Astra Sedan

11 MİLYON HAYRANA
SAHİP BÜYÜK BİR
AİLE
Astra’yı mı düşünüyorsunuz? O zaman en iyi yol arkadaşınızı seçmektesiniz. 11 milyondan
fazla kullanıcı, çoktan Astra’yı tercih etti. Stil, kalite ve rahatlığın birleşimi olan Astra, karşı
koyulmaz çekiciliğiyle rakiplerinden sıyrılıyor. Süregelen başarıdaki anahtar sebeplerden
biri de bu. Opel Astra ailesi, size layık olacak bir yol arkadaşı edinme imkânı sağlıyor.
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BAŞ DÖNDÜRÜCÜ
İHTİŞAMLI ŞIK
Astra Sedan, Astra ailesinin yaşayan tasarımına sadık kalıyor. Seçkin dış tasarımı hemen
göze çarpıyor ve iç tasarım, en ince noktalarda bile üstün kalitede.
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ŞIK BİR GÖVDE
İÇİNDE ETKİLEYİCİ
BİR ZEKA
Geniş ve şık Astra Sedan, yarattığı tutkuyla sürüşü yaşayan bir ana dönüştürüyor.
Koltuklar, giriş modelinde bile mükemmel destek ve konfor sunuyor. Bu sayede rahatlıyor
ve yola odaklanıyorsunuz. Ayrıca bagaj kapağının altında eşyalarınız için fazlasıyla yer
bulunurken LED gündüz farları ile Astra’nıza üstün bir zarafet ekliyorsunuz.
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HER SÜRÜŞÜ YAŞAYAN
BİR ANA DÖNÜŞTÜRÜN
Kompakt Astra Sedan’ın iç tasarımı, bir üst sınıfın kalitesini yansıtıyor. Günlük sürüş konforu
sizi çepeçevre sarıyor. Sürücü ve yolcuların ferah ve seçkin bir şekilde tasarlanmış kokpitte
ağırlanması için tek bir şey düşünüldü: Siz. Gelişmiş materyaller ve ergonomik gösterge düzeni
kalite duygusuna katkıda bulunuyor. Özellikle de çok sürüş yapan biriyseniz, Astra
size kategorisinde pek fazla göremeyeceğiniz türden bir özelliği, gece sürüşlerini gündüz
sürüşleri kadar kolay yapan bir teknoloji olan Geliştirilmiş Sürüşe Duyarlı Bi-Xenon Ön
Farlar’ı (AFL+) sunuyor. Bluetooth® bağlantısına sahip bilgi ve eğlence sistemleriyse gittiğiniz
her yerde bağlantıda kalmanıza yardımcı oluyor.
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EDITION
PLUS
Deri direksiyon simidi, ön
sis farları ve şık tasarımlı
alaşımlı jantları ile Edition Plus
hem içten hem de dıştan şık
bir görünüme sahip.

Resimde Türkiye’de sunulmayan donanımlar görülebilir.
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1.

1. Ön sis farları. Kötü hava koşullarında daha rahat
fark edilmenizi sağlayan ön sis farları, Astra’nızın ön yüzüne
karakteristik bir dokunuş ekliyor.
2. Elektronik İklim Kontrollü Klima (ECC). Kışın daha sıcak, yazın
daha serin. Opel’in gelişmiş klima teknolojileriyle otomobilinizin
içerisinde istediğiniz mevsimi yaşayın.
3. Deri direksiyon simidi. Sportif sürüş sadece büyük boy
jantlar ve büyük hacimli motorlar demek değildir. Bu yüzden
Astra’nın deri direksiyon simidini kavradığınız an yol tutuş

2.

kalitesini hissedeceksiniz.
Hız Sabitleyici (Cruise Control). Direksiyon simidi üzerinden
belirlediğiniz hızı korumanıza yardımcı oluyor ve belirlediğiniz
hızı aştığınızda sizi uyarıyor. Hız sabitleyici, tüm Astra modellerinde standart olarak sunulmaktadır.

3.
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SPORT

1.

