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ASTRA SEDAN z rabatem do:

LATA PEŁNEJ
OCHRONY
GWARANCYJNEJ
OPEL FLEXCARE

6 500 zł *
ASTRA SEDAN już za:
699 zł/mies.
Opel Kredyt i Opel Leasing

(RRSO 8,38%)

CENNIK

OPEL ASTRA
SEDAN.
Rok produkcji 2019 / Rok modelowy 2019.

AKTUALNA PROMOCJA
Rabat 5 500 zł

Dodatkowy rabat przy rejestracji na portalu myOpel 1 000 zł
4 lata pełnej ochrony gwarancyjnej Opel FlexCare za 1,23 zł**

* Maksymalna wartość obejmuje regularny rabat 5 500 zł oraz dodatkowy rabat 1 000 zł z tytułu rejestracji klienta na portalu myOpel.
**Oferta promocyjna dotyczy pakietu Ochrony Pogwarancyjnej i Opel Assistance z całkowitym limitem przebiegu 60 000 km w ciągu 4 lat eksploatacji pojazdu.
Program Opel FlexCare, obejmujący do wyboru płatne Ochronę Pogwarancyjną i/lub Obsługę Okresową, Części Eksploatacyjne, z usługami Assistance, oferowany jest
i obsługiwany przez Dealerów marki Opel. Ochrona Pogwarancyjna obowiązuje po wygaśnięciu gwarancji podstawowej w zakresie tożsamym z tą gwarancją, w okresie
lub do osiągnięcia przebiegu maksymalnego podanych w Certyfikacie Opel FlexCare, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. Szczegóły programu, dostępne kombinacje pakietów oraz inne warianty zakresu i okresu ochrony przedstawiamy na stronie www.opel.pl / Serwis i akcesoria / Opel FlexCare.
Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat wymieniony na pierwszej stronie cennika) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą
bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt
z wybranym Dealerem marki Opel.

www.opel.pl
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Cennik – Opel Astra Sedan
Rok produkcji 2019, rok modelowy 2019

Ceny promocyjne

Sedan

1.4 Turbo 140 KM

M6

61 700 zł

1.4 Turbo 140 KM

A6

66 700 zł

Ceny katalogowe

Sedan

1.4 Turbo 140 KM

M6

68 200 zł

1.4 Turbo 140 KM

A6

73 200 zł

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane
ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabaty wymienione w cenniku) dotyczą klientów indywidualnych
(detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź
instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski)
w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.
Ceny promocyjne zawierają regularny rabat w wysokości 5 500 zł oraz rabat 1 000 zł z tytułu rejestracji klienta na
portalu myOpel.

Opel Kredyt.
Kalkulację raty sporządzono dla Astry Sedan 1.4 Turbo 140 KM MT6. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na
zakup nowego pojazdu wynosi 8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 49 787 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
67 103,60 zł, oprocentowanie stałe 6,79 %, całkowity koszt kredytu 17 316,60 zł (w tym: prowizja 1 742,55 zł, odsetki 15 574,05 zł), 95 miesięcznych rat
równych w wysokości 699 zł zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 698,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21 sierpnia 2019 r. Kredyt na
zakup u autoryzowanego dealera nowego pojazdu marki Opel Astra IV Sedan 1.4 Turbo MT6 140KM w cenie 62 630 zł, z wpłatą własną 12 843 zł .
Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na
podstawie przekazanych przez niego informacji. Opel Kredyt jest nazwą handlową pod którą BNP Paribas Bank Polska S.A., nadzorowany przez KNF,
oferuje swoje usługi w sieci dealerskiej Opel.
Opel Leasing.
Kalkulację sporządzono dla modelu Opel Astra w cenie 50 362 zł netto, w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M, która w dniu 1 sierpnia 2019
roku wynosiła 1,64%, powiększoną o marżę. Opłata wstępna 29,00%, okres leasingu 60 miesięcy, wartość wykupu 3%, łączna suma opłat 115,28% ceny
pojazdu.
Dostępność produktu uzależniona jest od oceny zdolności finansowej Klienta. Opel Leasing jest nazwą handlową, pod którą BNP Paribas Leasing Services
sp. z o.o. oferuje swoje usługi we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. w sieci dealerskiej Opel.
Zaprezentowane modele samochodów są jedynie ilustracją i mogą zawierać elementy wyposażenia dostępne za dopłatą.
Szczegóły dostępne są u Dealerów biorących udział w promocji (lista dealerów dostępna na opel.pl).
Czas trwania promocji: do 30.09.2019 r. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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Wyposażenie standardowe

