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KAS TOLIAU?

ASTRA 5 DURŲ
INNOVATION Kodas Transmisija AG Kaina Mėnesio 

įmoka

Innovation 110 Turbo 1GO5A5LNNKB0A0B2 Benzinas M6 110 22 700 € 231 €

Innovation 130 Turbo A Launch Edition 1GO5A5LNP1B0BUB2 Benzinas A8 130 26 400 € 269 €

Innovation 180 A PHEV 1GO5A5LiZAB0A0B2 PHEV A8 180 36 300 € 370 €

INNOVATION PLUS

Innovation Plus 130 Turbo 1GO5A5PNPKB0A0B2 Benzinas M6 130 25 700 € 262 €

Innovation Plus 130 Turbo A 1GO5A5PNP1B0A0B2 Benzinas A8 130 27 400 € 279 €

Innovation Plus 180 A PHEV 1GO5A5PiZAB0A0B2 PHEV A8 180 38 800 € 395 €

GS LINE

GS Line 130 Turbo 1GO5A5TNPKB0A0B2 Benzinas M6 130 26 400 € 269 €

GS Line 130 Turbo A 1GO5A5TNP1B0A0B2 Benzinas A8 130 28 100 € 286 €

GS Line 130 Turbo A Diesel 1GO5A5TMK1B0A0B2 Dyzelis A8 130 31 100 € 317 €

GS Line 180 A PHEV 1GO5A5TiZAB0A0B2 PHEV A8 180 40 400 € 411 €



STANDARTINĖS ĮRANGOS YPATYBĖS

INNOVATION KOMPLEKTACIJA SIŪLO IŠSKIRTINAI PLATŲ STANDARTINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ
Standartinė įranga Innovation 
komplektacijoje.:

- 16"" lengvo lydinio ratlankiai (17"" 
PHEV-modeliuose)

- Parkavimo davikliai priekyje ir gale

- Beraktis užvedimas

- LED-žibintai, automatiniai žibintai ir 
automatinės tolimosios šviesos

- LED-priekiniai rūko ir galiniai žibintai

- Pure Panel

- 10"" Vairuotojo informacinis ekranas 

ir nauja IVI multimedijos sistema

- Radijas Opel Connect DAB +, BT, 
USB-C

- Bevielis išmaniojo telefono 
sujungimas, Apple CarPlay ir Android 
Auto

- Opel saugumo paketas: Kelio ženklų 
atpažinimas, Juostos palaikymo 
asistentas, Aktyvi avarinio stabdymo 
sistema, 8 Oro pagalvės ir e-Call 
pagalbos skambutis

- Automatinis oro kondicionierius

- Lietaus daviklis

- Elektrinis stovėjimo stabdis

- Kruizo kontrolė (ACC PHEV 
modeliuose)

- Elektra reguliuojami šoniniai 
veidrodėliai

- Mechaniškai 8-iomis kryptimis 
reguliuojama vairuotojo sėdynė 
(AGR)

- Odinis šildomas vairas

INNOVATION PLUS - ŽAVI ELEGANCIJA
Innovation Plus-komplektacija 
(Papildomai prie Innovation).:

- 17"" Lengvo lydinio ratlankiai

- Tamsinti galiniai langai

- Beraktė sistema (Beraktis užvedimas 
ir užrakinimas)

- 180 laipsnių galinio vaizdo kamera

- Adaptyvi kruizo kontrolė (ACC)

- Aplinkos apšvietimas priekinėse 
duryse su 8 papildomomis spalvomis 

- Iš dalis odiniai sėdynių apmušalai

- Automatinė dviejų zonų klimato 
kontrolė

- Porankis priekyje

- Šildomas priekinis stiklas (Tik 
Innovation Plus komplektacijoje)
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GS LINE - SPORTIŠKAS POJŪTIS IR DINAMIŠKA IŠVAIZDA
GS Line-komplaktacija (Papildomai 
prie Innovation Plus).:

- 17"" Lengvo lydinio ratlankiai ""High 
Gloss Black""

- Sportiškas priekinis buferis

- Juodas paketas: Juodas Vizor 

Rėmelis, Juodi Opel logotipai priekyje 
ir gale, Astra modelio ženklas gale

- Juodi langų rėmeliai

- Juodas stogas išorėje

- Sportiškos sėdynės

- Perforuotos odos vairas

- Metaliniai pedalai

- Intelli-Vision 360 laipsnių važiavimo 
atbulomis kamera, 4-kamerų video 
pagalbos sistema aktyvuojasi 
įjungus atbulinę pavarą ir 
suteikia aplinkos vaizdo iš viršaus 
perspektyvą.

