
OPEL astra





EEN AUTO MET  
11 MILJOEN FANS.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van het ter perse gaan (01/2015). Opel behoudt zich het recht voor specificaties 
en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie.

INHOUD

OpEL ASTrA 04 De veelzijdige Astra

18 Modelvarianten

30 Onderstel en rijeigenschappen

32 Veiligheid en innovaties

38 Comfort

40 Veelzijdigheid

44 Infotainment

46 Opties en accessoires

50 Tuning

52 Motoren en versnellingsbakken

56 Velgen en banden

58 Bekleding en interieur

64 Carrosseriekleuren

66 Opel Service

De Astra is in heel Europa een van de meest geliefde auto’s – en niet voor niets!  

Geïnspireerd door de ruim 11 miljoen fans van deze veelzijdige, compacte auto wordt de 

Astra keer op keer vernieuwd en worden nieuwe modellen en innovatieve systemen  

toegevoegd. Zo is de elegante Astra 4-deurs geïntroduceerd en kun je kennismaken met 

de unieke IntelliLink infotainmentsystemen. Redenen genoeg om enthousiast te zijn  

over deze bestseller van Opel. Maar wat nooit verandert, zijn de hoge kwaliteit, de betrouw-

baarheid en de dynamische rijeigenschappen die elke Astra kenmerken. Kom eens langs  

in de showroom en ontdek welke Astra het beste bij jou past.
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ONOVERTROFFEN 
KLASSE IN  
DRIEVOUD.

Overal bewonderend nagekeken en technologisch steeds op kop. 

Als elegante 4-deurs, dynamische 5-deurs of praktische Sports Tourer 

combineert de Astra innovatieve technologie met een gewel dig 

design. Al generaties lang biedt de Astra als eerste in zijn klasse 

geavan ceerde veiligheidssystemen en overtreft hij alle verwach-

tingen met doordachte innovaties. Zo bieden de nieuwe IntelliLink-

infotainmentsystemen baanbrekende integratie van de smartphone 

in de auto en luidt de nieuwe 1.6 CDTi-motor een nieuw tijdperk 

van stille en soepele dieselmotoren in.
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OPVALLEND TALENT.

De Astra 4-deurs combineert een duidelijk eigen karakter met alle voordelen van de 

Opel Astra. Met zijn dynamische uitstraling en elegante contouren trekt hij overal direct de 

aandacht. Zijn stijlvolle interieur is gastvrij en gericht op maximaal comfort.
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De ruime en stijlvolle Astra 4-deurs onderscheidt zich duidelijk van de massa. Eén blik is 

genoeg om te weten dat deze Astra garant staat voor een hoge dosis rijplezier. De stoelen 

bieden standaard uitstekende steun, zodat je ook na een lange rit ontspannen aankomt.  

En onder zijn elegante achterklep biedt hij ruim voldoende plaats voor je bagage. De geavan-

ceerde Watt-link achterwielophanging1 staat borg voor een uitstekende wegligging en  

dynamische wendbaarheid. De optionele FlexRide-technologie stemt alle onderstelfuncties 

volledig af op je persoonlijke rijstijl. Daarnaast biedt de Astra 4-deurs de keuze uit  

geavanceerde opties om hem nóg veiliger te maken, zoals LED-dagverlichting, of om bestuurder 

en passagiers nóg meer comfort te bieden, zoals ergonomische comfortstoelen met 

AGR-certificaat2.

1  De Watt-link achterwielophanging is standaard op specifieke uitrustingsniveaus en motoren. Je Opel dealer geeft je graag volledige informatie.
2  Het AGR-certificaat is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen  

“Aktion Gesunder Rücken e. V.”

BIJZONDER VEEL STIJL.
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EEN WERELDSTER DIE 
BLIJFT VERRASSEN.

De Opel Astra 5-deurs is een van de meest stijlvolle compacte auto’s ter wereld, met een 

ongeëvenaard dynamisch design. Maar even belangrijk is zijn betrouwbaarheid, waarvoor 

de Astra zelfs een onderscheiding1 heeft ontvangen. Zijn innovatieve techniek omvat 

onder meer diverse systemen om de bestuurder te ondersteunen, zoals de derde generatie 

van het toonaangevende AFL-systeem (Adaptive Forward Lighting. Daarnaast biedt de Astra 

praktische extra’s als de achteruitrij-camera, die je helpt bij het inparkeren. Dat alles 

maakt de Opel Astra tot de onbetwiste leider in zijn klasse.

1  In de vergelijkende DEKRA-test voor 2012 behaalde de Astra van alle 230 gebruikte auto’s in de test de eerste plaats in zijn categorie,  
met de “beste individuele resultaten”. DEKRA is een van de grootste organisaties ter wereld op het gebied van expertise inzake  
veiligheid, kwaliteit en milieu.
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De Opel Astra Sports Tourer is ongeëvenaard ruim én stijlvol. Met zijn elegant gestroomlijnde 

carrosserie is hij toonaangevend in zijn klasse en ook zijn bagageruimte is met een inhoud 

tot 1.550 liter1 royaal. Wat je ook wilt doen, de Sports Tourer biedt geavanceerde systemen 

en opties om het je gemakkelijker te maken. Zoals de unieke Opel FlexFix®-fietsen drager 

waarop je in een handomdraai je fietsen kunt meenemen. De Sports Tourer is enorm praktisch, 

maar voorop staat dat het een groot plezier is om erin te rijden.

1  Bij neergeklapte achterbank, zitgedeelte naar voren gekanteld en in combinatie met bandenreparatieset.

NOOIT GEBREK  
AAN AANDACHT.
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Voor wie er graag met de fiets op uittrekt, is FlexFix® het ideale systeem. Deze unieke  

geïntegreerde fietsendrager (optie) vind je nergens anders in deze klasse. Je schuift hem 

eenvoudig als een lade tevoorschijn uit de achterbumper van de Astra 5-deurs of Sports Tourer. 

