
Opel FlexCare
Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с 
неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължeна 
гаранция (ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на 
удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили 

Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

OPEL Astra
 4 врати
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Двигатели Предавателна кутия
1.4 Turbo
103 кВт/140 к.с. 
1.4 Turbo
103 кВт/140 к.с. 

Opel Astra Sedan
бе

нз
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4 врати
Enjoy

32 7106-степенна автоматична

6-степенна механична 28 580
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Пакет "Light Pack"

Осветление на огледалата в сенниците, Лампи за четене в задната част с осветени ключове

Пакет “Светлини и видимост 1” 
Сензор за дъжд, Самозатъмняващо се вътрешно огледало, Автоматично включване на светлините с откриване на 
тунели

Интериорен пакет "Versatility"
Облегалка за ръката на задната седалка с място за съхранение и проход, Чекмедже за съхранение под седалката на 
пътника до водача, Облегалка за глава на средната задна седалка

Пакет предни светлини "Premium"
Пакет "Светлини и видимост 1", Би-ксенонови предни светлини, Умиватели на фаровете, Автоматично изравняване на 
фаровете, Дневни светлини, LED, Адаптивни предни светлини, Автоматични дълги светлини

Пакет "Enjoy"
Автоматичен двузонов климатик с електронно управление на климатичната инсталация, Oблицован с кожа волан с 3 
спици и 3 капачки в цвят графит, Парк пилот със сензори отзад

Пакет "Elegance"
Блокировка на вратите, Електрически регулируеми, отопляеми и сгъваеми огледала, Електрическа ръчна спирачка

Основни цветове BAS

Цвят брилянт 9BR

Боя металик 9M2

Бутикови цветове BBQ

Странични огледала с корпуси в цвета на купето DP6

Отопляеми електрорегулируеми странични огледала в цвета на купето, ръчно сгъваеми DWE

Електрически регулируеми, отопляеми и сгъваеми огледала DWF

Външни дръжки на вратите в цвета на купето D75

Емблема "ecoFLEX" W5T

Черна горна част на лайсните MDB

Хромирана лайсна около прозорците MDE

Система за нивелиране на фаровете, ръчно TR6

Халогенни фарове T4A

Задна стоп светлина, висока TS6

Включване/изключване на светлините при стартиране/изгасяне на двигателия T3N

Тонирани задни стъкла AKN

Тонирано предно стъкло AKW

Сигнализация за включени светлини T39

Тапицерия - текстил, Silvanus, Jet Black TAJI

Делима в съотношение 40/60 задна седалка A64

Отопляеми предни седалки KA1

Луксозен трилъчев волан

Управление на аудиосистемата от волана, Круиз контрол

Oблицован с кожа волан с 3 спици и 3 капачки в цвят графит

Управление на аудиосистемата от волана, Круиз контрол

Кормилна колона - накланяща се, телескопична N37

Отоплеие на волана
Отопляеми предни седалки

Електрически стъкла от страната на водача AXG

Електрически стъкла от страната на пътника AEF

Климатична инсталация с филтър за частици, с ръчно управление C67

Автоматичен двузонов климатик с електронно управление на климатичната инсталация CJ2

Дюзи за отопление на пътниците на 2-ри ред седалки KCL

Регулируемо вътрешно огледало за обратно виждане D31

Контролни уреди с черни циферблати, черни пръстени с хромирани ръбчета DVA

Предни лампи за четене C95

Покривало на багажното отделение B75

Еднотонов клаксон U04

Заключване на кормилната колона ULS

Подготовка на облегалката за поставяне на детско столче (Isofix задна седалка) AHN

Електрическа ръчна спирачка
Конзола за предно отделение, под, плъзгаща се облегалка за ръце, Лампа на конзолата за индиректно, интериорно 
осветление, Асистенция при потегляне по наклон

Букса за ел. захранване, аксесоар KC5
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Радио CD 600
Извод AUX-in (LINE IN), 6 високоговорителя "premium", Радио CD, Къса антена на покрива, Информационно-
развлекателна система IntelliLink, 7-инчов цветен дисплей, WVGA, WVGA, Лампи за четене в задната част с осветени 
ключове