STANDARTINĖS ĮRANGOS YPATYBĖS

KAS TOLIAU?

PHEV-MODELIAI TAIP PAT TURI
- 7,4 kW (16A) Įkroviklį, 1-fazės - Mode 3 Įkrovimo kabelį, 1-fazės - Salono pašildymą / Vėdinimą ir 

laikmatį įkrovimui



Comfort Innovation 
Plus

Executive

Papildomos įrangos paketai Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Intelli-Drive Assist 1.0 ZVFL/ZVEP Mechaninė/
automatinė

990 € -  

Intelli-Drive 1.0 yra kameromis ir radarais paremta sistema ir veikia kartu su ultragarsiniais sensoriais. Ši sistema suteikia tokias 
funkcijas: 
- Juostos keitimo asistentas su aklosios zonos perspėjimu 
- Galinio šoninio eismo perspėjimas 
- Eismo juostos laikymosi asistentas

Intelli-Drive Assist 2.0 ZVEQ Gamyba 
prasidės 

2023 
pradžioje

1 090 € - - 

Intelli-Drive 2.01 yra kameromis ir radarais paremtas geriausias sprendimas iš dalies autonominiam vairavimui segmente.Tai yra 
padidintas technologijų paketas automobilyje ir jis suteikia tokias funkcijas: 
- Iš dalies autonominis eismo juostos keitimas 
- Greičio posūkyje prisitaikymas 
- Pažangi greičio adaptacija

Ultimate -paketas EE61 4 400 - - 

Ultimate Aluminio durų priekinių durų slenksčiai ir Ultimate ženkleliai ant priekinių durų 
Navi & eHUD & Hifi Systema (neužsisakius atsarginio rato)
Navi & eHUD  (užsisakius atsarginį ratą)
Drive Assist 1.0
Intellilux Matrix LED
Atsidarantis stiklinis panoraminis stogas
Šildomas priekinis stiklas
Bevielis įkroviklis
Elektra atidaroma bagažinė Sports Tourer versijoje (Valdoma rakteliu ir kojos mostelėjimo sensoriumi)

Žibintai Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

LED Pixel Žibintai LA05 Gamyba 
prasidės 

2023 
pradžioje

1 390 € -  

LED Pixel žibintai padidina vairavimo saugumą ir sumažina įtampą vairuojant nakčia. Tai yra pažangiausi žibintai segmente 
Priekiniai žibintai turi 168 Elementus (84 kiekvienoje pusėje) šviesos paskirstymui, kurie yra valdomi atskirai. Priklausomai nuo  
eismo situacijos, kamera aptinka artėjančius objektus ir Intelli-Lux LED® Pixel išjungia tam tikrus segmentus apsaugodami nuo 
akinimo. Individualus šviesos paskirstymas turi šias funkcijas: 
ECO, Miesto šviesa, Kelio šviesa, Posūkio šviesa, Statiškas posūkis, Parkavimo vietos apšvietimas, Prasto oro šviesa, Turistų 
šviesa, Nesąžiningų vairuotojų tolimieji žibintai, Adaptyvus greitkelio apšvietimas ir pasitikmo šviesa 

Šildymas ir oro kondicionierius Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Šildomas priekinis stiklas LW02 390 € -  

KAS TOLIAU?

 Standartinė įranga      Papildoma įranga     - Negalima įranga



Interjero priedai Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

INTELLI-AIR O301 390 € -  

Visiškai naujas kabinos oro filtras ir ekranas, kuris demonstruoja jo efektyvumą. Ši oro kondicionieriaus sistema padeda 
vartotojui pagerinti oro kokybę salone ir esamuoju laiku informuoja jį apie oro kokybę automobilio išorėje.  

