
 ASTRA





topklasse.
DUITSE TECHNIEK OP ZIJN BEST.

De Astra is niet voor niets één van de meest 
geliefde modellen van Opel. Zowel in de 5-deurs 
als in de Sports Tourer uitvoering blinkt de 
Astra uit door geavanceerde Duitse techniek 
en een adembenemend design. 

Elke Astra valt op door eigenschappen die  
u alleen in een hogere klasse zou verwachten,  
gecombineerd met een sportief rijgedrag en 
baanbrekende integratie van uw smartphone. 

Toonaangevende innovaties, zoals IntelliLux 
LED® Matrix-koplampen en Adaptive Cruise 
Control, vormen sterke argumenten om voor  
de Astra te kiezen. Ontdek het zelf!

  De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (juli 2018). 
De foto’s en tekst bevatten mogelijk uitrusting die alleen als optie verkrijgbaar is of 
die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich het recht voor specificaties 
en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel dealer geeft u graag de meest 
recente informatie.
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PERFECT  
PASSEND.

In het royale interieur van de Astra voelt u zich direct thuis.  
Het is voorzien van veel details die u in een compacte auto 
misschien niet zo snel zou verwachten.

ROYAAL INTERIEUROp de foto zijn mogelijk opties afgebeeld.
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6 ROYAAL INTERIEUR

In de Astra is elke dag bijzonder, dankzij zijn royale uitrusting en 
hoogwaardige opties, zoals het automatische parkeerhulp-systeem 
“Advanced Park Assist II”. Het ruime interieur en stijlvolle bekleding 
zorgen dat iedereen zich direct thuisvoelt.

▪ Zodra u instapt, weet u waarom de Astra aan de top staat
▪ Luxe materialen en stijlvolle kleurcombinaties
▪ Ergonomische comfortstoelen1 zijn ideaal voor lange ritten
▪ Sfeerverlichting draagt bij tot een gevoel van luxe
▪ Het interieur van de Astra is ongekend stil, sfeervol en ruim

1.  Stijlvol en comfortabel. Ergonomische comfortstoelen1 voor bestuurder en 
voorpassagier en sportieve Alcantara-bekleding scheppen een gevoel van 
luxe. De stoelen zijn optimaal verstelbaar en voorzien van een verlengbaar 
zitgedeelte en een elektrisch verstelbare lendensteun, zodat u uw rug de 
beste steun kunt geven. 

2.  Het summum van luxe. De 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 
met geheugenfunctie biedt u nóg meer zitcomfort. Deze stoel met lederen 
bekleding is uitgerust met een massage- en ventilatiefunctie, zodat u zelfs 
na een lange rit uitgerust uitstapt.

3.  Meer licht en lucht. Dit gemakkelijk te bedienen schuif/kanteldak laat u met 
een druk op de knop genieten van precies zoveel frisse lucht als u wilt.

Bekijk de Astra van alle kanten op www.opel.nl/astra
1  De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de toonaangevende Duitse vereniging van rugdeskundigen  
AGR (“Aktion Gesunder Rücken e. V.”), die normen opstelt voor rugvriendelijk design. 

GEEF UW LEVEN 
EEN UPGRADE.
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ALLE RUIMTE.
Als het om veelzijdigheid en ruimte gaat, is de Astra Sports 
Tourer niet te verslaan. Zijn grote bagageruimte met een 
inhoud van 540 tot 1.630 liter1 biedt ongekend veel gemak.

▪  De elektronisch bedienbare achterklep opent en sluit 
eenvoudig met een korte beweging van uw voet

▪  U kunt de maximale openingshoogte zelf instellen,  
bijvoorbeeld voor ruimtes met een laag plafond

▪  De achterklep herkent obstakels en stopt automatisch om 
blessures en beschadiging van bagage te voorkomen

De Astra Sports Tourer combineert een atletische uitstraling met een 
veelzijdig karakter en hoge prestaties. Met een royale bagageruimte, 
praktische uitrusting en dezelfde hoogwaardige techniek als de 5-deurs 
Astra staat ook de Sports Tourer aan de top van zijn klasse.