Eğer sürüş tercihiniz virajlı yollarda biraz ses getirmekse
Sport modeli, kesinlikle Astra’nız için en iyi tercih. Çarpıcı
sportif görünüşü, üstün yol tutuşla birleşiyor.

1. CD 600 IntelliLink. IntelliLink teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuza pürüzsüz bir

2.

şekilde bağlanıp en önemli işlevleri yüksek çözünürlüklü 7˝ renkli ekranda gösteren
CD 600 IntelliLink, konfor, bağlantı seçenekleri ve güvenlik alanlarında yeni standartlar
belirliyor. Bluetooth® ile çağrı alıp yapabilir, kablosuz bir şekilde akıllı telefonunuzdan
veya USB üzerinden bağlanan Gracenote® dosya yönetimini kullanarak müzik dinleyebilir
ve yine USB üzerinden yüklenen fotoğrafları görebilirsiniz. Üstelik bunun için ellerinizi
direksiyondan kaldırmanıza gerek yok.
2. Otomatik Yanan Farlar. Tünel algılama özelliği sayesinde karanlık ortamlara girildiğinde farlar otomatik olarak açılıp görüşü ve güvenliği arttırır.
3. Elektronik park freni ve kol dayama desteği. Tek bir dokunuşla devreye alabileceğiniz elektronik park freni, el frenini çekmenin zahmetsiz ve çabuk bir yöntemidir.
Aynı zamanda ayarlanabilir kol desteği sunar.
4. 17˝ alaşımlı jantlar. Etkileyici tasarımları sayesinde aracın dinamik dış görünümüne
uyum sağlıyorlar.
Yan sayfada Türkiye’de sunulmayan donanımlar görülebilir.
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3.

4.

İLERİ GÖRÜŞLÜ FARLAR
Akıllı sürüş asistanları, Astra’nın önemli bir diğer kalite unsuru.
Sınıfında, ödüllü1 Gelişmiş Sürüşe Duyarlı Bi-Xenon Ön Farlar
(AFL+) sunan ilk otomobil. AFL+ ile gece sürüşü, gündüz sürüşü
kadar rahat ve güvenli. Ön cama monte edilen bir kamera,
yağmur sensörü ve direksiyon tepkilerini sürekli takip eden
sistem, far huzmesini ve yönünü, farklı hızlara, manevralara,
hava ve trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayarak
görüşü ve güvenliği artırıyor. Sport donanımda Elegance Paket
opsiyonu ile Bi-Xenon Ön Farlar (AFL+) özelliği sunulmaktadır.

LED Gündüz Farları. Kısa farların aksine, yakıt tüketimini artırmadan trafikte daha
rahat fark edilmenizi sağlar.
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Yaya Aydınlatması (30 km/saat hıza

1

Şehir Aydınlatması (30–55 km/saat

Çevre Yolu Aydınlatması (55–115 km/
saat hızlarda). Standart kısa farlardan

Otoyol Aydınlatması (115 km/saat hızın

kadar). Yanlara doğru 8 derece daha

hızlarda). Standart farlardan daha

fazla yayılan ışık, görüş alanınızı genişle-

alçak ve daha geniş bir alana doğru ışık

daha geniş yayılımlı, daha parlak ışık

mesafesi sağlar. Göz kamaştırmadan,

üzerinde). 140 metrelik aydınlatma

terek yol kenarında tehlike yaratabilecek

veren bu sistem, sokak ışıklandırmasına

sağlar. 70 metrelik alanı, diğer sürücülerin

standart kısa farlardan daha yüksek

durumları önler.

ve aracın hızına göre devreye girer.

gözünü almadan aydınlatır.

ve daha parlak ışık sağlar.