Panoraminis stoglangis 
- Kompresijos apsauga 
- Komfortiška užrakinimo funkcija su centrinio 
užrakto nuotoliniu valdymu 
- Uždangalas nuo saulės

TC07 1 290 € - - 

Signalizacija nuo vagystės 
- Įsilaužimo aliarmas ir perspėjimo signalas 
- Vidaus monitoringas 
- Posvyrio stebėsena 
- Bagažinės, durų ir variklio antvožo stebėsena

AB13 490 €   

Multimedija ir Navigacija ir Audio ir Telefono 
sistemos

Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Navigacijos sistema ZJBZ / ZJCN 690 €   

- Navigacija su SD-Kortele, Europos žemėlapiais ir 3D vaizdu 
- Ryklio peleko tipo antena 
- Tom Tom eismo informacija gyvai 
- Internetinė įdomių vietų paieška ir maršruto valdymas 
- Parkavimo informacija (Rodo artimiausias parkavimo vietas ir kainą) 
- Degalų kainos informacija (Aktyvuojama per degalų trūkumo pranešimą arba įdomių vietų paiešką) 
- Įkrovimo stotelės ieškiklis 
- Orų prognozės paslaugos 
- Žemėlapių atnaujinimas debesimis (bevielis) 
- 2 USB-C-lizdai, 15W galios

Navigacija ir eHUD sistema ZJCB 1 190 € - - 

- Navigacijos funkcijos, pažymėtos viršuje 
- eHUD - Atsispindintis ekranas - Automobilio informacija, pranešimai ir navigacijos nurodymai vairuotojo matymo lauke 
- Projektuoja greitį ir kelio ženklus su greičio ribijimais ant priekinio stiklo. Gali būti naudojama per skaitmeninį vairuotojo 
informacijos skydelį arba multimedijos ekraną.  

Premium HIFI Garso sistema ir navigacija 
- 7 garsiakalbiai įskaitant žemų dažnių garsiakalbį 
gale

ZJCP 1 290 € - - 

eHUD, Premium HIFI garso sistema ir navigacija ZJCD 1 890 € - - 

Bevielis įkroviklis mobiliems įrenginiams (Qi-
standarto)

E301 Gamyba 
prasidės 

2023 
pradžioje

290 €   

Galinio vaizdo kamera, 180 laipsnių 1G07 390 €  /   
Launch 
Edition

 -

Išorės akcentai Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Juodas stogas JD20 490 € -   

Kėbulo spalvos stogas JD00 0 € - - 

Nuimamas tempimo kablys 
- Priekabos stabilumo sistema

AQ05 990 €   

Tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir galinis langas VD09 390 €  /   
Launch 
Edition
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Apdaila ir sėdynės Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Audinys – Juodas, Vairuotojo AGR sėdynė X4FX 0 €  - -

Vairuotojo AGR sėdynė, reguliuojama 8 kryptimis: 
- Lankstomas sėdynės atlošas, Aukščio reguliavimas, Mechaniškai reguliuojama šlaunų atrama, Elektrinis skersinio reguliavimas  
- 4-iomis kryptimis reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

Audinys-/Iš dalies oda – Juoda, Vairuotojo AGR 
sėdynė

X5FX 0 € -  -

Vairuotojo AGR sėdynė, reguliuojama 8 kryptimis: 
- Lankstomas sėdynės atlošas, Aukščio reguliavimas, Mechaniškai reguliuojama šlaunų atrama, Elektrinis skersinio reguliavimas  
- 4-iomis kryptimis reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

Audinys-/Iš dalies oda – Juoda, Sportiška 
vairuotojo AGR sėdynė

X6FX 0 € - -  

- Sportiškos priekinės sėdynės 
Driver’s AGR seat with 8-Way Adjustments: 
- Lankstomas sėdynės atlošas, Aukščio reguliavimas, Mechaniškai reguliuojama šlaunų atrama, Elektra reguliuojama juosmens 
atrama 
- 6-iomis kryptimis reguliuojama priekinio keleivio sėdynė įskaitant aukščio reguliavimą