1 Inhoud 1.630 liter gemeten met neergeklapte achterbank en passagiersstoel, tot aan het dak. SPORTS TOURER
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TECHNIEK DIE  
INSPIREERT.
De motoren voor de Astra 5-deurs en Sports Tourer zijn 
perfect afgestemd op zijn compacte carrosserie. Daarmee 
bent u verzekerd van pittige prestaties, snelle reacties en  
een soepel rijgedrag. En natuurlijk van een laag verbruik, 
zodat u altijd met een goed gevoel achter het stuur zit.

ENErgIEKE moTorEN
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1.  Adembenemend. Voor liefhebbers van een sportieve rijstijl levert de 1.6 
Turbo Start/Stop benzinemotor met 147 kW (200 pk) fenomenale kracht. 
Maar ook de 1.0 Turbo met 77 kW (105 pk) levert uitstekende prestaties, 
terwijl zijn CO2-uitstoot voor een benzinemotor bijzonder laag is.

2.  Schakel met plezier. Vijf of zes versnellingen, handgeschakeld of automaat: 
de versnellingsbakken voor de Astra schakelen soepel en precies.

3.  Het gemak van een automaat. Geeft u de voorkeur aan een automaat, 
dan zult u onder de indruk zijn van de souplesse van de moderne 6-traps 
automaat.

4.  Sportief! Met één druk op de knop kiest u voor sportieve instellingen, 
met een directere respons op uw stuurbewegingen, het gaspedaal en 
(indien van toepassing) de automatische versnellingsbak.2

Meer informatie over de motoren vindt u op blz. 34/35 en www.opel.nl/astra

▪  Breed aanbod van geavanceerde benzine- en 
dieselmotoren

▪  De 1.4 CNG Turbo-motor met 81 kW (110 pk), die op 
aardgas rijdt, levert voordeel op voor het milieu én 
uw portemonnee

▪  Dankzij zijn compacte carrosserie en lichte, maar 
robuuste constructie is de Astra bijzonder zuinig en 
wendbaar

▪  Innovatieve motortechnologie zorgt voor een laag 
verbruik en lage uitstoot

▪  De Watt Link-achterwielophanging1 staat garant 
voor een uitstekende wegligging

▪  U hebt de keuze tussen een handgeschakelde 5- of 
6-versnellingsbak en een 6-traps automaat

1 Beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen motor.
2 Beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen uitrusting.
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INTELLILUX LED® Matrix 

kopLampEN.
Eén van de bijzondere innovaties die de astra in de compacte klasse  
introduceert, is de intelliLux LED® Matrix-verlichting1. Een revolutionair 
koplampsysteem, dat andere verlichting in de schaduw zet.

innovatiEvE tEchnoLogiE

1 Beschikbaarheid afhankelijk van de  
gekozen uitrusting.
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Opel introduceert intelligente technologie die de veiligheid vergroot: 

▪  De IntelliLux LED® Matrix-koplampen bestaan uit 16 LED-elementen
▪  Zodra een ander voertuig wordt gesignaleerd, worden één of meer  

LED-elementen uitgeschakeld
▪  Zo kunt u continu met grootlicht rijden zonder anderen te verblinden
▪  De lichtbundel is breder en langer, voor optimaal zicht
▪  Rijden in het donker is veiliger en minder vermoeiend
▪  Hoge betrouwbaarheid en zeer lange levensduur

Het IntelliLux LED® Matrix-systeem biedt bovendien:

▪  Bochtverlichting, waarmee de veiligheid nog verder vergroot wordt
▪  Verlichting voor secundaire wegen, met een hogere lichtopbrengst
▪  Stadslicht, de perfecte aanvulling op de straatverlichting
▪  Snelwegverlichting, met automatische detectie van meerbaanswegen  

om verblinding van tegemoetkomend verkeer te voorkomen

1.  Halogeen-koplampen. Om te voorkomen dat u andere bestuurders verblindt, 
schakelt u handmatig tussen dimlicht en grootlicht.

