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Astra 5-door Enjoy B 1.4 XFL (92 kW / 125 hp) MT6 Бензин 

 

 

Стандартно оборудване: 
6 въздушни възглавници с странични 

въздушни завеси 

ESP - електронно стабилизираща програма 

ABS 

EBD - електронно разпределение на 

спирачното усилие 

СВС - контрол на спирането в завой 

SLS - контрол на стабилността в права посока 

Имобилайзер 

Серво усилвател на волана електрически 

Система за следене налягането на гумите 

Климатик с полен филтър 

Предни електрически стъкла 

Централно дистанционно заключване 

Електрически огледала за обратно виждане с 

отопление 

Дневни LED светлини 

Автоматично управление на светлините 

USB 

Графичен информационен дисплей 

Регулируем волан по височина и дълбочина 

Вазможност за деактивиране на дясна предна 

и странична въздушна възглавница 

Триточкови колани с обтегачи 

Индикация за непоставени колани 

Предни и задни подглавници 

Централен заден подглавник 

Задна седалка делима 40/60 

Система за закрепяне на детска седалка Isofix 

отзад 

Регулируемо огледало за обратно виждане 

Интериорно осветление на тавана в купето 

отпред и отзад 

Интериорно осветление в багажното 

отделение 

Халогенни крушки на светлините 

Заден габарит за мъгла 

Механично регулиране на фаровете по 

височина 

Тунирани атермични стъкла 

Атермично предно стъкло 

Механична ръчна спирачка 

Дръжка на петата врата в цвета на купето 

Външни лайсни врати и таван в черно 

Заден спойлер 

Заключване на волана 

Еднотонов клаксон 

Текстилен салон 

Аудио система R 4.0 IntelliLink - радио; USB; 4 

колони; Bluetooth 

Кожен волан с три спици 

Радио управление от волана 
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Преден подлакътник 

Отвори за вентилация към задните седалки 

Задни електрически стъкла 

Автопилот 

Борд компютър 

Стоманени джанти 16" с гуми 205/55 R 16 

Един сгъваем ключ 

Допълнително оборудване: 
Цвят металик 

Пакет пушач 

Пакет "Excite" -  Двузоново климатроник; осветление на огледалата в сенниците; осветление за 

четене; сензор за дъжд; самозатъмняващо се вътрешно огледало за обратно виждане; автоматично 

включване на светлините с откриване на тунел; парктроник предни и задни сензори; аларма; 

aлуминеви джанти 16"; потъмнени задни стъкла 

Резервна гума спестяваща място 16" 

Предни фарове за мъгла 

Срок на доставка: Налични на склад 

Цена по ценоразпис: 36 890,00  лв. с ДДС 

Отстъпка: - 3 180 лв. /Отстъпката е валидна при покупка до 30.06.2018г./ 

Офертна цена: 33 570,00 лв. с ДДС 

Гаранция и обслужване:  

 Всички модели на OPEL имат гаранция 5(2+3) години или 150 000 км. пробег, 

което настъпи първо.  

 Безплатна пътна помощ в случай на техническа неизправност за периода на 

гаранцията. 

 

За нас: Стефанов Мотърс ООД е официален вносител за марката OPEL и предлага 

всички необходими допълнителни услуги, свързани с експлоатацията и 

обслужването на автомобила като: 

- Регистрация в КАТ- Пловдив 

- Възможност за договаряне на лизинг с лизингова компания 

- Оторизиран сервиз на General Motors 

- Доверен сервиз на застрахователни комании: Булстрад, Евроинс, 

Дженерали, Алианц, Булинс, ДЗИ, Армеец и др. 

- Застраховане 

- Посредничество при завеждане на щети при застрахователя 

- Обратно изкупуване на автомобили 

- Пътна помощ 

- Доставка домясто по избор на клиента 

- Други 

 

 

Моля в случай, че имате някакви въпроси не се колебайте да се свържете с нас за 

да ги изясним. 
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