Daarna is hij meteen klaar om twee fietsen te vervoeren, of zelfs vier met de optionele 

FlexFix®-uitbreidingsset.1 Eenvoudiger kan het niet!

FIETSEN MEE?  
GEEN PROBLEEM!

1  Let op: voor de fietsen die je op de FlexFix®-fietsendrager meeneemt, gelden beperkingen wat betreft gewicht en afmetingen. Kijk voor 
meer informatie op www.opel.nl of vraag het aan je Opel dealer.
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ZELFS GEWONE RITTEN 
WORDEN BIJZONDER.

In de compacte klasse vormt het interieur van de Opel Astra een klasse apart. Welke uitvoering 

je ook kiest, je bent verzekerd van een hoog comfortniveau. Het ruime, schitterend ingerichte 

interieur is helemaal ontworpen om het je zoveel mogelijk naar de zin te maken. Hoogwaardige 

materialen en een ergonomisch ingedeeld dashboard vergroten je gevoel van welzijn. 

Speciaal voor wie veel achter het stuur zit, biedt de Astra optionele extra’s die je in andere 

auto’s niet snel zult vinden. Zoals een verwarmd stuurwiel, ergonomische comfortstoelen  

met AGR-certificaat of een 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel voor het summum 

van comfort. Daarnaast is Park Expert leverbaar, dat je helpt om zelfs op de lastigste 

plaatsen moeiteloos te parkeren. En tot slot zijn er de geavanceerde IntelliLink infotainment-

systemen met Bluetooth® die zorgen dat je onderweg goed geïnformeerd – en in een 

goed humeur – blijft.
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Edition.
4-deurs, 5-deurs of Sports tourer: welke variant je ook kiest, in de 
Astra Edition geniet je van hoge kwaliteit en royale ruimte. de 
Edition biedt een uitstekende actieve en passieve veiligheid, met 
onder meer ABS, ESP®, airbags, zij-airbags en gordijnairbags. 
En ook het gemak en comfort zijn op een hoog niveau, met onder 
meer een 4-voudig verstelbare bestuurdersstoel en elektrisch 
bedienbare ramen vóór.

  1. Radio Cd 300 MP3.    De Edition is standaard uitgerust met een hoogwaardige radio/

CD-speler met mp3- en WMA-functionaliteit. Dit systeem is voorzien van 4 luidsprekers, 

stuurwielbediening en een aux in-aansluiting voor mobiele apparatuur.

  2. 16-inch stalen velgen.     Royale velgen met een opvallende wieldop onderstrepen het 

verzorgde design van de carrosserie.

  3. Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels.   De standaard elektrisch 

verstelbare buitenspiegels maken het eenvoudig om de spiegels in de juiste positie te 

zetten. In combinatie met het standaard verwarmde spiegelglas zorgt dit voor een  

optimaal zicht naar achteren.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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BlitZ.
De Astra BlitZ, leverbaar als 4-deurs, 5-deurs en Sports tourer, 
is ongelooflijk royaal uitgerust. Het interieur biedt een hoog  
niveau van comfort en luxe. Standaard zijn onder meer aircon-
ditioning, een lederen stuurwiel met bediening voor het 
infotainment systeem, regen- en lichtsensoren en een automatisch 
dimmende binnenspiegel. Het exterieur straalt opvallend veel 
klasse uit, met standaard 16-inch lichtmetalen velgen, chromen 
sierlijsten rond de zijramen en lED-dagrijverlichting.

  1. Chromen sierijsten rond de zijramen.    De elegante sierlijsten in glanzend chroom  

versterken de luxe uitstraling van de BlitZ. Een goed voorbeeld van hoe kleine details een 

groot effect kunnen hebben.

  2. 16-inch lichtmetalen velgen.    Standaard 16-inch lichtmetalen velgen met een stijlvol 

design benadrukken het hoge niveau van de BlitZ.

  3. lED-dagrijverlichting.    De LED-dagrijverlichting is energie zuiniger en heeft een 

langere levensduur dan vergelijkbare halogeenlampen.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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Business+.
De Astra Business+ is de ideale uitvoering voor iedereen die veel 
onderweg is. Bovenop de luxe uitrusting van de BlitZ biedt hij 
standaard onder meer mistlampen vóór, parkeersensoren in de 
achterbumper en het veelzijdige navi 650 infotainmentsysteem 
met gedetailleerde kaarten van West-europa. De optionele 
AGR-gecertificeerde comfortstoelen zorgen dat je ook na een 
lange dag achter het stuur steeds weer ontspannen uitstapt.

  1. navi 650.    De Astra Business+ is standaard uitgerust met het veelzijdige Navi 650  

radio/navigatiesysteem, dat je via 3D-kaarten moeiteloos naar elke bestemming in West-

Europa brengt. De kaartgegevens zijn voor snelle verwerking opgeslagen in het interne 

geheugen en kunnen op elk moment via de USB-poort vernieuwd worden. Bluetooth® 

telefoon voorbereiding voor handsfree bellen en comfortabele stuurwielbediening zijn 

uiteraard ook inbegrepen.

  2. elegante lichtmetalen velgen.    Stijlvolle 16-inch (standaard) of 17-inch (optie) 

lichtmetalen velgen benadrukken het bijzondere karakter van de Business+.
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Sport+.
Voor wie gesteld is op hoogstaand comfort én graag wil genieten 
van een sportieve rijbeleving, is de Sport+ de ideale Astra.  
Hij combineert een sportief design met innova tieve techniek en 
een luxe uitrusting die elke rit tot een bijzondere ervaring 
maakt. De Watt-link achterwielophanging staat borg voor een 
bijzonder comfortabel weggedrag. Het lederen sportstuurwiel, 
park Expert, Electronic Climate Control met twee zones en de 
AGr-gecertificeerde ergonomische comfortstoelen met lendensteun 
zorgen voor een onovertroffen gevoel van welbehagen.

