ASTRA

STANDARDEN
FOR TYSK INGENIØRKUNST.

Astra 5-dørs og Astra Sports Tourer er mere end
Opels flagskibe i kompaktklassen. De sætter
begge standarden for tysk ingeniørkunst og
ikonisk design i deres klasse.
Begge kombinerer innovative funktioner,
dynamiske køreegenskaber og masser
af tilslutningsmuligheder. Astra sætter
standarden for tysk ingeniørkunst.
Med klasseførende innovationer såsom de
prisvindende IntelliLux LED Matrix-forlygter og
adaptiv fartpilot er Astra fyldt med udstyr,
der får dig overbevist.
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DESIGNET
TIL DINE
BEHOV.
Astra er skræddersyet til at gøre din hverdag mere komfortabel.
Den store kabine, med et design i højeste kvalitet, sætter nye
standarder i klassen.

Billedet kan vise ekstraudstyr

Indvendigt design
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1.

OPGRADÉR DIN DAG.
HVER DAG.
Forbered dig på en kabine, der sætter standarden for rummelighed og
komfort. Det store udvalg af standardudstyr og ekstraudstyr såsom
ventileret førersæde med massagefunktion komplementerer de generøse
dimensioner og det stilfulde design.
▪
▪
▪
▪
▪

Astra udstråler kvalitet fra første øjekast
Luksuriøse materialer komplementerer de sofistikerede farver
AGR-forsæderne er ideelle til lange køreture1
Ambient belysing4 giver en følelse af høj kvalitet
Kabinen er større og mere lyddæmpet end nogensinde før

3.

1. Det rummelige bagagerum. Den lave læssehøjde gør Astra 5-dørs let at
laste. Og med den store, justerbare kapacitet har den masser af plads.
2. Mere komfort. Astra har fået mere benplads på bagsædet og ergonomisk
certificerede1 AGR-forsædemuligheder (AGR-designet hjælper til bedre
rygkomfort). Vælg de multijusterbare AGR-forsæder med forlængelse af
sædehynden. Eller vælg de mest eksklusive sæder, der inkluderer Wellness
AGR-førersæde2 med ventilation og massagefunktion. Læs mere på side 28.
3. Elektrisk soltag3. Med det elegante soltag får du nemt lys og frisk luft
i kabinen.

AGR-sæderne er certificerede af det tyske AGR, et videnscenter for ergonomi. Certifikatet er et kvalitetsstempel,
givet af en uafhængig testkomité, bestående af eksperter fra forskellige medicinske discipliner.
Wellness AGR-førersædet fås som ekstraudstyr til Dynamic og Innovation. Ikke tilgængelig til Enjoy og Essentia.
De normale AGR-forsæder er ekstraudstyr på Enjoy, Dynamic og Innovation.
3
Ekstraudstyr. Ikke tilgængelig på Essentia.
4
Standard på Dynamic og Innovation.
1 

2 
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Indvendigt design

Oplev Astra fra alle vinkler på www.opel.dk

2.

7
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Mere plads.
Hvis du tror på alsidighed, vil Astra Sports Tourer gøre dig troende.
Det store bagagerum (540–1.630 liter) og de opvarmelige
bagsæder1 giver god plads og komfort på lange køreture, imens
40/20/402-splitbagsædet, med sit „One Touch Fold-system“
(fås kun til Astra Sports Tourer), giver flere opbevaringsmuligheder i hverdagen. Med den fleksible Sports Tourer får du
det på din måde!
▪ Med den elektriske, håndfri bagklap3 kan du åbne og lukke
bagagerummet ved hjælp af din fod
▪ Tilpas bagklappens åbning til steder med lav loftshøjde
▪ Bagklappen registrerer selv forhindringer og stopper automatisk
for at undgå uheld

Astra Sports Tourer kombinerer dynamisk design med praktiske funktionaliteter. Med sin generøse bagagerumskapacitet på 540–1.630 liter og de
innovative features fra Astra 5-dørs, er Sports Tourer en sand leder i klassen.

1
2
3

Opvarmelige bagsæder er en del af læderpakken, som er ekstraudstyr til Astra 5-dørs og Astra Sports Tourer.
Ekstraudstyr.
Standard på Innovation. Ekstraudstyr på Dynamic. Ikke tilgængelig på Essentia og Enjoy.

