
Opel Astra



OPEL
S HRDOSTÍ

UVÁDÍ



Druhy čalounění 14–21

Barvy 22–23

Ráfky 24–25

Ohleduplnost k životnímu prostředí 26–27

Motory a převodovky 28–29

Obsah tohoto katalogu byl přesný v době, kdy byl předán k tisku (8/2009). Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit specifikace a výbavu. Nejnovější informace zjistíte u svého  
prodejce Opel.

Jízdní dynamika/podvozek 30–31

Bezpečnost 32–37

Pohodlí 38–41

Komfort 42–43

Infozábava 44–45

Příslušenství 46–47

OPC Line 48–49

Prodej 50

Náhled





Světla, kamera – akce!
Představujeme vám nový Opel Astra. Krásný, s tělem atleta a se 
skutečně zábavným charakterem; je to zbrusu nová hvězda na 
automobilovém nebi.



Opravdový umělec.
Jakmile začne akce, vyjeví se dokonalé mistrovství nového  
vozu Opel Astra na silnici. Jemně vyvážený podvozek a sladěný 
motor podávají skutečně silný výkon.







Buďte hlavní postavou v záběru.
Nový Opel Astra má vše, co potřebuje, aby bezvýhradně zaujal. 
Jeho povrch jakoby přitahoval světlo a obdivující odlesky jsou 
součástí každého jeho pohybu.













Hvězdná kvalita přichází zevnitř. 
Tady si můžete na kvalitu sáhnout. Je všude – od dynamických 
křivek designu interiéru až po ty nejmenší povrchové detaily.





Zvláštní efekty v každé scéně. 
Nový Opel Astra nabízí množství moderních a chytrých  
technologií, které z každé vaší cesty učiní bezpečnou  
a pohodovou záležitost. A každý pohon je dokonce možné  
vyladit tak, aby odpovídal vaší náladě.



Opel Astra Essentia
Podstata nového modelu Opel Astra.

Verze výbavy Essentia nabízí širokou šlálu 
výbavy s barevnými odstíny karoserie  
a interiéru, které jsou trvale přitažlivé. 

Štědrý seznam standardní výbavy  
obsahuje tyto prvky:
• elektricky ovládaná a vyhřívaná  

zrcátka v barvě karoserie
• kliky dveří v barvě karoserie
• chromovaná přední světla
• světla pro denní svícení
• budíky přístrojů s chromovaným  

lemováním
• klimatizace s filtrem pevných částic 
• rádio CD 300 s třífunkčním informačním 

displejem
• elektricky ovládaná okna vpředu
• centrální zamykání s dálkovým  

ovládáním
• bodové čtecí lampičky vpředu
• posilovač řízení citlivý na rychlost
• brzdy s protiblokovacím systémem (ABS)
• ESP®Plus

• středová konzola se dvěma držáky  
nápojů a otevřenou úložnou schránkou

• zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40
• přední a boční airbagy u řidiče  

a spolujezdce 
• upozornění při nezapnutém  

bezpečnostním pásu vpředu
• systém uvolnění pedálů
• upevňovací oka v nákladovém prostoru
• 16˝ ocelové ráfky se stylovými kryty

Změna scény.

Na obrázku může být znázorněna volitelná výbava.
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Opel Astra Enjoy
Příležitost dodat výraz osobnosti.

V dlouhém seznamu výbavy pro verzi 
Enjoy je například systém AFL, podvozek 
FlexRide, sada Sport Chassis, tempomat, 
ergonomické sportovní sedačky a střešní 
okno.

Hlavní prvky navíc k výbavě Essentia:
• inovované ozdobné zpracování  

vnitřního čalounění a lišt
• rádio CD 400 s grafickým displejem
• aktivní opěrky hlavy vpředu
• tempomat
• osvětlovací sada včetně čtecích  

bodových lampiček a osvětlených  
kosmetických zrcátek

• dešťový senzor 
• hlavový airbag
• středová konzola se dvěma držáky 

nápojů, otevřenou úložnou schránkou 
a úložnou nádobkou

• kapsy vzadu na předních sedadlech

Na obrázku může být znázorněna volitelná výbava.



Opel Astra Sport
Pro řidiče se sportovním stylem.

Nový Opel Astra Sport přináší chuť  
vysokého výkonu. Kožená sedadla na 
přání a úplná řada výkonnostního  
vybavení znamenají, že si svůj nový Opel 
Astra Sport můžete upravit přesně podle 
svých požadavků.

