ASTRA
5-dørs
Beskatnings- Forbrug ved
grundlag
blandet kørsel,
inkl. lev. kr.
km/l

Model

CO2

Energiklasse

1.4T Benzin 150 hk Exclusive, 6-trins manuel gearkasse

244.990

14,9-16,7

136-153

B

1.4T Benzin 150 hk Exclusive, 6-trins automatisk gearkasse

259.990

13,3-15,2

149-170

B

UDVALGT UDSTYR

Exclusive

Ekstraudstyr til Exclusive

Avanceret navigationssystem

Elektrisk foldbare sidespejle

LED Matrix forlygter

15.500

Ergonomiske AGR-sportsforsæder

Bakkamera

OPC-Line eksteriør pakke

11.000

Automatisk klimaanlæg, 2-zonet

Elektronisk parkeringsbremse

Brillantlakering

3.000

Parkeringssensorer for og bag

Open & Go, nøglefri betjening

Metallakering

6.500

Midterarmlæn foran

17" alufælge

Premium metallakering

8.000

Mørktonede ruder bag

Premium lydisolering

Kromliste ved sideruder

DAB+

Adaptiv fartpilot

40/20/40-splitbagsæde

Automatisk parkering

Tågeforlygter

Blindvinkelalarm i sidespejle

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af en erhvervsleasingaftale hos et af de godkendte leasingselskaber, og det er inkl. leveringsomkostninger, men ekskl.
ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug. Specifikationer gælder udelukkende på firmabiler.  Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metoden. Bemærk at priserne kun
gælder indregistreringer til og med 31-03-19, herefter må der forventes en stigning i prisen grundet L237A. Bilen er vist med ekstraudstyr. Opel forbeholder sig retten til - uden
forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og
leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr.

ASTRA
Sports Tourer
Beskatningsgrundlag
inkl. lev. kr.

Forbrug ved
blandet kørsel,
km/l

CO2

1.4T Benzin 150 hk Exclusive, 6-trins manuel gearkasse

259.990

14,7-16,7

141-152

B

1.4T Benzin 150 hk Exclusive, 6-trins automatisk gearkasse

274.990

13,2-15,2

151-171

B

209.990

16,7-18,5

142-156

B

Model

Energiklasse

Kampagnetilbud*
1.6 Diesel 136 hk Excite, 6-trins manuel gearkasse

UDVALGT UDSTYR

Excite
Automatisk klimaanlæg, 2-zonet
Parkeringssensorer for og bag
Midterarmlæn foran
Mørktonede ruder bag
Kromliste ved sideruder
Business-pakke (standard)
Avanceret navigation
Ergonomiske AGR-sportsforsæder
Metallakering (gælder kun Excite)

Exclusive

Standardudstyr over Excite
Adaptiv fartpilot
Automatisk parkering
Blindvinkelalarm i sidespejle
Elektrisk foldbare sidespejle
Bakkamera
Elektronisk parkeringsbremse
Open & Go, nøglefri betjening
Automatisk bagklap
17" alufælge
Premium lydisolering
DAB+
40/20/40-splitbagsæde
Tågeforlygter
Krom tagræling

Ekstraudstyr til Exclusive
LED Matrix forlygter
Brillantlakering
Metallakering
Premium metallakering

15.500
3.000
6.500
8.000

*Kampagnetilbuddet gælder så længe lager haves. Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af en erhvervsleasingaftale hos et af de godkendte leasingselskaber, og
det er  inkl. leveringsomkostninger, men ekskl. ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug. Specifikationer gælder udelukkende på firmabiler.  Forbrugstal er beregnet efter
WLTP-metoden. Bemærk at priserne kun gælder indregistreringer til og med 31-03-19, herefter må der forventes en stigning i prisen grundet L237A. Bilen er vist med ekstraudstyr. Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes
forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr.