Sedan

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
System monitorujący ciśnienie w oponach
Przednie, boczne oraz kurtynowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Klimatyzacja sterowana ręcznie
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Tapicerka materiałowa, czarna
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Tylne siedzenia dzielone w proporcji 40/60, z centralnym zagłówkiem
Zaczepy Isofix w oparciach tylnych zewnętrznych siedzeń
Radioodtwarzacz CD/MP3 300 z 4 głośnikami, złączem AUX-in
Przyciski sterowania na kierownicy
Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
Komputer pokładowy, wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Światła do jazdy dziennej
Stalowe obręcze kół 16"
Pełnowymiarowe kolo zapasowe, stalowe 16"
Zamek centralny
Reflektory przeciwmgielne

T3U

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

MDE
DWF

2300
2 950
1 500/P
600

A8Z

5 200/P

RRZ
PGQ

1 000/P
2 400

CJ2
DBU
N34
KA1
UVD
WPG

1 500/P
P
500/P
1 000/P
1 500
500/P

UFW

3 200/P

Y3I

4 550 (1 350)/P

UD7

1 000/P

J71+KB5

750/P

TSP

450/P

TSQ

700/P

LPHK

3800

LPHV

6500

LPHT

7 000

FX3
UJM
AYC
C67
AEF/AXG+AER
DWE
TAJI
AH3
A64+AQP
AHN
UYB+UW4+TTX
UC3
N37
U68 +UDC
K33
T3N
PWM
N79

Wyposażenie dodatkowe
NADWOZIE
Lakier metaliczny/brylantowy
Lakier specjalny metaliczny/perłowy
Chromowane zewnętrzne listwy dookoła okien bocznych
Elektrycznie składane lusterka boczne
Reflektory bi-ksenonowe AFL ze spryskiwaczami, automatycznym sterowaniem światłami drogowymi.
Światła do jazdy dziennej typu LED. Zawierają: Pakiet Dobrej Widoczności.
Obręcze kół ze stopów lekkich 16"
Obręcze kół ze stopów lekkich 17"
WNĘTRZE
Klimatyzacja sterowana elektronicznie dwustrefowa
Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
Kierownica pokryta skórą
Podgrzewane przednie fotele
Podgrzewanie kierownicy. Zawiera: podgrzewane fotele przednie i kierownicę pokrytą skórą
Szuflada pod fotelem pasażera
System multimedialny CD600 IntelliLink z łączami Bluetooth®, USB, AUX-in.
Zawiera: 6 głośników , wyświetlacz kolorowy 7”.
System multimedialny NAVI 950 IntelliLink z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB, AUX-in.
Zawiera: 6 głośników Premium, wyświetlacz kolorowy 7" , mapy Europy, komunikaty w języku polskim.
(niższa cena z pakietami LPHK lub LPHV)
BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Czujniki parkowania, tył
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie.
Zawiera: konsolę centralną z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem oraz układ
wspomagania ruszania pod górę
PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Pakiet Oświetlenie Wnętrza
Lampki do czytania z tyłu. Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych.
Pakiet Dobrej Widoczności
Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia (tunelowym). Światłoczułe lusterko
wewnętrzne. Czujnik deszczu.
Pakiet Upgrade
Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem. Hamulec postojowy
sterowany elektrycznie. Kierownica trójramienna pokryta skórą. System multimedialny CD600 IntelliLink
z łączami Bluetooth®, USB, AUX-in . Czujnik parkowania, tył.
Pakiet Upgrade II
Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem. Hamulec postojowy
sterowany elektrycznie. Kierownica trójramienna pokryta skórą. System multimedialny CD600 IntelliLink
z łączami Bluetooth®, USB, AUX-in . Czujnik parkowania, tył. Dwustrefowa klimatyzacja sterowana
elektronicznie. Chromowane listwy dookoła okien bocznych. Szuflada pod fotelem pasażera. Obręcze
kół ze stopów lekkich 16”.
Pakiet Top
Pakiet Dobrej Widoczności. Reflektory bi-ksenonowe AFL z systemem automatycznego poziomowania,
spryskiwaczami, automatycznym sterowaniem światłami drogowymi. Światła do jazdy dziennej LED.
System multimedialny NAVI 950 IntelliLink.
S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia
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Dane techniczne silników
1.4 Turbo
Typ silnika