  1. Bi-Xenon Adaptive Forward Lighting.    De bekroonde AFL-verlichting met 8 licht-

functies stemt de lichtsterkte en richting van de koplampen automatisch af op de 

omstandig heden. Dat zorgt in elke situatie voor optimaal zicht (zie ook blz. 32/33).

  2. Sportstuurwiel met geperforeerd leder en chromen sierstrip.    Bij een sportieve  

auto gaat het niet alleen over krachtige motoren en grote lichtmetalen velgen. Het  

lederen stuurwiel van de Astra Sport+ biedt uitstekende grip, zodat je hem goed in de 

hand kunt houden.

  3. 18-inch lichtmetalen velgen.    Het indrukwekkende design van de velgen sluit perfect 

aan bij de dynamische styling van de carrosserie. Optioneel zijn diverse andere sportieve 

velgen leverbaar (zie blz. 56).

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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BiturBo.
De Biturbo1-versie van de Astra 5-deurs en 
Sports tourer ziet er fantastisch uit en is zeer 
royaal uitgerust, met onder meer standaard 
Advanced Forward Lighting (AFL+). Maar pas 
als je de motor start merk je hoeveel overwel-
digende kracht hij in huis heeft. De 2.0 Biturbo 
CDti dieselmotor met Start/Stop-systeem levert 
een vermogen van 143 kW (195 pk) en een  
koppel van 400 Nm. Zijn kracht ontleent hij aan 
een sequentieel dubbel turbosysteem, dat  
garant staat voor soepel en snel accelereren 
bij alle toerentallen, zodat je nooit last hebt 
van een ‘turbogat’.

De BiTurbo is voorzien van indrukwekkende 18-inch lichtmetalen 

velgen en een extra laag sportchassis, die zijn dynamische karak ter 

onderstrepen. Ook het krachtige design van de voorbumper en 

de wielkasten maken direct duidelijk dat deze Astra over een 

overweldigend vermogen beschikt. En dan heb je zijn adem-

benemende interieur nog niet eens gezien … 

Op de foto zijn mogelijk opties afgebeeld.
1 Leverbaar tot voorjaar 2015.
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Als je van een sportieve rijstijl houdt, verwacht je een directe reactie zodra je het  

gaspedaal intrapt. En natuurlijk wil je dat het dynamische karakter van je auto in alle  

facetten voelbaar is. Dat hebben de ontwerpers van het exclusieve BiTurbo-interieur 

uitstekend aangevoeld. Zodra je instapt voel je de adrenaline door je lijf stromen.  

De versnellingspook ligt uitstekend in de hand, zodat soepel schakelen als vanzelf gaat. 

De ergonomische comfort-bestuudersstoel met AGR-certificaat biedt optimale  

steun aan je rug. En FlexRide stemt met één druk op de knop alle chassis-instellingen 

af op jouw rijstijl.

  Sportief in hart en nieren.    De bestuurdersplaats van de BiTurbo ademt één en al 

sportieve prestaties, van de aluminium pedalen tot de rood opgloeiende sfeerverlichting. 

De rode accenten op het overzichtelijk ingerichte dashboard en de zwarte lederen  

bekleding (optie) passen perfect bij het energieke karakter van de BiTurbo.

Op de foto zijn mogelijk opties afgebeeld.
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  1. FlexRide-technologie.    Het optionele FlexRide biedt je de 

mogelijkheid om met één druk op de knop de hele rijdynamiek 

van de Astra aan te passen – van “Sport” naar “Tour” en weer terug. 

Met de geavanceerde elektronische dempingsregeling (CDC) 

past FlexRide automatisch de schokdempers aan, om een optimale 

wegligging te waarborgen. In de “Tour”-modus worden de beste 

instellingen gekozen voor ontspannen rechtuit rijden, bijvoorbeeld 

op de snelweg. Schakel je naar “Sport”, dan reageert FlexRide 

direct nog alerter op de stuurbewegingen, het gaspedaal en 

(indien van toepassing) de automatische versnellingsbak. In 

“Sport” verandert bovendien de kleur van de instrumentverlichting 

van koel wit naar dynamisch rood.

  2. Superieure wielophanging.    Om de Astra maximale grip te 

geven en hem tegelijk soepel door de bocht te sturen, is hij  

voorzien van een Watt-link achterwielophanging1 Die onderdrukt 

ongewenste zijwaartse bewegingen en zorgt daardoor voor  

optimale stabiliteit.

1 Alleen standaard op bepaalde uitrustingsniveaus en motoren. Je Opel dealer geeft je graag meer informatie.

PERFECT  
INGESTELD OP 
JOUW RIJSTIJL.

De Opel Astra stuurt soepel, ligt stabiel op de weg en reageert bijzonder alert. 
Wie graag snel door de bocht gaat, zal de Watt-link achterwielophanging1 
weten te waarderen. En wie verlangt naar een onderstel dat zich steeds auto-
matisch aanpast aan de rijstijl van de bestuurder, kan zich naar hartenlust 
uitleven met het optionele FlexRide-systeem. 