Hlavní prvky navíc k výbavě Enjoy:
• prémiové ozdobné zpracování vnitřního 

čalounění se dvěma odstíny
• zatmavená přední a zadní světla
• prahové lišty v předních dveřích
• výrazné osvětlení průsvitných přístrojů
• dvouzónová elektronická klimatizace
• středová konzola se dvěma zakrytými 

držáky nápojů a uzavřenou úložnou 
schránkou 

• nastavitelná loketní opěrka vpředu
• elektrická parkovací brzda
• asistent pro rozjezd do kopce
• palubní počítač s kontrolním systémem
• přední mlhová světla
• elektrická zásuvka na střední konzole 

vzadu
• dvoutónový klakson
• volant potažený perforovanou kůží s 

dálkovým ovládáním audiosystému
• 17˝ ráfky z lehkých slitin, 5 paprsků

Na obrázku může být znázorněna volitelná výbava. 
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Opel Astra Cosmo
Souhrn komfortu a stylu nového modelu 
Opel Astra.

Elegantní a důmyslný nový Opel Astra 
Cosmo vnáší vkus a luxus do každé jízdy.

Hlavní prvky navíc k výbavě Enjoy:
• vnitřní čalounění a prémiové ozdobné 

prvky se dvěma odstíny Morrocana
• zatmavená zadní světla
• prahové lišty v předních dveřích
• výrazné osvětlení průsvitných přístrojů
• dvouzónová elektronická klimatizace
• rádio CD 400 s grafickým displejem
• středová konzola se dvěma zakrytými 

držáky nápojů a uzavřenou úložnou 
schránkou 

• nastavitelná loketní opěrka vpředu
• elektrická parkovací brzda
• asistent pro rozjezd do kopce
• palubní počítač s kontrolním systémem
• přední mlhová světla
• elektrická zásuvka na střední konzole 

vzadu
• dvoutónový klakson
• volant potažený kůží s dálkovým  

ovládáním audiosystému
• 17˝ ráfky z lehkých slitin, vícepaprskové

Na obrázku může být znázorněna volitelná výbava.





Essentia: Cordoba/Atlantis, černá
Ozdobné lišty: Dark Pearl

Enjoy: Scene/Atlantis, černá
Ozdobné lišty: Silver Dust

Enjoy: Scene, červená Spice Red/Atlantis, 
černá
Ozdobné lišty: Silver Dust

Enjoy: Scene, Ocean/Atlantis, černá
Ozdobné lišty: Silver Dust

Sport: Lace/Atlantis, černá
Ozdobné lišty: dvoubarevné  
Palladium/Piano Paint

Cosmo: Ribbon/Morrocana, černá
Ozdobné lišty: dvoubarevné Liquid  
Palladium/Dark Matrix

Ergonomická sportovní sedadla:  
Kůže, černá
Ozdobné lišty podle vybraného modelu.

Ergonomická sportovní sedadla:  
Lace/Atlantis, černá
Ozdobné lišty podle vybraného modelu.

1 K dispozici v lednu 2010.



Bílá Olympic

Metro

Pannacotta

Waterworld

Červená PowerModrá Royal1

Stříbrná Silver Lake

Ice Berg

Černá Sapphire

Šedá Technical

Stříbrná Sovereign

Zelená Myth

1 K dispozici v lednu 2010.



Model Essentia Enjoy Sport Cosmo

Název čalounění Cordoba/ 
Atlantis

Scene/ 
Atlantis

Lace/ 
Atlantis1,3

Lace/ 
Atlantis4

Kůže1,3,5

  
Ribbon/ 

Morrocana
Lace/ 

Atlantis1,3
Kůže1,3,5

  

Barva čalounění Černá/ 
Černá

Černá/ 
Černá

Červená Spice/ 
Černá

Ocean/ 
Černá2

Černá/ 
Černá

Černá/ 
Černá

Černá Černá/ 
Černá

Černá/ 
Černá

Černá 

Základní barvy karoserie

Bílá Olympic ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Modrá Royal 6 ● ● – – ● ● ● ● ● ●

Zářivé barvy karoserie1

Červená Power ● ● – – ● ● ● ● ● ●

Dvouvrstvé metalické barvy karoserie1

Šedá Technical ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Metro ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Stříbrná Silver Lake ● ● – ● ● ● ● ● ● ●

Stříbrná Sovereign ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dvouvrstvé mica barvy karoserie1

Pannacotta ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ice Berg ● ● – ● ● ● ● ● ● ●