Keleivio priekyje AGR sėdynės paketas: WAGE 390 € -  -

- 8-mis kryptimis reguliuojamos AGR priekinės sėdynės 
- Mechaniškai valdoma šlaunų atrama priekinėse sėdynėse 
- Elektra reguliuojama juosmens atrama priekinėse sėdynėse

Alkantara apdaila, Juoda, AGR Sportiškos 
sėdynės: 

X7FX 990 € - - 

- Priekinių sėdynių centrinė dalis ir durys iš dalies dengti Alcantara 
Priekinės vairuotojo ir keleivio AGR sėdynės: 
- 8-iomis kryptimis reguliuojamos priekinės AGR sėdynės 
- Vairuotojo sėdynė su atmintimi 
- Mechaniškai reguliuojama šlaunų atrama, Elektrinis skersinio reguliavimas priekinėse sėdynėse 
- Kišenės priekinių sėdynių galiniuose atlošuose

Juosdos Nappa odos priekinės AGR sėdynės 8CFX 1 990 € - - 

Vairuotojo ir keleivio AGR sėdynės (SRY): 
- 8-iomis kryptimis reguliuojama keleivio AGR sėdynė 
- Mechaniškai reguliuojama šlaunų atrama priekinėse sėdynėse 
- Elektra reguliuojama juosmens atrama priekinėse sėdynėse 
8-iomis kryptimis elektra reguliuojama AGR vairuotojo sėdynė (AG1) 
- Masažuojanti ir ventiliuojama sėdynė su mechaniniu šoninio prilaikymo reguliavimu 
- Sėdynės atminties funkcija 
Šildomos galinės sėdynės ir 2 USB lizdai priekinio porankio gale 
- Sports Tourer versijoje elektrinis galinių sėdynių nulenkimas 
- Šildomas priekinis stiklas
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Išorės spalvos Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Kult Geltona - Metallic M0RV 580 €   

Arktics Balta – Solid POWP 0 €   

Karbon Juoda - Metallic M49V 580 €   

Kardio Red – Metallic M5PQ 580 €   

Kobalt Mėlyna - Tricoat Metallic M6SM 770 €   

Kristall Sidabrinė - Metallic ZRM0 *Gamyba 
birželį

580 €   

Vulkan Pilka – Metallic VLM0 *Gamyba 
birželį

580 €   

Ratai ir padangos Kodas Pastaba Kaina Innovation Innovation  
Plus

GS LINE

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.0 J x 16 colių, 205/55 
daug stipinų, Sidabriniai

ZHYB Negalima 
PHEV

 - -

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 17 colių 225/45 R17 
5-stipinų, Sidabriniai/juodi

ZHYF  (Plug-in 
Hybrid)

 -

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 17 colių 225/45 R17 
5-stipinų, Juodi

ZHYG - -  

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18 colių, 225/40 R18, 
Daug stipinų, Deimanto pjovimo

ZHYH 390 € - - 

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18 inch, 225/40 R18, 
Daug stipinų, Dvispalviai

ZHYI 390 € - - 

Mažas atsarginis ratas RS19 Negalima 
PHEV

190 €   

16” Innovation 17” Innovation Plus 17” GS Line 18” GS Line  
optional

KAS TOLIAU?
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Kult Yellow Arktics White Karbon Black Kardio Red Kobalt Blue Kristall Silver Vulkan Grey



Standartinė įranga

Saugumas Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Saugumo paketas: Kelio ženklų atpažinimas, juostos palaikymo asistentas automatinis 
avarinis stabdymas, ESP

  

Ratai ir padangos Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Padangos remonto rinkinys (Padangos keitimo įranga neįeina)   

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.0 J x 16 colių, 205/55 daug stipinų, sidabriniai  - -

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 17 colių 225/45 R17 5-stipinų, sidabriniai/juodi  (PHEV)  -

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 17 colių 225/45 R17 5-stipinų, juodi - - 

Lengvo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 17 colių 225/40 R18 daug stipinų, juodi - - -

Padangų slėgio indikatorius   

Interjeras Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Į aukštį ir gylį reguliuojamas vairas   

Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai   

Šildomos priekinės sėdynės   

8-iomis kryptimis reguliuojama vairuotojo AGR sėdynė   

4-iomis kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė   -

8-iomis kryptimis reguliuojama priekinė keleivio AGR sėdynė - - -

Audinys  - -

Audinys/Vinilas -  

Zomša/vinilas Alkantara - - -

Priekinės sportiškos sėdynės - - 

Vairuotojo ir keleivio AGR sėdynių paketas: 
- 6 krypčių reguliavimas 
- Mechaniškai reguliuojama šlaunų atrama 
- Elektrinis skersinio reguliavimas

- - -

Porankis priekyje -  

Kišenės daiktams priekinių sėdynių galiniuose apmušaluose -  -

GS Line Interjero paketas su aliuminio pedalais ir sportišku vairu - - 

Elektra kilnojami langai priekyje ir gale   

3 stipinų odinis vairas 
(su radijo ir kruizo kontrolės valdymu ant vairo)

  -

3 stipinų odinis sportiškas vairas su lygia apačia 
(su radijo ir kruizo kontrolės valdymu ant vairo)

- - 

Šildomas vairas   

Elektrinis stovėjimo stabdis   

Komfortas Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Kruizo kontrolė   

Adaptyvi kruizo kontrolė / (PHEV)  

Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu   

40/60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės su puodelių laikiklius turinčiais ranktūriais. 
Padeda vežant ilgus krovinius (5dr)
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Komfortas Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Šviesos ir matomumo paketas (Įskaitant automatinius valytuvus ir lietaus sensorių, 
automatinius žibintus)

  

Beraktis užvedimas   

Keyless GO, beraktis atrakinimas ir užrakinimas, beraktis užvedimas -  

Parkavimo davikliai priekyje ir gale   

Šildomas priekinis stiklas -  -

Išorė Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai   

Chromuoti langų apvadai -  -

Tamsinti galiniai langai -  

Apšvietimas Innovation Innovation 
Plus

GS Line

LED dienos šviesos žibintai, automatinės tolimosios šviesos   

LED Galiniai žibintai -  

Šviesos saulės skydelių viedrodėliuose   

Priešrūkiniai žibintai priekyje   

Multimedija Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Multimedija su Radiju, DAB+, USB-C Port, Bluetooth, 6 Garsiakalbiais, 10” spalvotu 
liečiamuoju ekranu

  

Apple CarPlay ir Android Auto bevielė integracija   

180 laipsnių galinio vaizdo kamera  /   
Launch 
Edition

 -

360 laipsnių aplinkinio vaizdo kamera - - 

10” Skaitmeninis vairuotojo informacijos skydelis  - -

10” Skaitmeninis vairuotojo informacijos skydelis, Pure Panel padengimas stiklu -  

2 USB-C lizdai gale centrinėje konsolėje -  

Klimato kontrolė Innovation Innovation 
Plus

GS Line

Automatinis oro kondicionierius  - -

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius -  

PHEV Modeliai, Įkrovimas Innovation Innovation 
Plus

GS Line

7,4 kW (16A) Įkroviklis, 1 Fazės  (PHEV)  (PHEV)  (PHEV)

Mode 3-Įkrovimo kabelis, 1 Fazės  (PHEV)  (PHEV)  (PHEV)

Salono pašildymas ir vėsinimas, Įkrovimo laikmačio nustatymas  (PHEV)  (PHEV)  (PHEV)
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DRĄSIAI GERIAUSIA
NAUJOJI ASTRA 

Metas neprilygstamai vairavimo patirčiai

PAŽANGI 
VAIRAVIMO  
PATIRTIS 

Naujoji Astra žengia į naują erą su pažangia 
elektrine įkraunamo hibrido technologija. Galimi ir 

itin efektyvūs benzininiai bei dyzeliniai varikliai. 

DRĄSUS IR TYRAS  
DIZAINAS 
Skulptūriški paviršiai ir preciziškos linijos 
naujajai Astra suteikia pasitikėjimo kupiną 
stovėseną, kuri išsiskiria iš minios. 



SKAITMENINĖ DETOKSIKACIJA 
Minimalistinis, visiškai skaitmeninis Pure Panel® interjeras standartiškai 
komplektuojamas su dviem 10“ + 10“ ekranais, kurie vairuotojui perteikia 
visą informaciją. Pažiūrėkite aukščiau, ir pamatysite Intelli-HUD (Projekcinis 
ekranas), kuris svarbiausius duomenis transliuoja tiesiai vairuotojui. 