Indvendigt design
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BYGGET TIL
AT YDE.
Opels motorer leverer masser af power til den lette Astra.
Resultatet er motorer med hurtig respons og sportslige
køreegenskaber. Samtidig er de også brændstofbesparende,
så du kan se frem til både en fremragende og økonomisk
køreoplevelse.
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Imponerende
motorer

▪ Med nytænkende teknologi er Astra fyldt med
dynamiske køreegenskaber
▪ Astra er op til 200 kg lettere1 end sin forgænger,
hvilket giver en sjovere køreoplevelse
▪ Watt’s Link i Astra giver en mere sikker kørsel2
▪ Astra Dynamic har sportsknap som standard
▪ Moderne motorer reducerer emissioner og
brændstofforbrug
▪ Vælg mellem gearkasser med manuel eller
automatisk gearskifte
▪ Astra har et stort udvalg af benzin- og diesel-motorer,
så der altid er en motor, der passer til dit behov

2.
1.
3.

4.

1. Få pulsen op. 1.4 motoren med 150 hk (110 kW) har en topfart på 215 km/t3,
der giver energiske køreoplevelser. Eller bliv begejstret over 1.0 ecoFLEX
Turbo-motoren med 105 hk (77 kW), der kun udleder 102 g CO2 pr. km.
For benzinmotorerne er det blandt det laveste i klassen.
2. Skift gear med højt humør. Fem eller seks gear, automatisk eller manuel,
med eller uden Start/Stop – gearkasserne på Astra er hurtige og præcise.
3. Vælg en automatisk gearkasse. For nemme gearskift, vælg en fuldautomatisk gearkasse.
4. Skift til Sport. Indstil køretøjet til Sport Mode ved et tryk på en knap
(standard på Astra Dynamic).

Brændstofforbrug for 1.4 Turbo ECOTEC®Direct Injection ecoFLEX med 150 hk (110 kW) i km/l v. bl. kørsel: 16,7–17,2; CO2-udslip:
134–138 g/km. I overenstemmelse med R (EC) 715/2007 og R (EC) 692/2008 (i de respektive versioner).
Brændstofforbrug for 1.0 Turbo ECOTEC® Direct Injection ecoFLEX med 105 hk (77 kW) i km/l v. bl. kørsel: 22,7; CO2-udslip: 102 g/km.
De angivne forbrugs- og CO2-emissionsværdier er fastlagt efter de forskrevne WLTP-målemetoder (Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure) og bliver tilbageregnet i NEDC-værdier, for at gøre dem sammenlignelige med andre køretøjer
jævnfør VO (EG) nr. 715/2007, VO (EU) nr. 2017/1153 og VO (EU) nr. 2017/1151.
1
2
3

Den præcise vægtreduktion er afhængig af valg af motor og udstyrsniveau.
Er standard på 150 hk Diesel og 200 hk Benzin.
Tilgængelig til Enjoy, Dynamic og Innovation. Ikke tilgængelig til Essentia.

Læs mere om Opels imponerende motorer på www.opel.dk

Imponerende motorer
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INTELLILUX LED® Matrix-

forlygter.
Sætter andre forlygter i skyggen. Astra bringer luksusklasse-features
ind i kompaktklassen, og IntelliLux LED® Matrix-forlygterne1 er endnu
en nyhed i klassen.

Ekstraudstyr på Enjoy, Dynamic og
Innovation. Ikke tilgængelig på Essentia.

1 
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Innovativ teknologi

BLÆNDFRIT
LANGT LYS.
40 METER LÆNGERE
REAKTIONSTID.

1. Halogenforlygter. For at undgå at blænde andre bilister, skifter du manuelt
mellem nær- og langt lys.
2. IntelliLux LED® Matrix-forlygter. Det lange lys „smyger“ sig rundt om andre
trafikanter, og du nyder derfor godt af et større og bedre oplyst synsfelt.
1.

2.

Opel udvikler intelligent teknologi, hvor det gør en forskel:
▪ IntelliLux LED® Matrix-forlygter1 består af 16 separate LED-elementer
▪ Reagerer på andre trafikanter ved at lukke for nogle af LED-elementerne
▪ Det lange lys er altid blændfrit
▪ Lyskeglen er bredere og længere for maksimalt udsyn
▪ Kørsel i mørke er mere sikkert og derfor mere afslappet
▪ Kvalitetsmaterialer sikrer lang levetid
Læs mere om IntelliLux på www.opel.dk

IntelliLux LED® Matrix-forlygterne inkluderer avancerede funktioner såsom:
▪ Kurvelys, der giver yderligere sikkerhed
▪ Lys til landevejskørsel justeres automatisk for bedre udsyn på mørke veje
▪ Lys til bykørsel passer perfekt til køreforhold med bedre vejbelysning
▪ Motorvejslys giver sikker, blændfri belysning ved høje hastigheder

1

Ekstraudstyr på Enjoy, Dynamic og Innovation. Ikke tilgængelig på Essentia.