1.4 Turbo

benzynowy

benzynowy

6-biegowa manualna

6 -biegowa automatyczna

1 364

1 364

Moc maksymalna, kW/KM przy obr/min

103 / 140
przy 4 900-6 000

103 / 140
przy 4 900-6 000

Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min

200
przy 1 850-4 900

200
przy 1 850-4 900

Skrzynie biegów
Pojemność skokowa, cm3

Prędkość maks. km/h

207

205

Przyspieszenie 0-100 km/h, s

10,2

10,3

Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km

7,2 - 6,6

7,6 – 7,2

Emisja CO2, cykl mieszany, g/km

163 - 150

173 - 163

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie
z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Cykl pomiaru zużycia paliwa i emisji spalin WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low),
podmiejski (medium), w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego
pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Wszystkie informacje były
aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz
specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.

Wymiary, masy, pojemności
Nadwozie
Długość całkowita: 4658 mm
Wysokość całkowita (bez obciążenia): 1500 mm
Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami: 1814/2013 mm
Rozstaw osi: 2685 mm
Rozstaw kół przód/tył: 1544/1558 mm
Bagażnik (wg ECE)
Pojemność bez składania siedzeń: 460 litrów
Pojemność po złożeniu siedzeń (do dachu): 1010 litrów
Szerokość między nadkolami: 976 mm
Długość podłogi bez składania siedzeń: 1048 mm
Długość podłogi po złożeniu siedzeń: 1778 mm

Masy (ECE)
Masa własna (w zależności od wersji): 1318-1428 kg
Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 1880-2040 kg
Ładowność (w zależności od wersji): 319-537 kg
Dopuszczalne obciążenie dachu: 75 kg
Średnica zawracania
Między krawężnikami (w zależności od wersji): 11,0 m
Między ścianami (w zależności od wersji): 11,5 m

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia
opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów (np.
reflektory biksenonowe AFL+ zawierają również światła dzienne LED), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe wyższej
wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UD7”, co tu oznacza czujniki parkowania). Oznaczenia te
znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.
Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek
akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy,
gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów
dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian
w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione
informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich
kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej
odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat
złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl.
Opel Poland, Warszawa, 21 sierpnia 2019 r.
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Astra Sedan

ORYGINALNE AKCESORIA OPEL

Sprawdź pełną ofertę na
www.opel.pl/akcesoria

Oryginalne Akcesoria Opel są niezwykle przydatne i czynią Twoje auto jeszcze bardziej praktycznym. Szeroka oferta
odpowiednio dobranych produktów oferuje wiele możliwości, idealnie wpisując się w stylistykę Astry.

Belki dachowe

nr kat.: 17 32 193

Pojemnik dachowy Opel XS czarny

785 zł

1 033 zł

735 zł
Uchwyt na rower Thule FreeRide 532

930 zł
nr części: 17 32 183

Welurowe dywaniki podłogowe

248 zł
Mata podłogi bagażnika

nr kat.: 39 194 753

nr kat.: 17 23 060

198 zł
nr kat.: 17 24 017

Listwy boczne nadwozia

nr kat.: 17 05 082*

823 zł

265 zł

773 zł
*Element przygotowany do lakierowania.

Rabaty są udzielane od cen brutto stosowanych u danego dealera, w dniu zakupu. Promocja dotyczy klientów indywidualnych posiadających aktywne konto myOpel.pl. Podane rabaty nie mogą się
łączyć. Rabaty obowiązują przy zakupie maksymalnie do 4 sztuk tego samego produktu (lub większej ilości o ile komplet akcesoriów dla jednego samochodu przekracza cztery sztuki). Z promocji
zakupu akcesoriów do danego samochodu Opel (wg. nr VIN), można skorzystać tylko raz w danym miesiącu kalendarzowym. Z regularnej promocji na Oryginalne Akcesoria Opla są wyłączone: felgi
aluminiowe Opel oraz akcesoria Opel z linii produktów Thule, na które obowiązuje rabat 10% przy wartości zakupu przekraczającej 500 zł. Dane dotyczące emisji CO2 oraz zużycia paliwa dotyczą
samochodu bez akcesoriów dostępnych w niniejszym cenniku.