NAUJASIS  
VEIDAS VIZOR® 
Naujosios Opel Astra veidas išsiskiria veržiu, 
ikoniškuoju Opel V izor®,  kuris glotniai 
integruoja priekyje esančius prietaisus, 
sensorius ir kitas funkcijas į vientisą lygią 
panelę. 

DRĄSŪS IŠVAIZDOS  
PATOBULINIMAI 

Stiprūs vizualiniai elementai, tokie kaip galimy-
bė pasirinkti juodą stogą ar panoraminį stog-

langį suteikia galimybę susikuri savitą stilių. 



ĮKRAUNAMO 
HIBRIDO GALIA 
Patirkite idealų balansą tarp dinamikos ir 
efektyvumo su naujausia elektrine  
įkraunamo hibrido technologija. 

1 Opel Astra PHEV, Mišrios gedalų sąnaudos 1,1–1,0 l/100 km, CO₂ emisijos mišriu režimu 26–22 g/km; Elektra nuvažiuojamas atstumas (AER) 59–60 km; Ekvivalentiškas nuvažiuojamas atstumas 
mieste (EAER City) 70–78 km. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos ištestuotos remiantis WLTP testų procedūra, kurie pakeitė anksčiau naudotas NDEC procedūras. Dėl labiau realistiškų testavimo 
sąlygų degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos, išmatuotos pagal WLTP daugeliu atveju yra didesnės, nei tos, kurios buvo pagal NDEC. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos gali skirtis priklausomai nuo 
automobilio naudojimo sąlygų ir skirtingų faktorių, tokių, kaip: specifinė įranga, priedai, padangų dydis ir tipas. Prašome susisiekti su atstovu, jei norite gauti daugiau informacijos.  [refer to 
the website that has been put in place to explain the WLTP.]

TIESIOG 
ELEKTRIFIKUOJANTIS 
Elektrinis įkraunamas hibridas turi du galios lygius:  
180 arba 225 AG. Jis suteikia jums pasirinkimą  
tarp įprasto, kombinuoto, arba važiavimo  
vien tik elektra iki 60 km1. 



1 1.2 Tiesioginio įpurškimo turbininis variklis, degalų sąnaudos 5,8–5,4 l/100 km, CO₂ emisijos 131–123 g/km (priklausomai 
nuo įrangos ir priedų). 2 1.5 Dyzelis, degalų sąnaudos 4,6–4,3 l/100 km, CO₂ emisijos 122–113 g/km (priklausomai nuo įrangos 
ir priedų). Degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos paskelbtos atlikus bandymus pagal WLTP testų procedūrą, pagal kurią bandomi 
visi nauji automobiliai nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos. WLTP procedūra pakeitė anksčiau naudotą NDEC procedūrą. Dėl 
labiau realistiškų testavimo sąlygų degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos, išmatuotos pagal WLTP daugeliu atveju yra didesnės, 
nei tos, kurios buvo pagal NDEC. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisijos gali skirtis priklausomai nuo automobilio naudojimo sąlygų 
ir skirtingų faktorių, tokių, kaip: specifinė įranga, priedai, padangų dydis ir tipas. Prašome susisiekti su atstovu, jei norite 
gauti daugiau informacijos.  [refer to the website that has been put in place to explain the WLTP.]

EFEKTYVIOS 
JĖGAINĖS 

Dinamiška mažo pasipriešinimo turbininių 
benzininių1 ir itin efektyvių dyzelinių2 jėgainių 

gama, suporuota su itin sklandžiai veikiančiomis 
moderniomis transmisijomis sukuria vikrų vairavimo 

charakterį. 

PRITAIKYTI  
VAIRAVIMO 
REŽIMAI 
Čia yra vairavimo režimai visiems 
poreikiams, su idealiu nuvažiuojamo 
atstumo ir galios balansu, padidintu 
efektyvumu ar išlaisvinama didžiausia 
galia. 



