OPEL ASTRA V HB AT, ROK PRODUKCJI: 2019
Zdjęcie poglądowe:

Astra Enjoy 5-drzwiowy 1.4 Turbo 110 kW / 150 KM Start/Stop
Autmatyczna skrzynia (AT6)

rejestracja 31.12.2019 r. przebieg 10km
Dostępne kolory metalik: CZARNY, SREBRNY, SZARY,

dostępność 25 szt

Kalkulacja ceny
Astra Enjoy 5-drzwiowy 1.4 Turbo 110 kW / 150 KM Start/Stop (AT6)
Lakier metalik

86 200,00 zł
2300,00 zł

Tapicerka: Tapicerka Talino / Atlantis, Jet Black, materiałowa,
czarna
Opcje
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
Felgi stalowe strukturalne 16 x 6.5
Pakiet „Biznes Plus”
System Open&Start
Pakiet "Zimowy 1"
Dojazdowe koło zapasowe 16 x 4.0
Opony wielosezonowe 205/55 R16 94V
Cena katalogowa

0,00 zł
8100,00 zł
600,00 zł
1000,00 zł
3400,00 zł
800,00 zł
1500,00 zł
400,00 zł
1200,00 zł
96600,00 zł

W ramach polityki stałej poprawy produktów Opel dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz
prezentowane grafiki maja wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Oferta ważna do
wyczerpania składu

Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany +) 158.0 g / km
Zużycie paliwa (WLTP), profil jazdy miejskiej +) 9.5 l / 100km
Zużycie paliwa (WLTP), profil jazdy podmiejskiej +) 6.8 l / 100km
Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany +) 6.9 l / 100km

Wyposażenie
Pakiety opcji
Pakiet "Zimowy 1" (2EB)
– Podgrzewane fotele przednie (KA1)
– Podgrzewane koło kierownicy (UVD)
Pakiet „Biznes Plus” (LP4B)
– Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu (TTW)
– Chromowana listwa wzdłuż górnej linii okien (MDQ)
– Czujnik deszczu (CE1)
– Dodatkowe oświetlenie wnętrza (C93)
– Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, z
automatycznym czujnikiem recyrkulacji (CJ2)
– Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i
zamykanym schowkiem (ZL3)
– Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)
– Oświetlenie wnętrza kabiny, przód i tył (TR0)
– Przesłona słoneczna kierowcy z kieszenią i lusterkiem podświetlanym (D6I)
– Reflektory przeciwmgielne (T3U)
– Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)
Nadwozie
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne (DWE)
Funkcja opóźnionego wyłączania oświetlenia „Door-to-door" (T74)
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75)
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (DP6)
Reflektory halogenowe (T4A)
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich (TR6)
Spojler tylny (T43)
Szyba absorbująca promieniowanie słoneczne (AKX)
Światła do jazdy dziennej LED (T3S)
Światło przeciwmgielne z tyłu (T79)
Wnętrze
Elektrycznie sterowane szyby przednie (AEF)
Elektrycznie sterowane szyby tylne (AER)
Fotele przednie komfortowe (A51)
– Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (regulacja nachylenia oparcia,
wzdłużna, wysokości) (AH3)
– Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (regulacja nachylenia
oparcia, wzdłużna) (AG5)
Funkcja jednoimpulsowego sterowania szybami przednimi (AXG)
Kanapa w drugim rzędzie, wyjmowana bez użycia narzędzi, mocowania IsoFix,

Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std
Std

Std
Std
Std

Std
Std

uchylana do przodu, z możliwością składania oparcia i siedziska w podziale 2+1 (A64)
W ramach polityki stałej poprawy produktów Opel dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz
prezentowane grafiki maja wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Oferta ważna do
wyczerpania składu

Oświetlenie bagażnika (U25)
Pasywne zagłówki foteli przednich (AJC)
Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla
przedniego fotela pasażera (C99)
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (N37)
Szyby boczne absorbujące promieniowanie słoneczne (AKP)
Układ kontrolny „Check Control” z komputerem pokładowym (Y67)
– Czujnik ciśnienia w oponach z ręczną kalibracją (UJM)
– Funkcja wyświetlania ciśnienia w podziale na poszczególne koła (UK4)
Wskaźnik zużycia oleju (UJ2)

Std
Std
Std

Zaczepy Isofix w oparciach tylnych zewnętrznych siedzeń (AHN)

Std

Zamek centralny sterowany zdalnie (AU3)

Std

Środkowy zagłówek z tyłu (AQP)

Std

Std
Std
Std
Std

Syst. informacyjne
Przyciski sterowania na kierownicy (UC3)
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB (IOB) 6

Std
Std

głośników, kolorowy ekran dotykowy 7”, system obsługi komend głosowych przez
smartfon
– 4 głośniki (UW4)
– Antena dachowa (U91)
– Gniazdo USB (MCY)
– Wyświetlacz graficzny między wskaźnikami, monochromatyczny (UDC)

Bezpieczeństwo
Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy (UHG)
Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera (UHH)

Std
Std

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie (UH5)

Std

Dwa kluczyki w tym jeden składany (KTM)

Std

ESP – układ stabilizacji toru jazdy z układem wspomagającym ruszanie na

Std

pochyłościach (HSA) (FX3)
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (NJ1)
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (J71)

Std
600,00 zł

– Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym
schowkiem (ZL3)
Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki

Std

kurtynowe (AYC)
Sygnał dźwiękowy jednotonowy (U04)

Std

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa na tylnym środkowym siedzeniu (AWO)

Std

Koła
Dojazdowe koło zapasowe 16 x 4.0 (SJQ)
Opony wielosezonowe 205/55 R16 94V (QKV)

400,00 zł
1200,00 zł

Koła stalowe strukturalne 16”
Felgi stalowe strukturalne 16 x 6.5 (PWN)

1000,00 zł

W ramach polityki stałej poprawy produktów Opel dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz
prezentowane grafiki maja wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Oferta ważna do
wyczerpania składu

