

Utsläppsstandard 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

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 5,2 7,3 7,3

Landsvägskörning 3,9 4,5 4,5

Blandad körning 4,4 5,5 5,5

Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km1 102 128 128

MOTORER 1.6 CDTI ecoFLEX® 
(81 kW/110 hk)
med start/stopp-system

1.6 CDTI ECOTEC® 
(100 kW/136 hk)
med start/stopp-system

1.6 CDTI ECOTEC®

(100 kW/136 hk)

Växellåda MT-6 MT-6 AT-6

Utsläppsstandard 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 Diesel Diesel Diesel

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 3,9 4,5 5,6

Landsvägskörning 3,1 3,5 3,9

Blandad körning 3,4 3,9 4,5

Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km1 90 103 119

MT-5/-6 = fem-/sexväxlad manuell växellåda, AT-6 = sexväxlad automatisk växellåda
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SHOWTIME.

TesTa den bäsTa

en bilkatalog är bara en upptakt inför den stora händelsen. 
Om du gillar vad du sett av nya astra hittills kommer du  
älska hur den ser ut, känns och låter i verkligheten. när du tar 
din första provtur kan du vara tryggt förvissad om att bilen 
testats till det yttersta. 

Hitta närmaste Opel-återförsäljare på www.opel.se
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ÖVERTYGANDE  
ARGUMENT.

1.  Toppmodern tysk ingenjörskonst
2.  Slående design
3.  Klassnyheten IntelliLux LED® Matrix-strålkastare  
4.  Interiör i premiumklass med komfortfunktioner 
 5.  Klassdefinierande anslutningsmöjligheter
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. 

Information om återvinningsinriktad konstruktion, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon finns på Internet: www.opel.com. Kontakta din Opel-återförsäljare för 
information om vilken utrustning som ingår.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim Utgåva 09/15 S/
M

Y1
6

www.opel.se/astra