Innovativ teknologi
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OPEL EYE.
STØTTER DINE sanser.

Astra er bygget til folk, der elsker at køre. Og det
samme er Opel Eye. Systemet øger sikkerheden og er
samtidig bekvemt – som et assistancesystem1 skal
være. Det afgiver kun advarsler, når det er nødvendigt,
og giver dig fuld kontrol over kørslen.
Derfor er det heller ingen overraskelse, at Astra er
blevet tildelt de maksimale fem stjerner i Euro NCAP,
som et bevis på sin fremragende sikkerhed.

Opel Eye er standard på Enjoy, Dynamic og Innovation.
Ikke tilgængelig på Essentia.

1 

14

Innovativ teknologi
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BEVAR
OVERBLIKKET.
Opel Eye-kameraet1 hjælper med at forebygge kollisioner, fartbøder
og meget mere. Det er et af de mest sofistikerede assistancesystemer,
der nogensinde er bygget til en Opel.
▪ Opel Eye består af avancerede sikkerhedsfunktioner
▪ Kameraet hjælper som et ekstra sæt øjne
▪ Det automatiske assistancesystem supplerer førerens opmærksomhed
▪ Øger sikkerheden ved kørsel i tæt trafik eller i mørke
▪ Du har altid fuld kontrol over din Astra
▪ Den aktive vejbaneassistent griber kun ind, når det er nødvendigt

16

Innovativ teknologi

1.

2.

3.

1. Frontal kollisionsalarm1. Giver dig både en akustisk og visuel advarsel, hvis der
er fare for en kollision forfra. Ved hastigheder op til 60 km/t har systemet automatisk
nødbremse for at undgå kollisioner forfra. En LED-advarsel i førerens synsfelt bliver
vist i forruden, og øger derfor sikkerheden yderligere.
2. Aktiv vejbaneskiftalarm1. Afgiver en advarsel, hvis føreren utilsigtet begynder at
skifte vejbane, og hjælper endda med at rette bilen, hvis du utilsigtet bevæger dig
ud af din bane. Og det mest geniale ved dette system? Det griber kun ind, når det
er nødvendigt.
3. Trafikskiltegenkendelse1. Dette avancerede system genkender og viser automatisk
fartgrænser og andre trafikskilte – gælder også midlertidige og elektroniske skilte.
Automatisk fartpilot (ACC)2. Hjælper til at holde en fast hastighed og en valgt
afstand (tæt, mellem og lang) til den forankørende bil ved automatisk at accelerere
og bremse bilen ved hastigheder mellem 30 km/t og 180 km/t.
Automatisk fartpilot ved automatisk gearkasse (FSRA)3 har desuden en Start&Stopfunktion. Her bringer fartpiloten automatisk bilen til fuldt stop og kan også ved
køkørsel automatisk følge den forankørende bil.

Læs mere om Opel Eye på www.opel.dk
1
2

Opel Eye (distanceindikator, frontal kollisionsalarm med automatisk nødbremse, trafikskilteassistent, vejbaneassistance og vejbaneskiftalarm) er standard på Enjoy, Dynamic og Innovation. Ikke tilgængelig på Essentia.
Ekstraudstyr på Enjoy, Dynamic og Innovation. Ikke tilgængelig på Essentia. 3 Ekstraudstyr på Enjoy, Dynamic og Innovation. Ikke tilgængelig på Essentia. Kun med automatgearkasse.

Innovativ teknologi

17

INTELLIGENT
INFOTAINMENT.