TYRA 
PATIRTIS 

Nauja išmanios multimedijos grafinė sąsaja be 
jokių laidų integruos jūsų išmanųjį telefoną per 
Apple CarPlay™ 1 arba AndroidAuto™ 2 , reaguos 
į balso komandas ir palengvins kleionę su gyvai 

atnaujinama navigacija. 

1   Apple CarPlay™ yra Apple Inc. Registruotas prakės ženklas JAV ir kitose šalyse.
2   Android Auto™ Google Inc. Registruotas prekės ženklas.

Juhtmeta laadimine

1  Šis sertifikatas yra kokybės žyma, kurią 
teikia nepriklausoma bandytojų komi-
sija, sudaryta iš įvairių medicinos sričių 
atstovų. 

PAŽANGUS 
KOMFORTAS 

AGR sertifikuotos1 Ergonomiškai 
Aktyvios Sėdynės su ventiliavimo 
ir masažo funkcijomis, Intelli-Air 
salono oro filtravimo sistema ir šildomi 
elementai užtikrins keleivių gerovę. 



PAŽANGŪS VAIRUOTOJO 
PAGALBININKAI 

Intelli-Drive 2.0 sujungia novatoriškas Opel iš dalies 
autonominio vairavimo ir pažangias vairuotojo 

pagalbos technologijas į vieną intuityvią sistemą, 
į kurią įeina Iš Dalies Automatinis Eismo Juostos 

Keitimas, Greičio Posūkyje Prisitaikymas ir Ižmanus 
Greičio Prisitaikymas. Intelli-Vision pažangi 

automobilio statymo sistema su keturiomis aukštos 
raiškos kameromis suteikia 360° vaizdą aplink 

automobilį. 

Greičio posūkyje prisitaikymas

Pažangi ir išmani greičio  
prisitaikymo sistema

Pusiau automatinis  
eismo juostos  
keitimas

INTELLILUX LED® 
PIXEL ŽIBINTAI 

Jie radikaliai pagerina matomumą su 168 in-
dividualiai adaptyviais LED segmentais, kurie 

suteikia nuolatinę tolimųjų žibintų šviesą, kuri 
automatiškai prisitaiko prie kelio ir neakina kitų 

eismo dalyvių. 



Šis kainoraštis galioja nuo 01.09.2022. Kainos nurodytos eurais. Šis kainoraštis pakeičia visus iki šiol buvusius kainoraščius. 
Gamintojas pasilieka teisę keisti kainoraštyje esančią informaciją be išankstinio perspėjimo. Tai yra rekomenduojamos 
mažmeninės kainos su 21 % PVM. Gamintojas suteikia 5 metų garantiją su 100 000 km ridos apribojimu. Visa informacija apie 
modifikacijas, dizainą, įrangą, apdailos medžiagas, garantiją ir išvaizdą yra tiksli kainoraščio publikavimo metu. Gamintojas 
pasilieka teisę keisti kainoraštyje esančią informaciją be išankstinio perspėjimo. Čia pateikiama informacija yra tik orientacinė. Dėl 
spausdinimo technikos galimybių spalvų atspalviai ir kitos čia esančios medžiagos realybėje gali atrodyti kitaip. Susisiekite su 
savo „Opel“ autorizuotu atstovu, norėdami gauti naujausią informaciją apie standartinę bei papildomą įrangą, aktualias kainas bei 
pristatymo sąlygas. Mėnesinė įmoka yra orientacinė ir apskaičiuota tokiomis sąlygomis: 60 mėnesių lizingo periodas, 15 % pradinė 
įmoka, 30 % likutinė vertė, 2,5 % metinės palūkanos.