Zelená Myth ● ● – – ● ● ● ● ● ●

Waterworld ● ● – ● ● ● ● ● ● ●

Černá Sapphire ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ozdobné lišty

Dark Pearl ● – – – – – – – – –

Silver Dust – ● ● ● ● – – – – –

Liquid Palladium/Piano Paint – – – – – ● ● – – –

Liquid Palladium/Dark Matrix – – – – – – – ● ● ●

● = k dispozici     – = není k dispozici     1 Na přání.     2 K dispozici v lednu 2010.    3 Ergonomická sportovní sedadla.     4 Standardní pro sportovní sedadla, na přání jako ergonomická sportovní sedadla.     5 Kožené čalounění, kontaktní plochy sedadel v kůži.     
6 K dispozici na jaře 2010.
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Ocelové ráfky včetně krytů, 6,5 J x 16 
a 7 J x 17, pneumatiky 205 (215)/60 R 16 
nebo 215 (225)/50 R 17 (PWM/PWP).

Strukturované ráfky, 7 J x 17, 5 paprsků, 
pneumatiky 215 (225)/50 R 17 (PWT). 

Ráfky z lehkých slitin, 7 J x 17, 5 paprsků, 
pneumatiky 215 (225)/50 R 17 (PWX).

Ráfky z lehkých slitin, 7 J x 17,  
vícepaprskové, pneumatiky  
215 (225)/50 R 17 (PGQ).

Ráfky z lehkých slitin, 7,5 J x 18 a  
8 J x 18, 5 dvojitých paprsků, pneumatiky 
225/45 R 18 nebo 235/45 R 18 (PZV/PZJ).

Ráfky z lehkých slitin, 7,5 J x 18 a  
8 J x 18, vícepaprskové, pneumatiky 
225/45 R 18 nebo 235/45 R 18 (PZW/PZK).

Ráfky z lehké slitiny, 8 J x 19, 5 paprsků, 
pneumatiky 235/40 R 19 (PZS).

Ráfky a pneumatiky PWM/PWP PWT1 PWX PGQ PZV/PZJ PZW/PZK PZS

Essentia ●/– – – – –/– –/– –

Enjoy ●/○ ○ ○ ○ ○/○ ○/○ ○

Sport –/– – ● – ○/○ ○/○ ○

Cosmo –/– – – ● ○/○ ○/○ ○

● = standard     ○ = na přání     – = není k dispozici     1 K dispozici na jaře 2010.
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Se znalostí potřeb životního prostředí. 
Sdílet jeden svět znamená sdílet i zodpovědnost za něj. Opel se aktivně podílí na snižování skleníkových plynů díky neustálému 
zlepšování svých stávajících modelů a každého nového modelu. Kromě toho společnost Opel navíc vyvinula samostatnou řadu 
energeticky účinných vozů, kterou lze identifikovat dle názvu ecoFLEX. V blízké budoucnosti bude nový Opel Astra ecoFLEX 
dalším přírůstkem do této řady. Mezitím je potvrzeno, že nový Opel Astra má nejlepší průměrné emise CO2 v tomto segmentu. 
V době, kdy dochází k prudkému rozvoji čistších a účinnějších zdrojů energie, také společnost Opel vyvíjí Opel Ampera, elek-
tromobil s rozšířeným dojezdem, E-REV (Extended-Range Electric Vehicle), který je schopen ujet vzdálenost až 60 km pouze  
na napájení bateriemi než palubní generátor prodlouží dojezd až na 500 km.
Závazek společnosti Opel k zachování a ochraně životního prostředí jde dokonce ještě dále a znamená také drastické snížení 
znečištění při výrobě a zřízení přístupných sběrných míst v celé Evropě. Závazek, který se dotýká každé fáze životnosti vozidla.
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Spotřeba paliva

Motory 1.3 CDTI ECOTEC® 2

(70 kW/95 k)
1.7 CDTI ECOTEC®

(81 kW/110 k)
1.7 CDTI ECOTEC®

(92 kW/125 k)
2.0 CDTI ECOTEC®

(118 kW/160 k)
1.4 ECOTEC®

(74 kW/100 k)
1.6 ECOTEC®

(85 kW/115 k)
1.4 Turbo ECOTEC® 2

(103 kW/140 k)
1.6 Turbo ECOTEC®

(132 kW/180 k)

Emisní norma Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Převodovka MT-5 MT-6 MT-6 MT-62/AT-6 MT-5 MT-5/AT-6 MT-6/AT-6 MT-6/AT-62