2.
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KOPLAMPEN MET EEN 
VOORUITZIENDE BLIK.
De Astra biedt talloze intelligente systemen om de bestuur der  
te ondersteunen. Zo is hij als eerste in zijn klasse uitge rust met het 
ingenieuze Bi-Xenon AFL-koplampsysteem (AFL+), de derde 
generatie van dit bekroonde1 systeem van Opel. Dankzij AFL+ rijd 
je ’s nachts net zo ontspannen als overdag. Met behulp van 
een aan de voorkant geplaatste camera en een regensensor worden 
de richting en lichtsterkte van de koplampen continu aangepast 
aan de snelheid, stuurhoek, weersomstandigheden en verkeers-
situatie. Dat vergroot de zichtbaarheid en de veiligheid 
aanzienlijk.

  Grootlicht-assistent.    Een onderdeel van AFL+ dat in het donker rijden veiliger en 

meer ontspannen maakt door automatisch over te schakelen van grootlicht op  

dimlicht zodra een tegenligger of verkeer vóór de auto wordt opgemerkt, en weer  

terug naar grootlicht zodra de weg vrij is.
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  Versterkt grootlicht.    De Bi-Xenon-tech-

nologie zorgt ervoor dat de reikwijdte en 

de helderheid van de koplampen tot 15 % 

versterkt worden, wanneer geen dimlicht 

is ingeschakeld.

  Slecht-weer-verlichting (tot 70 km/u).  

Wordt geactiveerd door de ruitenwissers 

of regensensor. Verbetert het zicht bij 

slecht weer.

  Stadsverlichting (30–55 km/u).    Een 

bredere, lager gerichte lichtbundel,  

geactiveerd door de snelheid van de auto  

in combinatie met de straatverlichting.

  Woonerfverlichting (tot 30 km/u).    Een 

bredere lichtbundel (8 graden extra naar 

links en rechts) zorgt dat je gevaarlijke  

situaties sneller opmerkt.

  Statische hoekverlichting (tot 40 km/u,   

  ook bij achteruitrijden).    Verlicht  

90 graden links of rechts van de auto, 

voor beter zicht naar opzij.

  Dynamische bochtverlichting (elke   

  snelheid).    Geactiveerd door stuurhoek 

en rijsnelheid zwenken de koplampen in  

de bocht tot 15 graden naar links of rechts.  

  Snelwegverlichting (boven 115 km/u).    

Reikt 140 meter ver, met een hogere,  

fellere lichtbundel dan conventioneel 

dimlicht, zonder anderen te verblinden.

  Verlichting voor secundaire wegen   

  (55–115 km/u).    Een bredere en fellere 

lichtbundel dan conventioneel dimlicht. 

Reikt 70 meter ver zonder anderen te  

verblinden.

1 De “Allianz Genius 2010” veiligheidsprijs werd aan Opel toegekend door de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz, voor technologie die autorijden veiliger maakt door het aantal verkeersongevallen en de ernst ervan te doen dalen.
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  Opel Eye.    Het Opel Eye-systeem (zie volgende bladzijde) maakt gebruik van een 

came ra aan de bovenkant van de voorruit, die continu de weg vóór je scant en deze 

gegevens doorgeeft aan een hele reeks andere optionele high-tech systemen,  

zoals AFL+ (zie vorige bladzijde), Traffic Sign Assistant en Lane Departure Warning. 

De Astra biedt heel wat doordachte elektronische sys temen 
die het de bestuurder gemakkelijker maken en de veiligheid 
vergroten.1 Ze nemen je werk uit handen en vestigen je aan-
dacht op alles wat van belang is tijdens het rijden.

EEn bEEtjE AssistEntiE 
is mOOi mEEgEnOmEn.
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  Traffic Sign Assistant (via Opel Eye).    

Dit systeem herkent verkeersborden en 

maakt je continu opmerkzaam op snel-

heidsbeperkingen en andere aanwijzingen, 

zelfs bij tijdelijke markeringen. De nieuwste 

versie van dit systeem herkent meer ver-

keersborden, in meer landen dan voorheen. 

Zo leest het ook de elektronische borden 

boven de snelweg.

  Forward Collision Alert (FCA) en   

  Following Distance Indication (FDI).     

Wanneer je harder dan 40 km/u rijdt, 

waarschuwt FCA met een geluidssignaal 

en een lampje zodra je met te grote snel-

heid langzamer rijdend verkeer nadert. 

Following Distance Indication (FDI) meet 

met behulp van een sensor de afstand  

tot je voorganger (die in seconden wordt 

weergegeven), zodat je kunt afremmen 

als dat nodig is.

  Lane Departure Warning (via Opel Eye).   

LDW waarschuwt wanneer je onbedoeld 

je rijstrook verlaat. Zodra je de markering 

overschrijdt zonder richting aan te geven, 

waarschuwt het systeem met een geluids-

signaal en een lampje op het dashboard. 

Je kunt deze functie naar eigen wens aan- 

of uitzetten.

  Dode-hoekwaarschuwing².    Met behulp 

van sensoren houdt dit systeem delen  

van de weg die je niet kunt zien in het oog. 

Zodra een voertuig zich in je dode hoek 

bevindt, gaat een waarschuwingslampje 

op de betreffende buitenspiegel knipperen. 

1 De veiligheidssystemen op deze bladzijden zijn als opties leverbaar voor de Astra 5-deurs en Sports Tourer, de dode-hoekwaarschuwing is ook als optie leverbaar voor de Astra 4-deurs. 
2 Onderdeel van het Park Expert-pakket.
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  Omringd door veiligheidssystemen.   

Alle inzittenden in de Astra worden  

beschermd door een stijve passagierskooi 

van versterkt staal en door front-, zij- en 

gordijn airbags. Standaard zijn ook  

ISOFIX-bevestigingspunten voor een 

kinder zitje. Bijzonder praktisch is het 

bandenspanning controlesysteem, dat 

eveneens standaard is in de Astra. Dit  

systeem controleert continu de spanning 

van elke afzonder lijke band en geeft 

aan wanneer één van je banden te  

weinig spanning heeft.

