
 Sports Tourer

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 удължената гаранция гаранция е еквивалентен на 
стандартната стандартната 2-годишна годишна гаранция гаранция за нови 

автомобили автомобили Opel.

OPEL Astra PHEV



Електрически + бензинов 
двигател

Предавателна кутия

1.6 Turbo  Start/Stop
110 кВт/150 к.с.
пълно хибридно изпълнение 180 к.с.

80 870

Opel Astra Sports Tourer PHEV

86 245

Ultimate
Sports Tourer

GS Line

8-степенна автоматична 

Edition

73 375 78 890хи
бр

ид

Elegance



Edition Elegance GS Line Ultimate

Активен круиз контрол: ACC 30 (само за автоматична скоростна кутия)
Сензор индикатор при напускане на платното, Предотвратяване удар, Система за разпознаване на 
пътните знаци, Датчик и индикатор на системата за разпознаване на сънливост у водача (DDS), 
Aдаптивен круиз контрол с функция спиране и потегляне , Ограничител на скоростта, 
автоматичен
Drive Assist 1.0
Сензор индикатор при напускане на платното, Предотвратяване удар, Система за разпознаване на 
пътните знациn, Датчик и индикатор на системата за разпознаване на сънливост у водача (DDS), 
Сензор за движение отзад, Aдаптивен круиз контрол с функция спиране и потегляне, 
Ограничител на скоростта, автоматичен, Асистент за позициониране на лентата, Сензор за 
странични препятствия
Drive Assist 2.0
Сензор индикатор при напускане на платното, Предотвратяване удар, Система за разпознаване на 
пътните знаци, Датчик и индикатор на системата за разпознаване на сънливост у водача (DDS), 
Сензор за движение отзад, Aдаптивен круиз контрол с функция спиране и потегляне, 
Ограничител на скоростта, автоматичен, Полуавтоматичен асистент за смяна на лентата, Асистент 
за смяна на лентата (на дълги разстояния)

Edition Elegance GS Line Ultimate

Жълто Kult металик M0RV 0 0 0 0
Бяло Arktis солиден P0WP 480 480 480 480
Черно Karbon перлен металик M49V 965 965 965 965
Червено Kardio металик M5PQ 965 965 965 965
Синьо Kobalt трислоен перлен металик M6SM 1 125 1 125 1 125 1 125
Покривът е боядисан в цвета на купето DJD00 S S 0 0
Черно боядисан покрив (двуцветно изпълнение, включително A-колона) DJD20 - 645 S S
Електрически люк DTC07 - - 1 770 S
Поглъщащо топлината стъкло DVD02 S - - -
Свръхтонирани задни стъкла DVD09 290 S S S
Подгреваемо предно стъкло DLW02 - - 290 290
Ектериорен пакет "Edition" DPDGU S - - -
Ектериорен пакет "Elegance" DPDGV - S - -
Черен пакет DPDGW - - S 385
Ектериорен пакет "Ultimate" DPDGX - - - S
Без надлъжни релси за допълнителен багажник DKK00 S - - -
Надлъжни релси за допълнителен багажник DKK01 95 S S S
Черна лайсна над прозорци DGV05 S - S -
Хромирана лайсна над прозорци DGV04 - S - S

Eco LED фарове, LED задни светлини, сензор за дъжд и светлина DYQ01&
DLA10

S S S -

Адаптивни IntelliLux Pixel фарове с общо 168 елемента и защита от заслепяване,  сензор 
за дъжд и светлина

DYQ03&
DLA05

- 2 090 2 090 S

Предни фарове за мъгла DPR05 S S S S
Автоматично нивелиране на фаровете DPS03 - - - S
Теглич с демонтираща се кука DAQ05 1 125 1 125 1 125 1 125
Повдигане на багажна врата, електрическо, безконтактно DMO02 - 835 835 S

Edition Elegance GS Line Ultimate

Комфортни седалки ниво Edition
Текстилна тапицерия, десен Modene, Комфортни предни седалки, Ръчно регулиране в четири 
посоки (отпред / отзад с наклонена облегалка).
Комфортни седалки Edition AGR 
Текстилна тапицерия, десен Modene, Комфортни предни седалки с подгряване, AGR 
сертифицирана шофьорска седалка с регулиране в осем посоки, лумбална опора и удължаваща се
възглавница на седалката. Пасажерска седалка с регулиране в четири посоки. Отопление на 
волана
Комфортни седалки Elegance AGR 
Тапицерия комбинация от текстил и винил, тапицерия Isabella, Комфортни предни седалки, AGR 
сертифицирана шофьорска седалка с регулиране в осем посоки, лумбална опора и удължаваща се
възглавница на седалката. Пасажерска седалка с регулиране в четири посоки. Регулируеми 
подглавници
Комфортни седалки Elegance AGR с подгряване
Тапицерия комбинация от текстил и винил, тапицерия Isabella, Комфортни предни седалки с 
подгряване, AGR сертифицирана шофьорска седалка с регулиране в осем посоки, лумбална опора 
и удължаваща се възглавница на седалката. Пасажерска седалка с регулиране в четири посоки. 
Регулируеми подглавници. Отопление на волана
Комфортни седалки Elegance AGR с подгряване, разширен
Тапицерия комбинация от текстил и винил, тапицерия Isabella, Комфортни AGR сертифицирани 
седалки с регулиране в осем посоки, лумбална опора и удължаваща се възглавница на седалките.
Предни седалки с подгряване,  Регулируеми подглавници. Отопление на волана
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Edition Elegance GS Line Ultimate