Město1 5,1 5,7 5,7 6,4/7,9 7,2 8,3/9,8 7,8/9,7 8,8/10,3

Mimo město1 3,6 4,1 4,1 4,1/4,6 4,5 5,1/5,6 4,8/5,5 5,6/5,9

Kombinovaná1 4,2 4,7 4,7 4,9/5,8 5,5 6,3/7,1 5,9/7,0 6,8/7,5

Co2 emise v g/km 109 124 124 129/154 129 147/167 139/164 159/176

MT-5/MT-6 = pěti/šestistupňová manuální převodovka     AT-6 = šestistupňová převodovka
1 V litrech podle EC 715/2007 a EC 692/2008.     2 K dispozici na jaře 2010.

Všechny informace byly přesné v době tisku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace motoru, což může ovlivnit obsah zobrazených údajů. Nejnovější informace zjistíte u svého 
prodejce Opel. Všechny uvedené údaje se vztahují na základní model pro EU se standardní výbavou. Údaje o spotřebě a emisích CO2 jsou určeny podle předpisů EC 715/2007 a EC 692/2008, 
které berou v úvahu hmotnost vozidla za provozu, jak je specifikováno ve směrnici. Další výbava může mírně zvýšit hodnoty spotřeby a emisí CO2 oproti uvedeným hodnotám. Kromě toho 
se může zvýšit hmotnost prázdného vozidla a v některých případech také povolené zatížení náprav a povolená celková hmotnost vozidla a snížit povolená tažená hmotnost. To může vést 
ke snížení maximální rychlosti a k delší době potřebné pro zrychlení. Uvedené údaje o jízdních vlastnostech platí v případě, že vůz je prázdný (bez řidiče) plus náklad o hmotnosti 200 kg.
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kyOpel Astra ecoFLEX. Pro některé řidiče je péče o životní prostředí na prvním místě. 

Jestliže také sdílíte tento postoj, nový Opel Astra vám nyní nabízí skutečnou možnost 
volby. Motor 1.3 CDTI ECOTEC® v novém modelu Opel Astra ecoFLEX dodává výkon 

70 kW (95 k) při kombinované spotřebě pouhých 4,2 litrů a snižuje emise CO2 na pouhých 109 g/km. Díky optimalizaci aerody-
namiky s aktivní vzduchovou klapkou v chladiči a dalším jemným úpravám, jako je výkonový management pro úsporu paliva  
a indikace přeřazení na středovém panelu přístrojů, umí Opel  Astra ecoFLEX chránit životní prostředí ve všech verzích výbavy. 
(K dispozici na jaře 2010.)

Motory ECOTEC® dokazují, že je možné v rovnováze skloubit živý výkon, spotřebu paliva a nízké emise. Se špičkovou techno-
logií, útlejší, zelenější a zábavnější – nové motory Opel Astra ECOTEC® poskytují vynikající výkon bez zvýšení spotřeby paliva. 
Naftové motory začínají výjimečně střídmým modelem 1.3 CDTI a pokračují dvěma variantami 1.7 CDTI až k motoru 2.0 CDTI. 
Všechny společně využívají nejmodernější vícebodové vstřikování common rail, turbodmychadla s proměnnou geometrií  
lopatek, 16 ventilů a elektronickou technologii EGR. Benzínové motory začínají modely s atmosférickým plněním 1.4 ECOTEC® 
a 1.6 ECOTEC® a pokračují výkonnými zmenšenými přeplňovanými verzemi s výkony 103 kW (140 k) a 132 kW (180 k). Všechny 
využívají 16ventilovou technologii, pokročilé sací systémy s optimální charakteristikou víření, materiály pro úsporu hmotnosti  
a rozvinuté konstrukce. Naftové i benzínové motory jsou k dispozici s pokročilou a přesnou 5 nebo 6stupňovou manuální převo-
dovkou se snadným řazením a dále pak je k dispozici zcela nová automatická 6stupňová převodovka ActiveSelect® pro motor 
2.0 CDTI a  pro všechny benzínové motory s výjimkou modelu 1.4 ECOTEC®.
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FlexRide. Představte si auto, které neustále přizpůsobuje svoje 
chování podmínkám na silnici a vašemu jízdnímu stylu. Představte  
si, že pouhým stiskem tlačítka si můžete vybrat jízdu v pohodlném  
korábu silnic nebo ve sportovním voze. Přesně tohle vám nabídne nový 
systém FlexRide: elektronickým mozkem, který toto umožňuje, je  