VEILIGHEID GAAT 
VOOR ALLES.

De Astra is niet alleen een zeer populaire auto, het is ook een van de veiligste. 
Naast een veelomvattend airbagsysteem is hij standaard voorzien van 
geavan ceerde actieve en passieve veiligheidssystemen, die zorgen dat je  
ontspannen en met een gerust gevoel kunt rijden.



1.

3.
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  1. Actieve hoofdsteunen.    Deze intelligente hoofdsteunen  

(optie) beschermen je hoofd en nek door bij een aanrijding naar 

voren te bewegen, zodat het risico van een whiplash wordt 

verminderd.

  2. Achteruitrij-camera en display.    De achteruitrij-camera 

geeft je via het display van het infotainmentsysteem helder 

zicht op het gebied achter de auto. zodat je veilig achteruit 

kunt inparkeren zonder dat je je in bochten hoeft te wringen.

  3. Park Expert.    Een bijzonder praktisch systeem dat je helpt om 

foutloos parallel te parkeren. Wanneer je langs een rij geparkeerde 

auto’s rijdt, waarschuwt dit systeem je zodra het een geschik te 

parkeerplek vindt. Daarna geeft het systeem aan hoever je 

vooruit en achteruit moet rijden en tot hoe ver je het stuurwiel 

moet draaien. Standaard op Sport+, optioneel op de andere  

uitvoeringen.

  4. Hill Start Assist (HSA).    HSA maakt het gemakkelijker om 

weg te rijden of te parkeren op een helling. Het houdt de rem  

automatisch nog even vast, om te voorkomen dat je onbedoeld 

achteruit of vooruit rijdt, waardoor je tegen obstakels of een  

andere auto aan zou kunnen botsen.
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Wij zorgen dat  
je goed zit.
Bij het ontwerpen van de opel astra hebben onze 
ingenieurs veel aandacht besteed aan ogen-
schijnlijk kleine details, omdat die allesbepalend 
kunnen zijn voor het plezier dat je van je auto 
hebt. daarnaast heb je de keuze uit een groot 
aantal opties, van aircon ditioning met twee 
zones of een verwarmbaar stuurwiel tot ergono-
mische comfortstoelen met agr-certificaat.

  ergonomische (agr) comfortstoelen.    Deze optionele voor-

stoelen zijn door Opel ontwikkeld in samenwerking met onaf-

hankelijke experts van de Duitse organisatie van rugspecialisten 

AGR om je rug de perfecte steun te geven. Ze bieden onder 

meer de mogelijkheid om de lendensteun in vier richtingen aan 

te passen, zodat je bovenlichaam optimaal gesteund wordt.  

Het zitgedeelte is bovendien in lengte verstelbaar, zodat je 

bovenbenen op lange ritten minder vermoeid worden.



39

  Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.    

Voor maximaal comfort is de ergon omische 

comfortstoel met AGR-certifi caat ook  

leverbaar als 6-voudig elektrisch verstel-

bare bestuurdersstoel, die je met één 

knop in de juiste stand kunt zetten.1

  Elektrische handrem en midden arm-   

   steun.    De elektrische handrem is met één 

druk op de knop te bedienen. Omdat hij 

compacter is, blijft er bovendien plaats 

over voor een comfortabele verstelbare 

middenarmsteun tussen de voorstoelen. 

De middenarmsteun bevat een beker-

houder en een afgesloten opbergvak en 

is ook als afzonderlijke optie leverbaar. 

(Standaard op Sport+ en Bi-Turbo).

  Verwarmbaar lederen stuurwiel.    Altijd 

warme handen, hoe koud het buiten ook is, 

met dit verwarmbare lederen stuurwiel, 

dat uitstekend in de hand ligt. De perfecte 

aanvulling op de optionele verwarmbare 

voorstoelen.

1 Het verstelbare zitgedeelte is niet elektrisch verstelbaar. 
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Op maat 
ingedeeld. 

Wat alle versies van de Opel astra gemeen hebben, is hun enorme flexibiliteit 
en veelzijdigheid. Het interieur is naar wens in te delen en voorzien van talloze 
praktische opbergmogelijkheden. daarnaast zijn er unieke systemen, zoals 
FlexFloor1, waarmee je de bagageruimte flexibel in tweeën kunt delen,  
of FlexOrganizer®2, dat je met eenvoudig te bevestigen netten, haakjes en 
verdelers helpt om de bagageruimte van je astra overzichtelijk in te delen 
en opgeruimd te houden.



1. 2.
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  1. FlexFloor verstelbare laadvloer.1    Een robuuste, in hoogte verstelbare tweede 

laadvloer voor de Astra 5-deurs, die je de mogelijkheid biedt de bagageruimte in twee 

gedeelten te verdelen. In de laagste positie heeft de bagageruimte de maximale 

hoogte. Als je de FlexFloor in de middelste positie plaatst, beschik je over een verborgen 

opbergvak onder de laadvloer, waarin je voorwerpen uit het zicht kunt bewaren. In de 

hoogste positie creëer je een laadvloer die gelijk loopt met de achterdorpel, waardoor 

het gemakkelijker is zware voorwerpen in of uit te laden.

  2. Lade onder de passagiersstoel.    

De Astra is standaard voorzien van royale 

opbergvakken in de portieren, die zelfs 

plaats bieden aan een 1,5-literfles. Heb je 

meer ruimte nodig, dan biedt de optionele 

lade voor onder de passagiersstoel uitkomst.