Kötü Hava Aydınlatması (70 km/saat

Uzun Far Asistanı (40 km/saat hızın

Dinamik Viraj Aydınlatması (tüm

Kavşak Aydınlatması (40 km/saat hıza

hıza kadar). Kötü hava koşullarında

üzerinde). Karşıdan veya arkadan

hızlarda). Direksiyon açısı ve hızına

kadar ve geri viteste). Yanlara doğru

daha iyi görüş sağlamak için sileceklerle

gelen araçları saptayarak uzun huzmeli

göre devreye giren farlar, virajda

daha geniş görüş sağlayabilmek için ışığı

veya yağmur sensörleriyle birlikte

farlardan kısa huzmeli farlara otomatik

15 dereceye kadar dönme özelliğine

90 derece sola veya sağa düşürür.

devreye girer.

geçiş sağlar.

sahiptir.

Alman sigorta şirketi Allianz tarafından, yol kazalarının sıklığını ve şiddetini azaltarak sürüşü daha güvenli hale getiren teknolojiler için verilen Genius 2010 güvenlik ödülü.
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AKSESUARLAR

Astra’nız, ondan isteyebileceğiniz her şey düşünülerek tasarlandı.
Ancak hayatınız sürekli değiştiği ve özel bir şeye ihtiyaç duyduğunuz için geniş seçenekleri bulunan opsiyonel Astra aksesuarları
tam size göre.

1.

2.

1. Kapı eşikleri. Kapıyı her açtığınızda OPEL yazılı bu şık eşikler sizi karşılayacak.
2. Güneşlikler. Arka camlar ve bagaj camı için özel üretilen bu güneşliklerin kurulumu
oldukça kolay ve pencereler açıldığında bile takılı kalıyor.
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Yolculuğa çıkın. Tüm Astra aksesuarları listesi için lütfen www.opel.com.tr
internet sitemizi ziyaret ediniz.

3.

4.

3. Koruyucu film. Astra’nızı ilk günkü gibi koruyun. Şeffaf koruyucu filmler ön tampon,
kaput, kapılar ve yan aynaları koruyor, boyaya zarar vermeden sökülebiliyor.
4. Tavan rayları ve Thule tavan kutusu. İster spor yapıyor olun, isterseniz ailenizle
tatile gidiyor olun, dışarıda geçireceğiniz zamanda Astra’nızın saklama gözleri ve
geniş bagajının bile yeterli olmayacağı zamanlar olabiliyor. Bu yüzden tüm eşyalarınızı
saklayabileceğiniz Thule tavan kutuları bulunuyor.
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Motor ve Şanzımanlar
Ses yalıtımı ve titreşim konularında başarılı, rakipleri arasında en çok güç sunan
motorlardan biri olan 1.4 140 hp benzinli motor, çevreci olduğu kadar performans
konusunda da iddialı.

MOTOR VE ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ
Motorlar

Şanzıman

1.4 lt 140 Hp Turbo MT6

1.4 lt 140 Hp Turbo AT6

MT6

AT6

Emisyon Sınıfı

Euro 6.2

Euro 6.2

Yakıt Türü

Benzin

Benzin

Şehir İçi

8,6

9,1

Şehir Dışı

5,2

5,4

Ortalama

6,4

6,8

CO2 Emisyonu ortalam g/km1

148

155

Yakıt tüketimi l/100 km1

MT-5/MT-6 = 5-/6-ileri manuel şanzıman, AT-6 = 6-ileri otomatik şanzıman
Bu katalogda yayınlanan bilgiler, yayınlandıkları tarihler için geçerlidirler. Otomobil modellerimizde değişiklik yapılabilmektedir. Olası model değişiklikleri için lütfen Opel bayinize danışınız. Bu katalogda yer alan tüm veriler, müşterilerimizi bilgilendirmeye yöneliktir.
Katalogda yer alan renkler, gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Standart otomobillerimizde yer almayan isteğe bağlı donanımlar ek ücrete tabidir. Sipariş sırasında, istediğiniz modelin stok durumunu öğrenmek için Opel bayinizi arayın. Opel Türkiye Otomotiv Limited
Şirketi’nin, araçların üretim ve donanımlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Satın almak istediğiniz otomobil ile ilgili bilgilerin Türkiye’de sunulan donanım seviyeleri için doğruluğunu ve güncelliğini lütfen Opel bayinizden teyit ediniz. Belirtilen tüm rakamlar, standart
donanıma sahip AB modeliyle ilgilidir. 2007/715/EC tüzüğüne dayalı yakıt tüketimi hesaplanması, tüzükte belirtildiği gibi, aracın boş olduğu zamanki ağırlığını göz önüne almaktadır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları belirli bir araca ilişkilendirilemez. Sadece
modeller arası karşılaştırma amaçlı sunulmuştur. Ek donanım, belirtilenden biraz daha fazla yakıt ve CO2 tüketim rakamlarına yol açabilir. Ek olarak, aracın boş halindeki ağırlığı ile bazı durumlarda izin verilebilir dingil ağırlıkları kadar, aracın izin verilebilir t oplam
ağırlığını da artırabilir ve izin verilebilir çeki ağırlıklarını azaltabilir. Bu durum, aracın maksimum hızında bir azalmaya ve hızlanma zamanında bir artışa neden olabilir. Belirtilen sürüş performansı rakamları 75 kilogramlık bir sürücü ve buna ek olarak 125 kilogramlık
bir ağırlık varsaymaktadır.