Спортни седалки GS Line AGR с подгряване
Тапицерия комбинация от текстил и винил, тапицерия Greta, Предни спортни седалки,AGR 
сертифицирана шофьорска седалка с регулиране в осем посоки, лумбална опора и удължаваща се
възглавница на седалката. Пасажерска седалка с регулиране в четири посоки. Отопление на 
волана
Спортни седалки Alcantara AGR предни седалки с подгряване
Предни спортни седалки,  AGR сертифицирани седалки с регулиране в осем посоки, лумбална 
опора и удължаваща се възглавница на седалките, с ел. регулиране и памет за шофьорска 
седалка. Предни седалки с подгряване,  Регулируеми подглавници. Отопление на волана.
Спортни седалки с Nappa кожа 
Кожени седалки Nappa, Предни спортни седалки, AGR сертифицирани седалки с eл. регулиране в 
осем посоки, лумбална опора и удължаваща се възглавница на седалките. Функция за масаж, 
обдухване и отопление на предни седалки. Отопляеми задни седалки. Отопление на волана

Oблицован с кожа волан с 3 спици DVH37 S S - -
Волан с 3 спици, кожен, спортен DVH49 - - S S
Отопление на волана DI301 - - S S
Електрически стъкла от страната на пътника DLU03 S S S S
Електрически стъкла от страната на водача DLT03 S S S S
Задни електрически стъкла DLE05 S S S S
Климатроник DRT02 S - - -
Автоматичен двузонов климатик DRE07 - S S S
Сензор за качеството на постъпващия в купето въздух DO301 - 255 255 S

Edition Elegance GS Line Ultimate

Безжично зарядно DE301 290 290 290 S

- - - 2 895

S

Pure Panel кокпит, комбинация от 10” инструментален екран пред водача и 10” сензорен 
екран за мултимедията с възможност за настройка, шест говорителя. Bluetooth, DAB и 
два USB-C порта

Pure Panel Pro,подобрен кокпит, изцяло стъклен кокпит, комбинация от 10” 
инструментален екран пред водача и 10” сензорен екран за мултимедията с 
възможност за настройка, шест говорителя. Bluetooth, DAB и два USB-C порта  (предлага 
се от 08.22)

Pure Panel кокпит, комбинация от 10” инструментален екран пред водача и 10” сензорен 
екран за мултимедията с възможност за настройка. Шест говорителя и вградена 
навигация, Bluetooth, DAB и два USB-C порта

Pure Panel Pro подобрен кокпит, изцяло стъклен кокпит, комбинация от 10” 
инструментален екран пред водача и 10” сензорен екран за мултимедията с 
възможност за настройка. Шест говорителя и вградена навигация, Bluetooth, DAB и два 
USB-C порта (предлага се от 08.22)

Pure Panel Pro подобрен кокпит, изцяло стъклен кокпит, комбинация от 10” 
инструментален екран пред водача и 10” сензорен екран за мултимедията с 
възможност за настройка. Вградена навигация. HiFi озвучителна система с осем 
говорителя и субуфер.Bluetooth, DAB и два USB-C порта (предлага се от 08.22)

Pure Panel Pro подобрен кокпит, изцяло стъклен кокпит, комбинация от 10” 
инструментален екран пред водача и 10” сензорен екран за мултимедията с 
възможност за настройка. Head-up display. Вградена навигация. Шест говорителя и 
вградена навигация, Bluetooth и два USB-C порта (предлага се от 08.22)

Pure Panel Pro подобрен кокпит, изцяло стъклен кокпит, комбинация от 10” 
инструментален екран пред водача и 10” сензорен екран за мултимедията с 
възможност за настройка. Head-up display. Вградена навигация. Шест говорителя и 
вградена навигация, Bluetooth, DAB и два USB-C порта (предлага се от 08.22) DZJCF

- - 2 895 -
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S
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S
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- 1 285

-

-

-

Оборудване

-

4 180

-

DZJCE

- - -

Pure Panel Pro подобрен кокпит, изцяло стъклен кокпит, комбинация от 10” 
инструментален екран пред водача и 10” сензорен екран за мултимедията с 
възможност за настройка. Head-up display. Вградена навигация.HiFi озвучителна система 
с осем говорителя и субуфер, Bluetooth, DAB и два USB-C порта (предлага се от 08.22) DZJCH