Radio R 300 BT højdepunkter:
▪ Standard på Essentia
▪ Bluetooth® med audio-streaming og USB
▪ LCD display og 4 højttalere (foran)

18

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

R 4.0 IntelliLink med 7˝ touch farveskærm. Med dette nye infortainmentsystem
kan du projektere udvalgte funktioner fra din smartphone op på touch
farveskærmen i instrumentpanelet1.
▪ Vælg mellem standard AM/FM-radio eller DAB-radio (ekstraudstyr)
▪ Standard på Enjoy, Dynamic og Innovation
▪ 7˝ touch farveskærm
▪ Kompatibel med Apple CarPlay™1
▪ Bluetooth® og USB
▪ Håndfri betjening af din mobiltelefon samt adgang til dine personlige fotos via USB

8˝ Navi 900 IntelliLink. Opgradér til vores topmodel og få indbygget navigation1.
▪ Vælg mellem standard AM/FM-radio eller DAB-radio (ekstraudstyr)
▪ Alle funktioner fra 7˝ R 4.0 IntelliLink
▪ Indbygget navigation
▪ Stemmekontrol
▪ Hajfinne-antenne
▪ CD-afspiller (ekstraudstyr)

Oplev alle vores infotainmentsystemer på www.opel.dk

For at tjekke kompatibiliteten af din enhed, se venligst www.apple.com. Du er også velkommen til at kontakte din Opel forhandler.
Apple CarPlay er et varemærke under Apple Inc. Apple og iPhone er væremærker under Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

1
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UDSTYRET TIL
AT IMPONERE.
20

Fra Astra Essentia til topmodellen Astra Innovation – de fire Astra modeller
er fyldt med stilfuldt design og sofistikeret udstyr, som du aldrig før har
oplevet i en bil i denne klasse.

Standard

essentiA

Standardudstyr på Astra:

Essentia har alt standardudstyr, plus:

▪ ESP®, ABS og Hill Start Assist
▪ Seks airbags, inklusiv gardinairbags for og bag
▪ Dæktryksovervågning
▪ Hovedstøtter på alle sæder
▪ 60/40 splitbagsæde
▪ To ISOFIX-beslag
▪ LED-kørelys
▪ Elektrisk indstillelige og opvarmelige sidespejle

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aircondition
El-betjente forruder
6-vejs justerbart førersæde
4-vejs justerbart passagersæde
Boardcomputer
Radio R 300 m. Bluetooth® og fire højttalere (foran)

1. Sort logobar.
2. 15˝ stålfælge med hjulkapsler.

Alle Astra-modellerne har ovenstående standardudstyr. Læs mere under
hver overskrift, Essentia, Enjoy, Dynamic og Innovation og se yderligere
udstyr til de forskellige modeller.

Billederne kan vise ekstraudstyr. Læs mere om Opel Astra udstyr på
www.opel.dk

1.

2.
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enjoy

DYNAMIC

Enjoy har samme udstyr som Essentia, plus:

Den sporty Dynamic har samme udstyr som Enjoy, plus:

▪ Parkeringsassistance, for og bag
▪ Førerassistancepakke med Opel Eye
▪ R 4.0 IntelliLink infotainment
▪ Opvarmelige forsæder og opvarmeligt læderrat
▪ Fartpilot med fartbegrænser og ratbetjening af radio
▪ El-betjente for- og bagruder
▪ Regnsensor og lysfølsomt bakspejl

▪
▪
▪
▪
▪

To-zonet, elektronisk klimakontrol
Sort tagbeklædning indvendigt
Sportsmode-knap for hurtigere speederrespons
Sportsforsæder
Armlæn, foran

1. Tågelygter.
2. 17˝ letmetalfælge.

1. Logobar i krom.
2. 16˝ strukturfælge.

22

1.

2.

1.

2.

innovation
Innovation er for dem med en smag for luksus.
Har samme udstyrsniveau som Enjoy, plus:
▪ Elektrisk foldbare sidespejle
▪ Nøglefri betjening1
▪ Ambient belysning i kabinen
▪ Morrocana interiør i høj kvalitet
▪ To-zonet, elektronisk klimakontrol
▪ Elektrisk parkeringsbremse med armlæn

1.
2.
3.
4.

C-stolper i sort højglans samt vindueslister i krom.
Tågelygter.
Indstigningslister foran.
17˝ letmetalfælge.

Inklusiv håndfri bagklap på Sports Tourer.

1 

1.

2.

3.

4.
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TILFØR
EKSTRA POWER.
Når det kommer til sporty og dynamisk design, er Astra i en klasse for sig selv.
Med OPC Line Sport-pakken1 kan du tage din Astra til et nyt niveau med imponerende
detaljer kendt fra motorsport.
Kom i gang! Front-, bag-, og sideskørter bringer din Astra tættere på det den elsker
allermest – nemlig vejen.