systém řízení jízdního režimu (DMC – Drive Mode Control). Tento inteligentní softwa-
rový modul rozpoznává 11 různých jízdních situací, jako je jízda ustálenou rychlostí, 
pomalá jízda, zatáčení, brzdění, atd., a automaticky přizpůsobí všechny podvozkové 
subsystémy tak, aby byla zajištěna co nejlepší odezva. Umí také poznat, zda chcete 
jet dynamicky a provede dočasné přepnutí na sportovní nastavení, je-li to potřeba. 
Hlavní součástí systému FlexRide je systém plynulé regulace tlumičů (CDC –  
Continuous Damping Control), který během milisekund mění charakteristiku tlumičů 
a zajišťuje maximální kontakt s vozovkou. Kromě systému DMC jsou k dispozici tři 
různé předem naprogramované jízdní režimy. Normální, neboli výchozí režim, je  
optimalizovaný pro každodenní měnící se situace. Cestovní režim je určen pro  
pohodovou a pohodlnou jízdu na dlouhé vzdálenosti a sportovní režim vám přinese 
vzrušení a zábavu. Sportovní režim zostří reakce posilovače řízení závislého na rych-
losti, reakce plynu a automatické převodovky, pokud je součástí výbavy. V celkovém 
důsledku je automobil vždy optimálně nastaven, ať vezete děti do školy, nebo si uží-
váte jeho dynamický potenciál.

Sport? Cestování? Stiskem tlačítka se úplně změní jízdní dynamika, která může 
nabízet buď vypjaté sportovní vzrušení, nebo pohodové cestování na dlouhé vzdá-
lenosti s nekompromisní bezpečností a stabilitou.

Jíz
dn

í d
yn

am
ik

a/
po

dv
oz

ek



Opel Eye. Systém Opel Eye v novém voze Opel Astra obsahuje speciální 
kameru, která čte a pamatuje si dopravní značky omezující rychlost  
a zakazující předjíždění. Systém zobrazí aktuální dopravní značku na 
přístrojovém panelu. Řidiče rovněž informuje o neúmyslném vybočení 
z jízdního pruhu.

Systém Opel Eye je dostupný na vybraných trzích – další informace vám poskytne váš prodejce Opel.

Asistent pro rozpoznávání dopravních 
značek. Širokoúhlá kamera umí rozpoznat 
značky omezující rychlost a zakazující 
předjíždění a okamžitě je zobrazí na 
centrálním přístroji až do konce platnosti 
omezení. 

Varování před vybočením z jízdního 
pruhu. Aktivuje se, jakmile vozidlo neú-
myslně překročí plnou nebo přerušovanou 
středovou čáru. Řidič je informován  
varovným světlem a zvukovým signálem.
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Adaptivní světlomety. Jízda v noci může vždy vyvolávat stres. 
Pokročilý systém AFL nového modelu Opel Astra automaticky vybírá 
z devíti různých světelných funkcí, které jsou navrženy tak, aby  
poskytovaly optimální osvětlení v každé situaci bez oslnění ostatních 
řidičů. Výsledek: méně stresu, více bezpečí.

LED světlo pro denní svícení. Přitahuje 
pozornost ostatních účastníků silničního 
provozu při nižší spotřebě paliva než při 
použití potkávacích světel).

Světla v pěší zóně (do 30 km/h). Širší 
rozptyl světla (8 stupňů doleva a doprava 
navíc) osvětluje potenciální nebezpečí.

Světla při nepříznivém počasí (do  
70 km/h). Stěrače nebo dešťový senzor 
se aktivují pro lepší vidění při špatném 
počasí.

Světla ve městě (30–55 km/h). Širší a niž-
ší rozptyl světla. Aktivuje se rychlostí  
vozidla společně s pouličním osvětlením.

Dálková světla s asistencí (jakákoliv 
rychlost). Automaticky přepíná z dálko-
vých světel na světla potkávací při  
detekci protijedoucího nebo vpředu  
jedoucího vozidla. 

Světla v krajině (55–100 km/h). Širší 
a jasnější světlo než normální potkávací 
světla. Dosah 70 metrů bez oslnění.

Dynamické natáčení světlometů  
(jakákoliv rychlost). Aktivuje se úhlem 
natočení kol a rychlostí a přední světlo-
mety se natočí 15 stupňů doleva nebo 
doprava.

Světla na dálnici (přes 100 km/h). Dosah 
140 metrů, vyšší a jasnější než běžná  
potkávací světla, bez oslnění.