1
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Geçerli yakıt tüketimi ve emisyon değerleri, 2008/692/EC direktifine göre (715/2007 yerine) ölçülmüş fabrika test ortamı sonuçlarıdır.

JANTLAR VE LASTİKLER
Farklı jant seçenekleri ile zevkinize hitap eden Astra Sedan modelini yaratın.

Alaşımlı jant, 6,5 J x 16˝, 7-kollu tasarım, 205 (215)/60 R 16 lastikler (RRZ).

Alaşımlı jant, 7 J x 17˝, çok-kollu tasarım, 215 (225)/50 R 17 lastikler (PGQ).
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RENKLER
Astra Sedan için 3 farklı kategoride, toplamda
10 farklı renk seçeneği sunuluyor. Zevkinize uyan
seçkin dokunuşu ekleyin.

PARLAK
Kar Beyazı
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SEDEFLİ
Scarlet Kırmızı

Mahogany
Kahverengi

Kozmik Gri

Zümrüt Yeşili

METALİK
Hakim Gri

Manyetik Gri

Safir Mavi

Şarap Kırmızısı

Mineral Siyah
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ÜSTÜN SERVİS
HİZMETİ
myOpel, Opel yetkili servislerinin sunduğu tüm hizmetleri internet
ortamına taşıyor. Hayatınızı kolaylaştıracak ve daha keyifli hale
getirecek birçok özelliği de myOpel’de bulacaksınız.
MyOpel size neler sunuyor?
// Online servis talebi: Servis randevularınızı online olarak alın.
// Fırsatlar: Aracınızı ve tercih ettiğiniz yetkili servisi sisteme
kaydederek size özel cazip ve uygun fiyatlı Opel tekliflerinden
haberdar olun.
// Servis Geçmişi: Aracınızın detaylı bilgilerini ve daha önceki Opel
yetkili servislerinde görmüş olduğu tüm işlemleri görün.
// Servis hatırlatıcısı: Periyodik bakımınızı asla aksatmayın. Bırakın
biz size hatırlatalım.
Ayrıca myOpel akıllı telefon uygulaması ile myOpel her zaman
yanınızda. Park yeri hatırlatıcısı, aracınızın kullanım kılavuzu,
bulunduğunuz yere en yakın Opel yetkili servisini bulma gibi
muhteşem özellikleri keyifle kullanın. Hemen www.myopel.com.tr’yi
ziyaret edin ve myOpel’e ücretsiz kayıt olun. Opel yetkili servislerinin
olağanüstü dünyasına katılın.
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OPEL SERVİS
Opel’de kalite, üstün mühendislik eseri otomobillerin çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Kapsamlı servis
programımızla müşterilerimize, otomobillerini satın aldıktan sonra da yüksek kalite standartlarımızı sürdürmekteyiz.
2-yıllık yeni araç garantisi. Bu garanti, ilk tescil tarihinden veya bayi tarafından müşteriye teslim edildiği tarihten
(hangi tarih önce geliyorsa) itibaren ve herhangi bir kilometre sınırlaması olmaksızın 24 ay süreyle tüm yeni Opel
otomobillerine uygulanmaktadır.
Yedek parça ve aksesuar servisi. Opel yedek parçalarını ve aksesuarlarını, aracınızı daha konforlu hale getirecek
ya da bireysel gereksinimlerinizi karşılayarak uzman önerilerini sağlayacak olan yetkili Opel Beyilerinde bulabilirsiniz.
Paslanmaya karşı 12-yıllık garanti. Opel, size aracınızın servis gereksinimlerini yerine getirmeniz ve servis kitapçığında
belirtilen tüm bakımları yaptırmanız koşuluyla, paslanmaya karşı uzun vadeli güvenilir bir garanti sunmaktadır.
İnternette Opel. Acil bilgi mi gerekli? Tüm Opel otomobilleri, servisleri ve aksesuarları konusunda kapsamlı bilgiler
www.opel.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Bağlanın ve opel haberleri ile ürün güncellemelerini izleyin.
Opel Yol Yardımı. Nereye gidiyor olursanız olun, beklenmeyen bir arıza durumunda Opel Yol Yardımı oraya ulaşmanızı
sağlar. Günün 24 saati, 40’tan fazla Avrupa ülkesinde, Opel Yol Yardım size yol yardımı, çekici hizmeti, otomobil kiralama
hizmeti, otelde konaklama, tren ya da uçakla seyahat ve daha fazlasını sunar. Mobil garantisi tüm yeni Opel araçlar
için uygulanır ve aracın trafik tescil ya da görevlendirilen Opel Yetkili Servisi’ne teslim tarihinden itibaren (hangisi daha
önceyse) bir yıl boyunca geçerlidir. Opel Yol Yardımı ile hareket halinde kalmaya devam edin.
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GELECEK HERKESİNDİR