2.  IntelliLux LED® Matrix-koplampen. Zodra u een ander voertuig nadert, worden 
uw koplampen automatisch gedimd, terwijl u continu profiteert van een brede, 
zeer heldere lichtbundel.

GROOTLICHT  
ZONDER TE  

VERBLINDEN. 

Zie IntelliLux in actie op www.opel.nl/astra
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OPEL EYE.
EEN EXTRA ZINTUIG.

De Astra 5-deurs en Sports Tourer zijn ontworpen  
voor mensen die graag zelf bepalen wat er gebeurt. 
Opel Eye1 sluit daar slim bij aan. Het geeft u de  
extra veiligheid en het gemak van een geavanceerd 
assistentie-systeem, maar zonder overbodige  
waarschuwingen. U houdt altijd zelf de volledige 
controle. Mede dankzij dit intelligente veiligheids-
systeem heeft de Opel Astra de maximale 5 sterren 
behaald in de EURO NCAP veiligheidstest.

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

1 Beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen uitrusting.
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BetrouwBare
assistentie.
Het opel eye1 camerasysteem helpt u om aanrijdingen en boetes te  
voorkomen. Dit slimme assistentiesysteem zorgt dat u veiliger en meer 
ontspannen kunt rijden.

▪  opel eye ondersteunt een groot aantal geavanceerde veiligheidssystemen
▪  Dit camerasysteem werkt als een extra paar ogen
▪  Continue, automatische assistentie helpt de bestuurder alert te blijven
▪  Maakt rijden in het donker minder vermoeiend
▪  u houdt altijd zelf de volledige controle over uw astra
▪  Lane Departure warning waarschuwt u alleen als het echt nodig is

InnovatIeve teCHnoLogIe
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1.  Waarschuwing bij dreigende aanrijding2 reageert met een geluidsignaal en een 
symbool in het display achter het stuurwiel als u uw voorganger te snel nadert.  
Om een kop-staart-aanrijding te voorkomen, remt het systeem bij een snelheid  
tot 60 km/u automatisch af.  

2.  Lane Departure Warning met actieve rijstrookassistent2 waarschuwt u als  
u onbedoeld uw rijstrook dreigt te verlaten. Zodra u uw rijstrook verlaat zonder 
richting aan te geven, voelt u een lichte tegendruk in het stuurwiel. Wat het  
systeem zo geniaal maakt? Het reageert niet wanneer dat onnodig is, bijvoor-
beeld als u plotseling moet uitwijken voor een obstakel.

3.  Verkeersbordherkenning2 herkent verkeersborden en andere verkeersaanwijzingen 
en geeft deze weer op het display. Het systeem herkent zelfs de elektronische 
borden boven de snelweg. 
 
Adaptive Cruise Control1 zorgt dat uw Astra niet harder rijdt dan de ingestelde 
maximumsnelheid en dat een veilige (zelf in te stellen) afstand tot uw voorganger 
wordt aangehouden. Uw Astra regelt alles: zowel optrekken als afremmen. 

1 Beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen uitrusting. 2 Onderdeel van Opel Eye.

Kijk voor meer informatie over de Opel Eye veiligheidstechnologie op www.opel.nl/astra
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INTELLIGENT  
INFOTAINMENT.