Statické odbočovací světlomety (do  
40 km/h, rovněž při couvání). Osvětluje 
90 stupňů doleva nebo doprava pro 
rozšířené periferní vidění.
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Investice do vaší bezpečnosti. Nový Opel Astra není jen vybaven moderními 
aktivními bezpečnostními systémy, ale poskytuje ochranu své posádce také díky 
příkladným technologiím v oblasti pasivní bezpečnosti. Robustní nárazníky  
a vysoce účinné systémy pro pohlcení nárazu se snadno vyrovnají s malými nárazy. 
Výztuhy nárazníku jsou přesně umístěny pro maximální ochranu při nárazu dvou 
automobilů v nízké rychlosti, což pomáhá snižovat náklady na opravu a následně 
to vede k výborné klasifikaci pojištění. Pevný prostor pro cestující je vyroben  
převážně z vysokopevnostní oceli a je obklopen optimalizovanými deformačními 
zónami, které poskytují ochranu předem daným způsobem. Uvnitř jsou předepí- 
nače pásů předních sedadel, čelní, boční a hlavové airbagy, systém uvolnění pedálů 
a aktivní opěrky hlavy, které společně přispívají k vaší ochraně. A aby byl váš nový 
Opel Astra ochráněn před odcizením, je zde pokročilý autoalarm, který splňuje nej-
přísnější standardy pro pojištění.

Aktivní opěrky hlavy. Slouží k ochraně 
před poraněním při prudkém pohybu 
hlavy a před poraněním horní části těla.

Parkovací asistent. Velmi účinný pro 
prevenci menších nárazů, kdy snímače 
detekují také překážky, které řidič nevidí.
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Působivá všestrannost. Rozšíření vše-
strannosti vozu obvykle znamená, že je 
potřeba použít nepohodlné doplňky. 
Teď už ale ne. Zadní nosič Flex-Fix – v této 
třídě jedinečný – je k dispozici, pokud 
jej potřebujete, a zmizí, když jej nepo-
třebujete.
Zadní nosič Flex-Fix se jednoduše vysune 
ze zadního nárazníku a nezabírá místo 
při zaparkování auta doma v garáži. 
Vejdou se na něj dvě kola s velikostí rámu 
18 až 28 palců a vzhledem k tomu, jak  
je nízký, je nakládání opravdu velice 
snadné. Dalším plusem k dobru je zvukový 
varovný signál při zařazené zpátečce, 
takže ochráněn je váš nový Opel Astra  
i vaše kola!

Flex-Fix®. The bike carrier 
system which enables you 
to transport up to two 
bikes and is invisible when 
you don’t use it.
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Všechno má svoje místo. Nový Opel Astra nabízí možnosti odkládání, které jsou hojné 
a praktické, stejně jako jsou důmyslné. Nový Opel Astra má pohodlná odkládací 
místa, která jsou ve snadném dosahu řidiče a spolujezdců. Kapsy v předních a zad-
ních dveřích s držáky lahví, úložný prostor u řidiče, držáky  nápojů a velká palubní 
schránka, přední a zadní středové loketní opěrky s uzavřenými úložnými prostory – 
podle verze výbavy je k dispozici až 19 úložných míst pro velké a malé předměty.

Flex Floor. Pro snadnější nakládání a vykládání zavazadlového prostoru je k dispo-
zici systém Flex Floor, který umožňuje montáž nakládací podlahy k zadnímu prahu 
nebo ke sklopeným zadním sedačkám.
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Ergonomická sportovní 
sedadla. Nezáleží na tom, 
jak řídíte nebo jak daleko 
jedete, pohodlná sedadla 
jsou vždy naprosto ne-
zbytná. Nový Opel Astra 
nabízí ortopedická, zcela 
ergonomická sportovní 
sedadla, která jsou nasta-

vitelná v šesti směrech, poskytují čtyř-
směrnou oporu v bederní oblasti, takže 
se výborně přizpůsobují držení vašeho 
těla. Nastavitelné prodloužení čalounění 
sedadla pak přináší uvolňující oporu 
nohou. V rámci špičkové výbavy posouvá 
perforovaná kůže s vyhříváním nový 
Opel Astra do luxusní třídy. Ze sedadla 
řidiče nového modelu Opel Astra je svět 
lepším a pohodlnějším místem k životu.