1 Alleen leverbaar voor de Astra 5-deurs. 2 Alleen leverbaar voor de Sports Tourer.
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PAK AF EN TOE  
DE FIETS.
De unieke, volledig geïntegreerde FlexFix®-
fietsendrager maakt het gemakkelijk om  
twee fietsen – en met de optionele FlexFix®-
uitbreiding zelfs vier fietsen – mee te nemen 
achterop je Astra.1

Als je er graag met de fiets op uittrekt, is FlexFix® het ideale  

systeem. Deze fietsendrager schuift eenvoudig als een lade 

tevoor schijn uit de achterbumper en is direct klaar om twee fietsen 

te vervoeren.1 En als je hem niet meer nodig hebt, schuift je hem 

even gemakkelijk terug in de bumper, waarna hij onzichtbaar is. 

FlexFix® is als optie leverbaar voor de Astra 5-deurs en Sports 

Tourer in de Business+ en Edition-uitvoering. Voor alle andere 

uitvoeringen van de Astra is een praktische fietsendrager voor 

op de trekhaak leverbaar.



1.

2.
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De Astra Sports Tourer biedt nóg meer mogelijkheden:

  1. Onbelemmerd toegang tot de bagageruimte.    Ook wanneer 

je fietsen meeneemt, heb je zonder enige moeite toegang tot 

de bagageruimte van je Astra Sports Tourer. Je kunt de FlexFix®1-

fietsen drager gewoon omhoog kantelen, terwijl je fietsen stevig 

op de drager blijven staan.

  2. Uitbreidingsset.    De optionele FlexFix®1-uitbreidingsset voor 

de Sports Tourer maakt het mogelijk nog twee extra fietsen mee 

te nemen.

1  Let op: voor de fietsen die je op de FlexFix®-fietsendrager meeneemt, gelden beperkingen  
wat betreft gewicht en afmetingen. Kijk voor meer informatie op www.opel.nl of vraag het aan 
je Opel dealer.
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  1. Navi 950 IntelliLink.    Dit geavanceerde navigatiesysteem combineert alle voor delen 

van de IntelliLink-technologie, zoals de integratie van de belangrijkste functies van je 

smartphone en audio-streaming via Bluetooth®, met navigatie via vogelvluchtkaarten 

in 3D en de herkenning van korte gesproken commando’s voor het opgeven van de  

bestemming.

  Navigatie en kaartsoftware.    Voor ultrasnelle verwerking is de kaartsoftware voor 

meer dan 30 Europese landen opgeslagen in het interne geheugen. Deze informatie 

kan op elk moment via de USB-poort worden vernieuwd.

  Sms-berichten voorlezen.    Om nog veiliger te rijden, kun je inkomende sms-berichten 

laten voorlezen, met de mogelijkheid een standaardbericht terug te sturen of auto-

matisch het nummer te kiezen zodat je kunt terugbellen. Sms-berichten kunnen ook op 

het display worden weergegeven, maar alleen wanneer de Astra stilstaat.

SLImme INtegratIe.
meer controle, meer geluid en meer informatie: de astra biedt 
de keuze uit infotainmentsystemen met geavanceerde moge-
lijkheden. Dankzij de baanbrekende IntelliLink-technologie kun 
je de belangrijkste functies van je smartphone en andere  
mobiele apparatuur gemakkelijk en veilig vanaf het stuurwiel 
van je astra of via voice-control bedienen.
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  2. CD 600 IntelliLink.    Het veelzijdige CD 600 IntelliLink biedt naadloze integratie  

van je smartphone in het infotainmentsysteem van je Astra, waarbij de belangrijkste  

functies worden weergegeven op het ultrascherpe 7-inch kleurendisplay. Daarmee 

stelt CD 600 IntelliLink nieuwe normen wat betreft comfort, aansluitmogelijkheden en 

veiligheid. Alles gaat even gemakkelijk: handsfree bellen, muziek streamen via  

Bluetooth®, sms’jes beluisteren of foto’s bekijken die je via de USB-aansluiting hebt  

geüpload. Bij aansluiting van je apparatuur via USB herkent Gracenote®, dat als een 

muziek database werkt, nummers, artiesten en albums en helpt het je om je muziek-

collectie overzichtelijk in te delen.

  Sms voorlezen.    Voor nog meer veiligheid achter het stuur kunnen inkomende  

sms-berichten worden voorgelezen, met de mogelijkheid een standaardbericht terug 

te sturen of automatisch het nummer te kiezen zodat je kunt terugbellen. Als je auto 

stilstaat kunnen sms-berichten kunnen ook op het display worden weergegeven.

  Stuurwielbediening.    Terwijl je door alle functies van het veelzijdige infotainmentsysteem 

navigeert, kun je je handen veilig aan het stuur houden.

  Infinity Sound System.    Digitale geluidsverwerking via 7 kanalen, 8 superieure luidsprekers, 

waaronder een subwoofer, en een vermogen van in totaal 315 watt zorgen dat jij en je 

passagiers genieten van geluid van concertkwaliteit.
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  1. Flexibele mat voor de bagageruimte.    Licht en stevig, eenvoudig te plaatsen.  

De mat is voorzien van uitklapbare flappen om de achterkant van de achterbank en  

de dorpel te beschermen. Leverbaar in zwart of Cocoa, met opgestikt Astra-logo.

  2. Beschermschaal voor de bagageruimte.    Een handige manier om de bagageruimte 

schoon te houden. Voorzien van opstaande randen, flexibel en gemakkelijk te reinigen. 

Het antislip-oppervlak voorkomt dat de bagage gaat schuiven. 

  3. Opbergbak met vakverdeling voor onder de vloer.    Op maat gemaakt voor  

de Astra: een opbergbak die met drie aluminium scheidingselementen naar wens kan 

worden ingedeeld, om voorwerpen veilig op hun plaats te houden.