Аудио система Navi 950 с технология IntelliLink
Приемник за позиционираща система, 6 високоговорителя "premium", Антена, 7-инчов цветен дисплей, WVGA, 
Дисплей в приборното табло (едноцветен графичен), Извод AUX-in (LINE IN), Лампи за четене в задната част с 
осветени ключове, Цвят на контролни уреди, черен, прозрачни пръстени, Информационно-развлекателна система 
IntelliLink, Радио Navi 650

Електронна стабилизираща програма (ESP) FX3

Парк пилот със сензори отзад
Дисплей в приборното табло (едноцветен графичен)

Система за следене на налягането в гумите (TPSM) UJM

Облегалка за глава на средната задна седалка AQP

Изключване на въздушната възглавница за пътника до шофьора (с ключ) C99

Предни и странични въздушни възглавници за предните две места AJG

Предни фарове за мъгла T3U

Фарове за мъгла, задни T79

Блокировка на вратите AF8

Облегалка за глава на предната седалка, подвижна (2-посочна) AJF

Стоманени джанти 16 x 6.5 със затворени тасове на колелата
с гуми 205/60 R16

Специални алуминиеви джанти 16" x 6.5
с гуми 205/60 R16

Алуминиеви джанти 17 x 7.0 с множество спици
с гуми 215/50 R17
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РАЗМЕРИ в мм 4 врати Радиус на завой в метри
Височина 1500 От бордюр до бордюр
Дължина 4658 От стена до стена
Междуосие 2685
Широчина (със/без страничните огледала) 2013 / 1814 Размери на багажното отделение (ECIE/GM) в мм
Следа (предна/задна) 1541 / 1551

Обем на багажното отделение (ECIE/GM) в литри 4 врати Дължина на товарния отсек, от задната врата до предните седалки
Капацитет на багажника до покривалото 460 Максимална широчина
Капацитет на товарния отсек до ръба на облегалките на предните седалки 1010 Височина на товарния отсек 756

976-1283

1778

4 врати

Дължина на товарния отсек, от задната врата до облегалките на задните 
седалки

1048

Технически данни

Общи спецификации Общи спецификации

11,5
11,0

4 врати
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Норма на емисии Euro 6d-TEMP

Гориво бензин

Брой цилиндри 4

Диаметър на цилиндъра в мм 72,5

Ход на буталото в мм 82,6

Работен обем (см3) 1362

Максимална мощност (кВт/к.с.) 103 / 140

Максимална мощност при об./мин 4900-6000

Максимален въртящ момент (Нм) 200

Максимален въртящ момент при об./мин 1850-4900

Собствено тегло на автомобила, вкл. Водача 1449

Максимално допустимо брутно тегло на автомобила 1950

Полезен товар 513

Максимално тегло за теглене без спирачка 680

Максимално тегло за теглене със спирачка (12% стъпка) 1400

Трансмисия 6-степенна механична 

градски 8 ,3–8 ,0

извънградски 5 ,1–5 ,0

комбиниран цикъл 6 ,3–6 ,1
емисия на СО2 (гр/км) 145–140

1400

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 август 2019. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си 
запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в 
български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за 
поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на  www.opel.bg . 
Opel Southeast Europe Kft., август 2019.

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, 
програмата FlexCare осигурява паневропейска удължeна гаранция (ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. 
Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните 
условия, описани в Сервизната книжка.

Разход на гориво (л/100 км)

Тегло в кг

1449

1950

513

680

6-степенна автоматична

9 ,0–8 ,6

5 ,4–5 ,1

6 ,7–6 ,4

155–148

200

1850-4900

Технически данни

ДВИГАТЕЛИ
1.4 Turbo

(103 кВт / 140 к.с.)

103 / 140

4900-6000

Бензинови двигатели

1.4 Turbo
(103 кВт / 140 к.с.)

Euro 6d-TEMP

бензин

4

72,5

82,6

1362