Ekstraudstyr på Innovation og Dynamic. Ikke tilgængelig på Essentia og Enjoy. De viste fælge er ikke en del af OPC Line
Sport-pakken. Dobbelt synlig udstødning er standard med 200 hk og er ikke en del af OPC Line Sport-pakken.

1 

24

OPC LINE SPORT

25

Solid

SÆT KULØR
PÅ ASTRA.

Summit White (GAZ)

Astra fås i et stort udvalg af imponerende farver. Uanset
hvilket signal du vil sende, har Opel Astra en farve, der passer
perfekt til det.
Indigo Blue (G7i)

Absolute Red (GG7)
26

Farver

Vælg din farve på www.opel.dk

Metallak

Sovereign Silver (GAN)

Magnetic Silver (GWD)

Cosmic Grey (GR5)

Mineral Black (GB9)

Coconut (GDB)

Darkmoon Blue (GDX)

Emerald Green (G6R)
Farver
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1.

DU FÅR, HVAD DU FORTJENER.
Hvis du mener, at kvalitet og komfort er vigtigt, vil Astras interiør falde lige
i din smag.
1. Essentia/Enjoy I. Black Talino sædestof med sidestøtter i Atlantis.
Pyntelister i Antelao Sand med detaljer i Satin Chrome.
2. Enjoy II. Talino sædestof med sidestøtter i Atlantis Medium Atmosphere.
Pyntelister i Tofana Gold med detaljer i Satin Chrome.
3. Dynamic. Black Formula sædestof med sidestøtter i Atlantis. Pyntelister
i to-lags Piano Black med detaljer i Satin Chrome.
4. Innovation. Athena sædestof med sidestøtter Morrocana. Pyntelister
i Piano Black med detaljer i Satin Chrome.

2.

5. Ekstraudstyr. Ergonomiske, komfortable AGR-sportssæder med sædeindsatser
i sort læder og sidestøtter i Morrocana. Pyntelister i Piano Black med detaljer
i Satin Chrome.
De ergonomiske sportssæder i stof fås til Enjoy og Dynamic, samt til Innovation
i imiteret dellæder1.

Tilgængelig med Enjoy II, Dynamic og Innovation I & II. Ikke tilgængelig med Essentia/Enjoy I. AGR-sportssæder er tilgængelige til alle interiørmulighederne
undtagen Essentia og Innovation.

1 
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Indtræk

4.

3.

5.

Oplev mere om interiør til Astra på www.opel.dk

Indtræk
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1.

EN BILS
BEDSTE VEN.

Det imponerende design på Astra fortjener fælge i høj kvalitet.
Netop derfor har Opel et stort udvalg i forskellige design.
1. 1 8˝ letmetalfælge. To-farvet,
10-eget design, 7,5 J x 18, dæk
225/40 R 18 (kode 5PC). Ekstraudstyr
til Innovation og Dynamic.
2. 1 5˝ stålfælge. 6 J x 15, dæk 195/65 R 15
(kode RRL). Standard på Essentia.

2.

3.

3. 1 6˝ strukturfælge. 6,5 J x 16, dæk
205/55 R 16 (kode PWN). Standard
på Enjoy.
4. 1 7˝ letmetalfælge. Dobbelt-eget
design, 7,5 J x 17, dæk 225/45 R 17
(kode RM5). Standard på Dynamic.
5. 1 7˝ letmetalfælge. Elegant 10-eget
design, 7,5 J x 17, dæk 225/45
R 17 (kode RM6). Ekstraudstyr på
Innovation.
6. 1 7˝ letmetalfælge. Multi-eget design,
7,5 J x 17, dæk 225/45 R 17 (kode SB0).
Standard på Innovation.

5.

4.

7. 1 8˝ letmetalfælge. 5 x dobbelt-eget
design, 7,5 J x 18, dæk 225/40 R 18
(kode 5PB). Ekstraudstyr til Dynamic
og Innovation.

Læs mere om fælge til Astra på www.opel.dk

6.