De belangrijkste kenmerken van R 300 BT:  

▪  AM/FM-radio met uitstekende geluidskwaliteit
▪  Bluetooth® met audio-streaming en USB-aansluiting
▪  Stuurwielbediening
▪  LCD-scherm met 3 regels
▪  4 luidsprekers

R 4.0 IntelliLink met 7-inch touchscreen. Dit systeem biedt talloze functies om 
het u onderweg gemakkelijk te maken, zoals stemherkenning en weergave 
van diverse smartphone-functies en apps op het touchscreen.1 

▪  7-inch kleuren-touchscreen
▪  Hoogwaardige AM/FM-radio 
▪  Geschikt voor Apple CarPlay™ 2

▪  Audiostreaming en handsfree bellen via Bluetooth®

▪  USB-aansluiting

BAANBREKENDE INFOTAINMENTSYSTEMEN
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1  De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type apparatuur en de versie van het besturingssysteem.  
Uw Opel dealer informeert u graag over de compatibiliteit van uw toestel. 

2  Apple en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 

Navi 4.0 IntelliLink. Dit innovatieve  systeem biedt naast  
alle functies van R 4.0 IntelliLink een geïntegreerd 
navigatie systeem met kaarten voor heel Europa.

▪  7-inch kleuren-touchscreen
▪  Ondersteunt Apple CarPlayTM 2

▪ Dynamische navigatie met 3D-kaarten
▪ Uitgebreide verkeersinformatie
▪  AM/FM-radio en digitale radio DAB+

Navi 900 IntelliLink met 8-inch kleuren-touchscreen. Een uitzonderlijk veelzijdig systeem 
met geavanceerde navigatie en kaarten voor heel Europa.

▪  8-inch kleuren-touchscreen
▪  6 luidsprekers
▪  Geïntegreerd navigatiesysteem
▪  AM/FM-radio en digitale radio DAB+
▪  Ondersteunt Apple CarPlayTM 2

▪  Spraakgestuurde functies met voice-control
▪  Kleurendisplay in het instrumentenpaneel achter  

het stuurwiel integreert audio, telefoon en navigatie
▪  Sharkfin-antenne
▪  Optionele CD-speler

Kijk voor alle functies van de infotainmentsystemen op  
www.opel.nl/astra
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OP ALLE GEBIEDEN 
MEER DAN  
VERWACHT.
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De Astra is leverbaar in vijf uitrustingsniveaus, van de zeer compleet 
uitgeruste Selection tot de ongekende luxe van de Innovation. Welke 
uitvoering u ook kiest, u bent verzekerd van een stijlvol design en  
geavanceerde functies die in deze klasse nooit eerder te vinden waren.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld. Ga voor meer informatie over 
de uitrusting naar www.opel.nl/astra

SELECTION
In aanvulling op de hiernaast genoemde uitrusting biedt  
de Selection standaard onder meer:

▪ Airconditioning
▪ Elektrisch bedienbare ramen vóór
▪ Boordcomputer
▪ In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

1. Zwarte grillestrip.
2. 16-inch stalen velgen.

STANDAARD
in elke Astra:

▪  Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP),  
Antiblokkeersysteem (ABS) en Hill Start Assist

▪  Zes airbags, inclusief gordijnairbags voor en achter
▪  Bandenspanning-controlesysteem
▪  Hoofdsteunen op alle zitplaatsen
▪  In delen (60/40) neerklapbare achterbank
▪  ISOFIX-bevestigingspunten voor 2 kinderzitjes 

achterin
▪  LED-dagrijverlichting
▪  Elektrisch verstelbare en verwarmbare  

buitenspiegels

De Astra heeft, afhankelijk van het uitrustingsniveau, nog veel meer  
te bieden. Ontdek op de volgende pagina's wat de Online Edition,  
Business+, Business Executive en Innovation in petto hebben.
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ONLINE EDITION
De Online Edition is gemaakt om u perfecte digitale mobiliteit te bieden. 
Bovenop de uitrusting van de Selection biedt hij onder meer: 

▪ R 4.0 IntelliLink infotainmentsysteem (zie blz. 18) met Apple CarPlayTM 1

▪ Parkeersensoren achter
▪ Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
▪ Verstelbare middenarmsteun vóór
▪ Cruise control met snelheidsbegrenzer 
▪ Elektrisch bedienbare ramen voor en achter