Aktivní opěrky hlav nastavitelné  
ve dvou směrech 

Bederní opěrka nastavitelná  
ve čtyřech směrech 

Nastavení opěradla sedadla 

Nastavení výšky sedadla 

Nastavení sklonu sedáku 

Nastavitelný nástavec sedáku 

Vyhřívaný nastavitelný volant 

Elektronická klimatizace. Díky obrazovce 
displeje se snadno nastavuje ideální 
komfortní teplota pro řidiče a spolu-
jezdce vpředu.

Ze sedadla řidiče nového modelu Opel Astra je svět lepším a pohodlnějším místem 
k životu. Prostorové osvětlení, bezvadné pohodlí sedadel, intuitivní a snadné ovlá-
dání infozábavy na volantu, perfektně umístěné ovládací prvky, přístroje a displeje 
jsou zdrojem prvních dobrých pocitů, kterých si ihned všimnete. Po nich přijdou  
další, buďte tedy vítáni v tomto výjimečném prostředí.

Střešní okno. Pusťte k sobě slunce, 
pokud chcete, nebo nechte počasí venku 
a užívejte si přirozeného světla. Díky 
elektrickému střešnímu oknu s velkory-
sými rozměry je to obzvláště snadné.
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Přehlednější navigace. 7palcový barev-
ný displej modelu CD 500 Navi, který je 
umístěn v zorném poli řidiče, poskytuje 
výtečnou přehlednost, přičemž model 
DVD 800 Navi umí zobrazovat mapy také 
v ptačí perspektivě. Systém je zapuštěný, 
aby nevznikalo vizuální rušení z odlesků 
přímého slunečného světla.

Komunikační portál Opel. Ať přijímáte 
dopravní informace, využíváte dyna-
mickou navigaci, posloucháte oblíbené 
rádiové stanice nebo svůj iPod, integro-
vaný informační a zábavní systém v no-
vém modelu Opel Astra je báječně  
intuitivní z hlediska používání, stejně  
jako je báječný na pohled.
Například model DVD 800 Navi je vyba-
ven 7palcovým barevným displejem, 
který zobrazuje mapy z ptačí perspektivy. 
Navigační DVD pro více než 30 zemí  
obsahuje také všestranného cestovatel-
ského průvodce s obrázky. Data je mož-
né pro rychlý přístup ukládat do vnitřní 
paměti s kapacitou 2 GB. Automaticky 
se zobrazují zprávy TMC, které je možné 
kdykoliv začlenit do plánování trasy. 
Dále je vybaven zvukem 4 x 20 W, 7 pré-
miovými reproduktory, externími vstupy 
aux-in a USB, které jsou pohodlně pří-
stupné ve schránce na středové konzole 
určené pro mobilní telefon a MP3 pře-
hrávače . Model CD 500 Navi má stejné 
audio specifikace, ale s CD vstupem pro 
navigaci a s kapacitou pamětí 1 GB.
Model CDC 400 je ideální pro skutečné 
milovníky hudby. 7pásmový grafický 
ekvalizér, digitální zvukový procesor, 
výstup 80 W, 7 reproduktorů a zabudo-
vaný měnič na 6 CD společně poskytují 
výjimečný zvukový výkon. Model CD 400 
rovněž nabízí výkon 7 reproduktorů  
doplněný vstupem aux-in a volitelným 
USB. Model CD 300 umí přehrávat for-
mát MP3, má možnost předvolby 3 x 6 
stanic, výstup 4 x 20 W, 4 reproduktory  
a je možné jej doplnit dálkovým ovládá-
ním na volantu.

Připojení mobilního telefonu. Je 
možné se rozhodnout mezi připojením  
Bluetooth(tm) nebo integrovaným sys-
témem s držákem pro konkrétní mobilní 
telefon včetně dobíjení, ovládaným  
z volantu nebo hlasem.

Zvukový systém Infinity. Pro zajištění absolutně prémiového zvuku nabízí nový 
Opel Astra možnost vybavit automobil výjimečným zvukovým systémem Infinity. Ten 
používá přímé kanály 7 x 45 W s 9 prémiovými reproduktory. Zvukový signál je  
digitalizován, aby jej bylo možné jemně doladit pomocí systému DSP (Digital Sound 
Processor), který poskytuje přesný zvukový projev.
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Příslušenství Opel. Rozsáhlý program příslušenství je vytvořen tak, aby se hodil 
k vašemu novému vozu Opel Astra i k vašemu životnímu stylu. Až už chcete využít 
přepravní kapacitu na střeše nebo vyžadujete více pohodlí při přepravě sportovního 
náčiní nebo při vašem podnikání, máme k dispozici produkt, který vám usnadní život.