7.
Fælge
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GØR ASTRA
TIL DIN EGEN.
Der er kun én ting, der er mere tilfredsstillende end en ny bil, der altid gør, som
du vil: Muligheden for at personliggøre den med tilbehør, så den passer perfekt
til dine behov. Derfor har Opel et stort udvalg af originalt tilbehør til Astra.
1. F lexConnect. Et alsidigt system, der fastgøres på forsædernes hovedstøtter.
Fastgør en tablet, brug kopholderen, hæng dine indkøb på krogen eller
hæng din jakke på bøjlen. Valget er dit.
2. L astholder og Thule tagbokse. Ideel til store tagbokse eller fastgørelse
af sportsudstyr såsom cykler, ski og snowboards.
 ørtrinslister med LED-lys. Giver ekstra beskyttelse af lakken og giver
3. D
passagerne en forsmag på et interiør i højeste kvalitet.
4. AirWellness-duftfrisker. Giver en frisk duft af Energizing Dark Wood,
Balancing Green Tea eller Purifying Essence og kan fastgøres til den
fleksible PowerFlex Bar. Fremstillet i hård plast og specielt tilpasset Opel
Astra for beskyttelse mod snavs og våde genstande. Hvis du foretrækker
en blødere overflade, vender du bare måtten om.
5. P
 owerflex Bar System. Fastgør din smartphone, og den lades automatisk
op. PowerFlex-baren kan afmonteres, hvis du i stedet hellere vil montere
AirWellness luftfriskeren.
6. S pejlkapper i karbon-design. Imponerende spejlkapper giver et dynamisk
look og er nemme at skifte.
1.
32

Tilbehør

7. Dobbelt bagagerumsbund. Den dobbelte bagagerumsbund giver
mulighed for dobbelt opbevaring.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Se hele udvalget af tilbehør til Astra på www.opel.dk

Tilbehør
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MASSER AF

KØREGLÆDE.
Astra sætter standarden for tysk ingeniørkunst, hvilket
også gælder for det store udvalg af effektive motorer.
▪ De effektive motorer leverer rigeligt med hestekræfter
til den lette Astra
▪ Den kraftigste motor til Astra har 200 hk (147 kW)
▪ Alle dieselmotorer er udstyret med den seneste
generation af vores NOx-kontrolteknologi.
Læs mere om motorerne til Astra på www.opel.dk
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Motorer og gearkasser

FORBRUG, UDSLIP OG ENERGIKLASSE
Brændstofforbrug1,2

15,2–24,4 km/l

CO2-udslip1

107–151 g/km

Energiklasse

     –

dæk
DÆKSTØRRELSE

195/65
R 15

205/55
R 16

225/45
R 17

225/40
R 18

Rullemodstand

B

C–B

C

E

Dækkets vådgreb

B

C–A

B–A

B

Ekstern støj (dB)

71

71–70

71

70

Støjklasse
Informationerne var korrekte på udgivelsestidspunktet. Opel forbeholder sig retten til at foretage ændringer i motorspecifikationerne, hvilket kan påvirke de
viste data. Alle viste data relaterer sig til EU-basismodellen med standardudstyr.
1
De illustrerede data i tabellen angiver et interval fra det mindste brændstofforbrug og CO2-udslip til det største brændstofforbrug og CO2-udslip på tværs af
alle udstyrsnveauer. De illustrerede brændstofforbrug og CO2-udslip er fastsat i overensstemmelse med Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure
(WLTP), og de relevante data er tilbageregnet for at sikre sammenlignelighed med NEDC i henhold til (R (EC) 715/2007, R (EU) 2017/1153 og R (EU) 2017/1151.
Kontakt venligst din Opel forhandler for den seneste information om om brændstofforbrug og CO2-udslip. Værdierne tager ikke højde for specifik kørestil,
køreforhold, ekstraudstyr og tilbehør og kan variere alt efter dækformat. For mere information om brændstofforbrug og CO2-udslip kontakt venligst din Opel
forhandler. 2 Biler med BlueInjection-teknologi kræver regelmæssig opfyldning af AdBlue® – også i mellem de anbefalede serviceintervaller. En integreret
indikator i førerdisplayet advarer dig, når det er tid til genopfyldning. Se mere information på www.opel.dk
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Visse beskrivelser og nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske udvikling forbeholder
vi os retten til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende forbehold for trykfejl. Det viste ekstraudstyr
kan købes mod betaling. Tilgængelighed, tekniske funktioner og udstyret på vores biler kan variere i lande uden for Tyskland.
Information om bæredygtigt design, vores returnetværk og genanvendelse af udtjente biler kan findes på www.opel.dk. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udstyret på vores biler, bedes du kontakte din lokale Opel forhandler.
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