1. Chromen grillestrip.
2. 16-inch stalen “Structure”-velgen.

INNOVATION
Met de Innovation bent u verzekerd van het hoogste niveau van luxe en 
comfort. Bovenop de uitrusting van de Online Edition biedt de Innovation 
onder meer:

▪ Opel Eye camerasysteem met innovatieve veiligheidsfuncties
▪ “Open & Start” keyless entry voor de voorportieren
▪ Ergonomische comfort-bestuurdersstoel2 
▪ Luxe bekleding met Morrocana zijkanten
▪ Electronic Climate Control met twee zones
▪ Elektronische handrem
▪ Elektrisch inklapbare buitenspiegels

1. IntelliLUX LED® Matrix-koplampen.
2. Mistlampen vóór.
3. Chromen sierlijst langs de bovenkant van de zijramen.
4. 16-inch lichtmetalen velgen, 10-spaaks.
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1Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in 
de VS en andere landen. 2 De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd 
door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder 
Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

BUSINESS+
De Business+ speelt uitstekend in op de wensen van zakelijke rijders. 
Bovenop de uitrusting van de Selection biedt hij onder meer:

▪ Parkeersensoren achter
▪ Lederen stuurwiel 
▪ Verstelbare middenarmsteun voor
▪ Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
▪ Ondersteuning van Apple CarPlayTM 1

▪ Digitale radio DAB+
▪ Chromen sierlijst langs de bovenkant van de zijramen

1. Navi 4.0 IntelliLink met 7-inch touchscreen.
2. Chromen sierlijst boven de zijramen.
3. 16-inch stalen “Structure”-velgen.

BUSINESS EXECUTIVE
Voor zakelijke rijders die willen genieten van het summum van comfort en 
gemak, biedt de Business Executive bovenop de uitrusting van de Business+ 
onder meer:

▪ Opel Eye camerasysteem met innovatieve veiligheidsfuncties
▪ “Open & Start” keyless entry voor de voorportieren
▪ Ergonomische comfort-bestuurdersstoel2

▪ Luxe bekleding met Morrocana zijkanten
▪ Electronic Climate Control met twee zones
▪ Elektronische handrem
▪ Elektrisch inklapbare buitenspiegels

1. Navi 900 IntelliLink met 8-inch touchscreen en 6 luidsprekers.
2. Instaplijsten met “Opel” opschrift.
3. 16-inch lichtmetalen velgen.
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EXTRA pit.
Geef uw Astra een extra sportieve uitstraling met een OpC Line styling-pakket, ontworpen 
door de specialisten van het Opel performance Center, zodat alle onderdelen perfect 
afgestemd zijn op het design van uw Astra.

OPC Line Sportpakket voor de 5-deurs Astra. Een sportieve spoiler voor de voor- en 
achterbumper, side skirts, 3-spaaks lederen sportstuurwiel, sportknop, aluminium pedalen 
en stijlvolle zwarte hemelbekleding1. Effect verzekerd!

1in combinatie met het elektrisch bedienbare schuif/kanteldak vervalt de zwarte hemelbekleding.
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OPC Line interieurpakket voor de Sports Tourer. 
Dynamiek tot in de details, met een 3-spaaks lederen 
sportstuurwiel, aluminium pedalen, sportknop en stijl-
volle zwarte hemelbekleding1.

Sport-knop. Beide OPC Line pakketten bevatten de 
sportknop, waarmee u in één keer kiest voor een extra 
sportieve respons van de stuurinrichting, het gaspedaal 
en de automatische versnellingsbak (indien aanwezig). 
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ALLEMAAL 
ASTRA.
Wilt u zien hoe de Astra er in verschillende kleuren uitziet? 
Ga naar www.opel.nl/astra en ontdek met behulp van de 
configurator welke kleur u het mooiste vindt.