AccessOires. De Astra is standaard al zo royaal uitgerust dat hij aan vrijwel 
al je wensen kan voldoen. Maar omdat iedere Astra-rijder 
uniek is, bieden we daarnaast een ruime keuze aan opties en 
accessoires, waarmee je je Astra helemaal op je eigen wensen  
en behoeften kunt afstemmen.
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  Kijk ook ’ns online.    Het volledige assortiment accessoires voor de Astra 
vind je op www.opel.nl/accessoires

  FlexOrganizer®-accessoires.    Het praktische FlexOrganizer®-systeem is dé manier 

om de bagageruimte van je Astra Sports Tourer opgeruimd te houden. Het bestaat uit 

diverse elementen, die bevestigd worden aan de optionele FlexRail®-strips aan  

de zijwanden van de bagageruimte. Het systeem omvat onder meer een flexibel 

bagage net en   4.    een stevige opbergbak voor bijvoorbeeld klein gereedschap of 

kwetsbare voorwerpen. 

   5. Zonneschermen.   Op maat gemaakt voor de achterste zijruiten en de achterruit van 

de Astra. Ze beschermen tegen felle zon én nieuwsgierige blikken. De schermen zijn 

eenvoudig te plaatsen en hoeven niet verwijderd te worden als je een raam wilt openen. 

  6. Beschermingsfolie.    De transparante folie beschermt de lak van je Astra op kwetsbare 

gedeelten van de voorbumper, motorkap, portieren en buitenspiegels. De folie kan 

eenvoudig worden verwijderd zonder de lak te beschadigen.

  7. Instaplijsten.    De instaplijsten met Opel belettering vormen niet alleen een stijlvol 

accent, maar beschermen de dorpels bij de voorportieren ook tegen beschadigingen.

  8. Allesdrager met Thule-dakkoffer.    Wie veel sport of veel bagage wil meenemen 

op vakantie, heeft soms zelfs niet genoeg aan het ruime interieur van de Astra. Dan 

komt de Thule-dakkoffer, die eenvoudig op de allesdrager wordt gemonteerd, goed 

van pas.
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VEELZIJDIG GEMAK.
Dé manier om je auto opgeruimd te houden, 
kleding netjes mee te nemen of veilig een tas 
met losse spullen te vervoeren én het de  
passagiers achterin naar de zin te maken: het 
nieuwe, modulaire FlexConnect-systeem.  
De basishouder wordt eenvoudig tegen de rug 
van één van de voorstoelen gemonteerd, 
waarna je er diverse handige accessoires aan 
kunt bevestigen. 

  1. Uitklaptafeltje.    Dit stevige tafeltje met geïntegreerde 

beker houder biedt plaats aan van alles wat de passagiers  

achterin onderweg bij de hand willen houden.

  2. Kledinghanger.    Een jasje of vest blijft keurig in model en is 

direct bij de hand wanneer je aankomt.
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  3. iPad-houder.    Om de achterpassagiers optimale mogelijkheden te 

bieden om zich te ontspannen, kan de iPad-houder 360° gedraaid 

worden, zodat je het beeld altijd in de juiste positie kunt zetten. Hij 

heeft bovendien een hoge positie voor films en een lage positie om 

te lezen, te typen enz. Er zijn afzonderlijke houders voor de iPad en  

de iPad mini.

  4. Bevestigingshaak.    De universele haak biedt 

bijvoorbeeld plaats aan een boodschappentas.



MESSCHERPE  
STYLING.

Een geraffineerd, sportief karakter, hoge kwaliteit en een extra dynamiek  
komen samen in het OPC Line Exterieur-pakket voor de Astra 5-deurs en 
Sports Tourer. De styling-accessoires werden ontworpen door het befaamde 
OPC designteam, zodat je erop kunt vertrouwen dat ze aan de hoogste eisen 
voldoen. Het OPC Line-logo is het zichtbare bewijs van hoge prestaties.
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  1 en 2. De eerste indruk telt.    De diep doorgetrokken spoiler voor de voorbumper en side skirts staan  

garant voor een onovertroffen dynamische, krachtige uitstraling.

  3 en 4. Altijd het laatste woord.    De “shark fin”-dakantenne, 

dakspoiler en spoiler voor de achterbumper zorgen dat je overal 

bewonderend wordt nagekeken.
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KRACHTIGE MOTOREN.
Het grote motoraanbod is één van de aantrekkelijke kanten van de Opel Astra. Het strekt zich uit van ultra-efficiënte 
ecoFLEX®-motoren met een beperkte CO2-uitstoot tot de 2.0 BiTurbo-dieselmotor met 143 kW (195 pk). Een 
groot deel van de benzine- en dieselmotoren voldoet aan de strenge Euro 6-uitstootnorm. De 1.6 Turbo-benzine-
motor met 125 kW (170 pk) combineert soepele acceleratie en een hoog koppel bij lage toeren tallen met een 
zuinig verbruik en lage CO2-uitstoot. Een economisch alternatief, is de 1.4 Turbo Bi-Fuel motor, die zowel op LPG 
als benzine rijdt. Welke motor je ook kiest, de betrouwbare techniek van Opel zorgt dat je jarenlang zorgeloos 
van je Astra kunt genieten. 
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verbruik en uitstoot 
Motoren 1.6 CDti ecoFLeX® 

met Start/Stop-systeem  
81 kW (110 pk)

1.6 CDti ecoFLeX® 
met Start/Stop-systeem  

100 kW (136 pk)

beschikbaar voor ST/4D/5D ST/4D/5D

versnellingsbak MT-6 MT-6

emissienorm Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je opel dealer.

brandstof Diesel Diesel

brandstofverbruik in l/100 km1

in de stad 3,9 4,6

buiten de stad 3,5 3,6

Gemiddeld 3,7 3,9

Gemiddelde Co2-uitstoot in g/km1 97 104

verbruik en uitstoot
Motoren 2.0 biturbo CDti

met Start/Stop-systeem  
143 kW (195 pk)