Autovici - Vilnius
Ukmergės g. 279A, Vilnius
Telefonas +370 5270 4000
  OPEL.AUTOVICI.LT

Autovici - Kaunas
Savanorių pr. 404G, Kaunas
Telefonas +370 3733 3700
  OPEL.AUTOVICI.LT

Armi Servisas - Klaipėda
Šilutės pl. 5B, Klaipėda
Telefonas +370 4631 1133
  OPEL.ARMISERVISAS.LT› › ›

Techniniai duomenys PHEV 5 Durų
Transmisija A8 Įsibėgėjimas, 0-100 km/h (s) 7,6-7.7

Tuščio svoris su vairuotoju (kg) 1,332-1,438 Didžiausias greitis / elektra 225 / 135

Pilnas svoris su vairuotoju (kg) 1,820-1,940 Elektra nuvažiuojamas nuotolis 
(WLTP) 

59-60 km

Degalų bako talpa (l) 42 Elektra nuvažiuojamas nuotolis 
(WLTP) 

14,2

Maksimali priekabos masė be/su stabdžiais (kg) 660-710/1250-1550 Baterijos talpa 12,4 kWh

Galia kW/AG (5-dr.) 132/180 Baterijos garantija 8 metai /  
160 000 km (70% talpos lygio)

Didžiausias sukimo momentas(Nm/rpm - min) 320/500–2500

PHEV Įkrovimo laikai
Namų rozetė (AC) 8A Mode 2 Įkrovimo kabelis; 

Apie 7 valandas ir 5 Minutes

Vieša įkrovimo stotelė 22 kW (AC) 32A Mode 3 Įkrovimo kabelis; Apie 1 valandą ir 40 Minučių  
(Maksimali 7,4 kW įkrovimo galia gali būti pasiekta tik 22 kW Įkrovimo stotelėje)

Benzininiai ir dyzeliniai varikliai 1.2 110 Turbo 1.2 130 Turbo 1.2 130 Turbo A 1.5 130 D Turbo A
Transmisija M6 M6 A8 A8

Degalų tipas Benzinas Benzinas Benzinas Dyzelis

Galia (kW/AG) 81/110 96/130 96/130 96/130

Sukimo momentas (Nm) 205/1750 230/1750 230/1750 300/1750

Vidutinės degalų sąnaudos (l/100km) 5,5 -/ 5,7 5,7 -/ 5,8 5,8 -/ 5,9 4,6 -/ 4,7

CO2 (g/km) 126 -/ 130 129 -/ 131 131 -/ 133 122 -/ 124

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) 10,5 -/ 10,8 9,7 -/ 10,0 9,7 -/ 9,9 10,6 -/ 11,0

Didžiausias greitis (km/h) 199 210 210 209

Priekabos svoris (kg) su stabdymu 12% 
nuolidyje

1250 -/ 1200 1250 -/ 1200 1400 -/ 1400 1550 -/ 1500

Priekabos svoris (kg) be stabdžių 660 -/ 680 660 -/ 690 680 -/ 710 710 -/ 740

Svoris (kg)
Tuščio automobilio masė su vairuotoju (kg) 1332 -/ 1376 1341 -/ 1394 1371 -/ 1421 1438 -/ 1483

Bendroji automobilio masė 1820 -/ 1870 1840 -/ 1880 1880 -/ 1900 1940 -/ 1980

Degalų bako tapa (l) 52 52 52 52

Išorės matmenys (mm) - 5 Durų
Ilgis 4374 Ratų bazė 2675

Aukštis(Kai automobilis neprikrautas) 1442-1472 Tarpvėžė priekyje / gale 1546/1551

Plotis su užlenktais veidrodėliais / atlenktais 1860/2062 Bagažinės talpa (l) 422-1339

Astra energijos sąnaudos prieklauso nuo pasirinktos įrangos. Nuvažiuojamas atstumas ir energijos sąnaudos išmatuotos pagal 
WLTP testų procedūras, kurios taikomos visiems naujiems automobiliams nuo 2018 metų rugsėjo 1-os dienos. Jos gali skirtis 
priklausomai nuo naudojimo sąlygų ir skirtingų faktorių, tokių kaip: greitis, terminis komfortas automobilio viduje, vairavimo 
stilius ir lauko temperatūra. Įkrovimo laikas priklauso nuo automobilyje įdiegto įkroviklio, įkrovimo kabelio ir naudojamos įkrovimo 
stotelės tipo. Norėdami sužinoti daugiau informacijos susisiekite su Opel atstovu.


	Button 95: 
	Button 96: 
	Button 99: 
	Button 100: 
	Button 101: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 106: 
	Button 107: 
	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	Button 113: 
	Button 114: 
	Button 118: 
	Button 119: 
	Button 120: 


