Årets Bil 2016.
Uforskammet
attraktiv
privatleasing.

Beregn din ydelse på opel.dk

den nye

astra

kun 4.995 kr. i udbetaling

fra kun 2.695 kr./md.*
Uforskammet luksuriøs udfordrede den nye Astra luksusklassen. Og
vandt. Derfor finder du udstyr i den nye Astra, som normalt kun er
forbeholdt overklassen. For eksempel er førerassistancepakken med
aktiv vognbaneassistance standard på Enjoy - sammen med alt det
andet kompromisløse udstyr. Ikke så underligt, at den nye Astra er
Årets Bil 2016!

Mdl. ydelse
kr.

Model

Metallak
kr.

Love-pakke
inkl.
Metallak kr.

ASTRA 5D ENJOY 1.0T 105 hk

2.695

+ 100

+ 300

ASTRA 5D ENJOY 1.6CDTI 110 hk

2.695

+ 100

+ 300

ASTRA 5D ENJOY 1.4T 150 hk

2.995

+ 100

+ 300

ASTRA 5D ENJOY 1.6CDTI 136 hk

2.995

+ 100

+ 300

LOVE-PAKKE + METALLAK FOR KUN 300 KR./MD.
Love-pakke inderholder: 2-zonet klimaanlæg • Kromlister omkring sideruder • Mørke ruder bag • Armlæn
mellem forsæderne - ud over det o
 mfattende standardudstyr i Astra Enjoy.
*Leasingydelsen pr. md. er baseret på en førstegangsydelse på 4.995 kr. samt 15.000 km. pr. år og en løbetid på 36 mdr. Betinget af kreditgodkendelse. Totalomkostninger bliver 102.915 kr. (105 hk og 110 hk) og 113.715 kr.
A
(150 hk og 136 hk). Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel: 20,4-29,4 km/l., CO2-udslip: 90-114 g/km. Energiklasse: A
++

+

Årets Bil 2016.
Uforskammet
attraktiv
privatleasing.

Beregn din ydelse på opel.dk

den nye

astra Sports Tourer

kun 4.995 kr. i udbetaling

fra kun 2.795 kr./md.*
Uforskammet luksuriøs udfordrede den nye Astra luksusklassen. Og
vandt. Derfor finder du udstyr i den nye Astra, som normalt kun er
forbeholdt overklassen. For eksempel er førerassistancepakken med
aktiv vognbaneassistance standard på Enjoy - sammen med alt det
andet kompromisløse udstyr. Ikke så underligt, at den nye Astra er
Årets Bil 2016!

Mdl. ydelse
kr.

Metallak
kr.

Love-pakke
inkl.
Metallak kr.

Astra ST Enjoy 1.0T 105 hk

2.795

+100

+300

Astra ST Enjoy 1.6CDTI 110 hk

2.795

+100

+300

Astra ST Enjoy 1.4T 150 hk

3.095

+100

+300

Astra ST Enjoy 1.6CDTI 136 hk

3.096

+100

+300

Model

LOVE-PAKKE + METALLAK FOR KUN 300 KR./MD.
Love-pakke inderholder: 2-zonet klimaanlæg • Kromlister omkring sideruder • Mørke ruder bag • Armlæn
mellem forsæderne - ud over det o
 mfattende standardudstyr i Astra Enjoy.
*Leasingydelsen pr. md. er baseret på en førstegangsydelse på 4.995 kr. samt 15.000 km. pr. år og en løbetid på 36 mdr. Betinget af kreditgodkendelse. Totalomkostninger bliver 106.515 kr. (105 hk og 110 hk) og 117.315 kr.
A
(150 hk og 136 hk). Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel: 20,4-29,4 km/l., CO2-udslip: 90-114 g/km. Energiklasse: A
++

+