CARROSSERIEKLEUREN

Summit White – uni-lak

Indigo Blue – basislak

Absolute Red – briljantlak
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Sovereign Silver – metallic-lak Magnetic Silver – trendlak

Mineral Black – metallic-lak Dark Caramel – trendlak

Cosmic Grey – metallic-lak

Darkmoon Blue – metallic-lak

Emerald Green – trendlak
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1 De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), 
die normen opstelt voor rugvriendelijk design. 2Leder-look.

HIER ZIT U 
GEGARANDEERD GOED.
Welke bekleding u ook kiest, het interieur van de Astra is comfortabel  
en tot in de puntjes verzorgd. 

1.  “Talino” stoffen bekleding. Middengedeelte stoelen Talino, Jet Black, 
zijkanten Atlantis, Jet Black. Interieurafwerking: Antelao Sand.

2.  “Formula” stoffen bekleding, in combinatie met ergonomische comfort-
stoelen1 voor bestuurder en voorpassagier. Middengedeelte stoelen 
Formula, Jet Black, zijkanten Atlantis, Jet Black. Interieurafwerking: 
Antelao Sand.

3.  “Athena” stoffen bekleding, in combinatie met ergonomische comfort-
bestuurdersstoel of comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier.1 
Middengedeelte stoelen Athena, Jet Black, zijkanten Morrocana2, Jet 
Black. Interieurafwerking: Piano Black.

4.  “Siena” lederen bekleding, In combinatie met ergonomische comfort stoelen1 
voor bestuurder en voorpassagier. Middengedeelte stoelen leder, Jet 
Black, zijkanten Morrocana2, Jet Black. Interieurafwerking: Piano Black. 

5.  Exclusieve “Alcantara” bekleding, In combinatie met ergonomische 
comfortstoelen1 voor bestuurder en voorpassagier. Middengedeelte 
stoelen en binnenkant zijwangen Alcantara, Jet Black; buitenkant  
zijwangen Morrocana2, Jet Black. Interieurafwerking: Piano Black.

BEKLEDING EN INTERIEUR
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De beschikbaarheid van de bekledingen is afhankelijk van de gekozen 
uitrusting. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.
Kijk voor meer foto's en details van het interieur op www.opel.nl/astra
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OPVALLEND 
VEEL STIJL.
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Elegant, dynamisch, stoer … Kies de velgen die bij u passen, om uw Astra uw 
persoonlijke uitstraling te geven.

1.  16-inch stalen velgen met Flush-
wieldop (RRY). Bandenmaat  
205/55 R 16.

2.  16-inch stalen “Structure”-velgen 
(PWN). Bandenmaat 205/55 R 16.

3.  16-inch lichtmetalen velgen, 
10-spaaks (RT0). Bandenmaat 
205/55 R 16.

4.  16-inch lichtmetalen velgen,  
5-dubbelspaaks (QO3).  
Bandenmaat 205/55 R 16. 

5.  17-inch lichtmetalen velgen,  
5-dubbelspaaks (RM5).  
Bandenmaat 225/45 R 171.

6.  17-inch lichtmetalen velgen, 
10-spaaks (RM6). Bandenmaat 
225/45 R 171.

7.  17-inch lichtmetalen velgen, 
5-dubbelspaaks met zwarte finish 
(RSE). Banden maat 225/45 R 171.

8.  17-inch lichtmetalen velgen, 
multispaaks (SBO). Banden maat 
225/45 R 171. 

9.  18-inch lichtmetalen velgen,  
5-dubbelspaaks (5PB).  
Banden maat 225/40 R 18.

10.  18-inch lichtmetalen velgen, 
10-spaaks, bi-color (5PC).  
Bandenmaat 225/40 R 18. 

De beschikbaarheid van de velgen is 
afhankelijk van de gekozen uitrusting. 
Uw Opel dealer geeft u graag meer 
informatie.

Bekijk alle velgen op www.opel.nl/astra

VELGEN EN BANDEN1Banden met een extra lage rolweerstand, waardoor de CO2-uitstoot lager is.