-
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Преден и заден паркинг асистент D1G03 S - - -
Камера за обратно виждане
Преден и заден паркинг асистент, Камера за задно виждане 

Камера за обратно виждане
Преден и заден паркинг асистент, Панорамна камера за задно виждане (360 градуса панорамна 
камера с "птичи поглед")
Система за следене на налягането в гумите DUE05 S S S S
Алармена система DAB13 645 645 645 645
Предпазна мрежа DNM02 290 S S S
Бордово Високоволтово зарядно устройство 3,7 KW DLZ01 S S S S
Бордово Високоволтово зарядно устройство 7,2 KW DLZ02 645 645 645 645

Edition Elegance GS Line Ultimate

16` алуминиеви джанти Admiral, Gloss Black DZHYD - 580 - -
17` алуминиеви джанти Admiral, Noir Onyx DZHYJ S S - -
17` алуминиеви джанти Kadet, Noir Onyx DZHYG - - S -
18` алуминиеви джанти Pentagon с червени акценти DZHYI - - 420 -
18` алуминиеви джанти Pentagon със сиви акценти DZHYH - - - S
Ремонтен комплект за гуми DLV03 S S S S

--320

Гуми и джанти

S

Безопасност

D1G18
-

S

- S

D1G07

Оборудване



РАЗМЕРИ в мм Sports Tourer Размери на багажното отделение (ECIE/GM) в мм Sports Tourer

Височина 1481
Дължина на пода до облегалките на задната 
седалка

1026

Дължина 4642
Дължина на пода при сгънати облегалки на 
задната седалка

1850

Междуосие 2732
Разстояние между вътрешните арки на 
калниците

1032

Широчина (със/без страничните огледала) 2062 / 1860 Височина на прага на натоварване 601

Следа (предна/задна)
1551-1559 / 1546-

1554

Радиус на завой в метри Sports Tourer Обем на багажното отделение (ECIE/GM) в литри Sports Tourer
От стена до стена 10,7 Капацитет на багажното отделение 516-1553

Технически данни

Общи спецификацииОбщи спецификации



ДВИГАТЕЛИ
Електродвигател + 

1.6 Turbo Start/Stop (110 кВт/150 к.с.)
пълно хибридно изпълнение 180 к.с.

Норма на емисии Euro 6d

Гориво Бензин / Електричество

Брой цилиндри (бензинов двигател) 4

Работен обем (см3) (бензинов двигател) 1598

Максимална мощност (кВт/к.с.) (бензинов двигател) 110 / 150

Максимална мощност при об./мин (бензинов двигател) 6000

Максимална мощност (кВт/к.с.) (електромотор) 81,2 (отпред) / 110 (отпред)

Максимална производителността на системата (кВт/к.с.) 133 / 180

Максимален въртящ момент (Нм) (бензинов двигател) 250

Максимален въртящ момент при об./мин (бензинов двигател) 1750

Максимален въртящ момент (Нм) (електромотор) 320 (отпред)

Максимален въртящ момент при об./мин (електромотор) 500-2500 (отпред)

Максимална система на въртящия момент (Нм) 360

Собствено тегло на автомобила, вкл. Водача 1678

Максимално допустимо брутно тегло на автомобила 2150

Полезен товар 472

Максимално тегло за теглене без спирачка 750

Максимално тегло за теглене със спирачка (12% стъпка) 1450

Капацитет на батерията (kWh) 12,4

Максимално разстояние само с електродвигател (EAER City) (км) 70-74

Време за зареждане (с домашно зарядно устройство ~ 1,8 кВт)
със стандартно бордово зарядно устройство 3.7 kW и кабел за зареждане на 

режим 2; около 7 часа 5 минути

Време за зареждане (с бързо зарядно ~ 7,4 кВт)

с опционално 7,4 kW вградено зарядно устройство и кабел за зареждане на 
режим 3; около 3 часа 50 минути

(Максималният капацитет на зареждане се определя от вграденото зарядно 
устройство определено. Опционалният капацитет на зареждане макс. 7.4 kW 
може да се използва само на 22 кВт зарядна станция / стена кутия може да се 

постигне.)

Трансмисия 8-степенна автоматична 

Разход на гориво (л/100 км) (WLTP) 1,1
емисия на СО2 (гр/км) (WLTP) 24-26
Максимална скорост (км/ч) 225 / 135 (с електродвигател)

Ускорение 0-100 км/ч (сек) 7,6-7,7

Разход на гориво

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 Май 2022. 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 .

Sofia France Auto, Май 2022.

Технически данни

Хибридни двигатели

Тегло в кг

Функции на батерията