Bu katalogda yayınlanan bilgiler, yayınlandıkları tarihler için geçerlidirler. Otomobil modellerimizde değişiklik yapılabilmektedir. Olası model değişiklikleri için lütfen Opel bayinize danışınız. Bu katalogda yer alan tüm veriler, müşterilerimizi bilgilendirmeye yöneliktir.
Katalogda yer alan renkler, gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Standart otomobillerimizde yer almayan isteğe bağlı donanımlar ek ücrete tabidir. Sipariş sırasında, istediğiniz modelin stok durumunu öğrenmek için Opel bayinizi arayın. Opel Türkiye Otomotiv Limited
Şirketi’nin, araçların üretim ve donanımlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Satın almak istediğiniz otomobil ile ilgili bilgilerin Türkiye’de sunulan donanım seviyeleri için doğruluğunu ve güncelliğini lütfen Opel bayinizden teyit ediniz. Belirtilen tüm rakamlar, standart
donanıma sahip AB modeliyle ilgilidir. 2007/715/EC tüzüğüne dayalı yakıt tüketimi hesaplanması, tüzükte belirtildiği gibi, aracın boş olduğu zamanki ağırlığını göz önüne almaktadır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları belirli bir araca ilişkilendirilemez. Sadece
modeller arası karşılaştırma amaçlı sunulmuştur. Ek donanım, belirtilenden biraz daha fazla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamlarına yol açabilir. Ek olarak, aracın boş halindeki ağırlığı ile bazı durumlarda izin verilebilir dingil ağırlıkları kadar, aracın izin verilebilir
toplam ağırlığını da artırabilir ve izin verilebilir çeki ağırlıklarını azaltabilir. Bu durum, aracın maksimum hızında bir azalmaya ve hızlanma zamanında bir artışa neden olabilir. Belirtilen sürüş performansı rakamları 75 kilogramlık bir sürücü ve buna ek olarak 125 kilogramlık
bir ağırlık varsaymaktadır.
Çevre dostu klorsuz kağıda basılmıştır.
Geri Kazanım: Çevre odaklı tasarım, geri alım ağımız ve ömrünü tamamlamış otomobillerin geri dönüşümüne dair bilgiye www.opel.com.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.
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