1. 

32

WENSEN GAAN 
IN VERVULLING.

Er is maar één ding net zo leuk als uw nieuwe Astra uitkiezen: opties en 
accessoires uitzoeken om hem nóg persoonlijker te maken.

1.  FlexConnect. Een veelzijdig systeem met componenten die eenvoudig  
in de basis houder aan de hoofdsteun van één van de voorstoelen worden 
bevestigd. Bijvoorbeeld een tablethouder, of een haak voor een bood-
schappentas, een kledinghanger of een uitklaptafeltje met bekerhouder. 

2.  Allesdrager met Thule accessoires. De allesdrager is de ideale basis voor een 
grote dakkoffer (zoals hier afgebeeld), fietsendrager of skirek.

3.  Instaplijsten met “Opel” opschrift en dorpelverlichting. Beschermen de 
lak en zorgen voor een extra luxe gevoel bij het instappen. 

4.  Regelbare AirWellness geur-diffuser. Eenvoudig in de PowerFlex-basis-
houder aan de middenconsole te bevestigen, om een frisse geur in het 
interieur te verspreiden. Kies uit drie geuren: Energizing Dark Wood, Balancing 
Green Tea of Purifying Essence. 

5.  Buitenspiegelbehuizing in Carbon-look. Opvallend stijlvol detail, om uw 
Astra een persoonlijke touch te geven. Gemakkelijk aan te brengen en 
zonder schade te verwijderen. 

6.  Universele smartphone-houder. Wordt net als de geur-diffuser in de 
PowerFlex-basishouder bevestigd. Bijzonder handig, omdat uw telefoon 
zo uitstekend in het zicht is en onderweg wordt opgeladen.

7.  Harde kofferbekleding, omkeerbaar en waterafstotend. Wat u ook 
meeneemt, de bagageruimte blijft schoon. Aan één kant slipvaste rubber, 
aan de andere kant zacht tapijt.

ACCESSOIRES
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DE CIJFERS
SPREKEN VOOR ZICH.

De Astra biedt een brede keuze uit geavanceerde 
motoren, die optimaal afgestemd zijn op het lichte, 
wendbare chassis. 

▪  Turbo benzinemotoren met een vermogen van 77 kW 
(105 pk) tot een fenomenale 147 kW (200 pk)

▪  Dieselmotoren met 81 kW (110 pk) tot 110 kW (150 pk), 
voorzien van de nieuwste BlueInjection-technologie 
voor de nabehandeling van uitlaatgassen1

▪  Zuinige en milieubewuste 1.4 CNG Turbo-motor  
met 81 kW (110 pk)

▪  Alle benzine- en dieselmotoren zijn voorzien van  
het brandstofbesparende Start/Stop-systeem

MOTOREN EN BANDENLABELS
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1  Voor een correcte werking is het nodig regelmatig (ook tussen de voorgeschreven onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de 
boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® te tanken. Kijk voor meer informatie op www.opel.nl/adblue

2  De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, 
 waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De informatie over het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking 
met andere voertuigen mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153  
en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, de rijomstandigheden, uitrusting of opties;  
ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.

Gemiddeld brandstofverbruik. Benzine- en diesel motoren: 6,7–4,1 l/100 km; 
14,9–24,4 km/l. CNG-motor: 6,5–6,3 kg/100 km H-gas (hoogcalorisch aardgas).2 
Gemiddelde CO2-uitstoot. Benzine- en dieselmotoren: 154–107. CNG-motor: 
116–113.2

Kijk voor de meest actuele motorgegevens en technische specificaties op 
www.opel.nl/astra of vraag ernaar bij uw Opel dealer.

EU-bandenlabels

BANDENMAAT 205/55 R 16 225/45 R 17 225/40 R 18

Brandstof-efficiëntieklasse C–B C-B C

Klasse grip op nat wegdek B–A B–A B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB) 72–71 71 70

Geluidsklasse
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gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een  
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