Rozrůstající se rodiny potřebují bezpečnostní sedačky pro děti, stínítka proti slunci 
a možná také lepší uspořádání interiéru. Naše řada doplňků se nese ve stylovém  
i sportovním duchu a pamatuje na exteriér i na interiér. Veškeré příslušenství splňuje 
přísné kvalitativní standardy Opel. Obraťte se na svého prodejce a zjistěte, jaké 
jsou možnosti. Je velmi snadné získat více z vašeho vozu Opel Astra.

Vůz je vybaven základním nosičem, nosičem pro surfové prkno a zastiňovacími  
clonami. Úplnou řadu příslušenství najdete na stránkách www.opel.com nebo se 
podívejte do brožury s příslušenstvím k vozu Opel Astra.

Osvětlené dveřní prahové lišty. Při 
otevření předních dveří se automaticky 
rozsvítí a jsou opatřeny broušenou  
hliníkovou povrchovou úpravou – montáž 
provede váš místní prodejce Opel. 
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Dodejte vozu sportovní akcent. Prvky OPC Line jsou 
jemné, ale výrazné, a dodávají vozu nenápadný sportovní 
nádech. Všechny prvky jsou navrženy speciálně pro svůj 
účel a jsou provedeny podle stejných náročných standardů 
jako váš nový Opel Astra.

Sada OPC Line. Stylově shodné díly pro nový Opel Astra 
jsou k dispozici jako sady možností nebo příslušenství  
s montáží u výrobce nebo u vašeho dealera Opel. 
• přední spoiler OPC Line
• zadní spoiler OPC Line
• boční prahy OPC Line
• zadní střešní spoiler OPC Line
• označení OPC Line
(K dispozici na jaře 2010.)
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Služby Opel.
Pro značku Opel znamená kvalita mnohem více 
než jen vozy s prvotřídní technikou. Prostřednic-
tvím našeho komplexního servisního programu 
jsme schopni zaručit všem zákazníkům vysoké 
standardy kvality i následně poté, co si vůz pořídí.

Záruka na nový vůz.
Dvouletá záruka na nový vůz. Tato záruka se 
vztahuje na všechny nové osobní vozy po dobu 
24 měsíců bez omezení najetých kilometrů, ode 
dne, kdy byl  buď poprvé zaregistrován nebo  
dodán zákazníkovi prodejcem,  podle toho, které 
datum nastane dříve.

Díly a příslušenství
Značkové díly a příslušenství Opel jsou dostupné 
u vašeho dealera Opel, kde najdete vše, co váš 
vůz učiní pohodlnějším či co uspokojí vaše indi-
viduální požadavky. Naleznete tam i poradenský 
servis. 

Dvanáctiletá záruka na neprorezavění.
Opel vám poskytuje spolehlivou dlouhodobou 
záruku na neprorezavění, za předpokladu, že 
jste prováděli servis a absolvovali všechny nutné 
prohlídky popsané v  servisní příručce.

Tříletá záruka na baterie Opel.
S tříletou zárukou na originální baterii Opel  
instalovanou v servisu vaše  problémy se starto-
váním zmizí – a to i v té nejkrutější zimě.

Opel na internetu.
Potřebujete okamžitý přísun informací? Na  
internetových stránkách www.opel.cz máte  
přístup k množství údajů o všech vozech Opel, 
službách a  příslušenství. Buďte online a mějte 
tak snadný přístup k informacím o novinkách 
firmy Opel.

Recyklace.
Informace o koncepci recyklace, místech pro 
předání vozu s ukončenou životností (ELV)  
a o recyklaci těchto vozů můžete najít na inter-
netových stránkách www.opel.cz.

McCann Erickson CZ
/M

Y1
0

www.opel.cz

V době publikace byl obsah tohoto dokumentu správný. Ohledně informací o možných modelových změnách prosím kontaktujte svého dealera Opel. Veškeré údaje slouží jen pro 
vaši informaci a společnost Opel není odpovědná za přesnost jednotlivých údajů. Vytištěné barvy se mohou od skutečných lišit. Zobrazená volitelná výbava je dostupná jen za 
příplatek. Při objednávání prosím kontaktujte svého dealera Opel ohledně dostupnosti konkrétního modelu.
General Motors Southeast Europe Ltd.

70E02000  Vytištěno na ekologickém papíru běleném bez použití chlóru.