2.0 CDti 
met Start/Stop-systeem 

121 kW (165 pk)

2.0 CDti
 

121 kW (165 pk)

beschikbaar voor ST/5D ST/5D ST/5D

versnellingsbak MT-6 MT-6 AT-6

emissienorm Euro 5 Euro 5 Euro 5

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je opel dealer.

brandstof Diesel Diesel Diesel

brandstofverbruik in l/100 km1

in de stad 6,2 6,2/5,9 7,5

buiten de stad 4,4 4,1/4,0 4,5

Gemiddeld 5,1 4,9/4,7 5,6

Gemiddelde Co2-uitstoot in g/km1 134 129/124 148

4D = Astra 4-deurs 5D = Astra 5-deurs ST = Astra Sports Tourer MT-6 = 6-versnellingsbak, handgeschakeld AT-6 = 6-traps automaat

1 Volgens richtlijn R (EC) No. 715/2007 (in de versie die van toepassing is). 
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EU-BandEnlaBEl
Bandenmaat 205/60 R 16 215/60 R 16 215/50 R 17 225/50 R 17 225/45 R 18 235/45 R 18 235/40 R 19

Brandstof-efficiëntieklasse E–C C–B E–C E–B E E E

Klasse grip op nat wegdek E–B E–B E–B C–B B B B

Rolgeluid-emissiewaarde (dB) 71–68 71 71–68 71–68 68 71 71

Geluidsklasse – – –

VERBRUIK En UITSTOOT
Motoren 1.4 ecoFlEX®

74 kW (100 pk)

1.4 Turbo 
met Start/Stop-systeem

88 kW (120 pk)

1.4 Turbo 
met Start/Stop-systeem

103 kW (140 pk)

1.4 Turbo 

103 kW (140 pk)

Beschikbaar voor ST/4D/5D ST/5D ST/4D/5D ST/4D/5D

Versnellingsbak MT-5 MT-6 MT-6 AT-6

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

de hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer.

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad 7,5/7,2/7,2 7,3/7,2 7,3/7,2/7,2 8,3/8,4/8,4

Buiten de stad 4,9/4,5/4,5 4,6/4,5 4,6/4,5/4,5 5,3/5,3/5,3

Gemiddeld 5,8/5,5/5,5 5,6/5,5 5,6/5,5/5,5 6,4/6,4/6,4

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1 137/129/129 131/129 131/129/129 151/150/150
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VERBRUIK EN UITSTOOT
Motoren 1.4 Turbo ecoFLEX® 

Bi-Fuel
103 kW (140 pk)

1.6 Turbo
met Start/Stop-systeem

125 kW (170 pk)

1.6 Turbo

125 kW (170 pk)

Beschikbaar voor ST/5D ST/5D ST/5D

Versnellingsbak MT-5 MT-6 AT-6

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer.

Brandstof LPG Benzine Benzine Benzine

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad – 2 – 2 7,8/7,7 9,1/9,0

Buiten de stad – 2 – 2 5,2/4,9 5,5/5,5

Gemiddeld – 2 – 2 6,1/5,9 6,8/6,8

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1 119/117 135/133 144/139 160/159

4D = Astra 4-deurs 5D = Astra 5-deurs ST = Astra Sports Tourer MT-5/MT-6 = 5-/6-versnellingsbak, handgeschakeld AT-6 = 6-traps automaat

De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden alleen vermeld om de overeenkomsten en verschillen tussen diverse modellen te illustreren. Alle cijfers  
waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie. Alle cijfers 
verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens richtlijn R (EU) 715/2007 (in de versie die van toepassing is) en gaan uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform  
deze richtlijn. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg hiervan kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de 
toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een bestuurdersgewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.

1 Volgens richtlijn R (EC) No. 715/2007 (in de versie die van toepassing is). 2 Bij het ter perse gaan van deze brochure waren deze cijfers nog niet bekend.
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Lichtmetalen velg, 7 J x 17, 7 spaken,  
banden maat 215 (225)/50 R 17 (RCN).2

Stalen velg met wieldop, 6,5 J x 16, 
banden maat 205 (215)/60 R 16  
(PWM & NQ1).1

Lichtmetalen velg, 7 J x 17, 5 spaken, 
banden maat 215 (225)/50 R 17 (RTN).3

Velgen en  
banden.

lichtmetaal, glanzend staal of design, met 5, 10 of zelfs 20 spaken… de astra biedt niet alleen 
een ruime keuze uit praktische opties en motoren, maar ook een indrukwekkend aanbod van 
fraaie velgen om je auto een persoonlijk accent te geven.
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Lichtmetalen velg, 7 J x 17, multispaaks, 
zilverkleurig gelakt, banden maat  
215 (225)/50 R 17 (PXS).4

Lichtmetalen velg, 8 J x 19, multispaaks, 
banden maat 235/40 R 19 (RV4).8

Lichtmetalen velg, 8 J x 19, multispaaks, 
titanium, banden maat 235/40 R 19 
(PZU).8

Lichtmetalen velg, 7,5 J x 18, 5 spaken, 
banden maat 225/45 R 18 (RT1). Of 8 J x 18, 
banden maat 235/45 R 18 (PTW).5

Lichtmetalen velg, 7,5 J x 18, 5 spaken, 
banden maat 235/45 R 18 (RT4).7

1 Standaard op Edition, optioneel op Business+. 2 Optie op Edition en Business+. De standaard 16-inch velgen voor BlitZ en Business+ (RRZ) hebben hetzelfde design met bandenmaat 215/60 R16. 3 Optie op Edition, Business+ en Sport+.  
4 Optie op Edition, BlitZ en Business+. 5 Standaard op Sport+. 6 Optie op Sport+. 7 Standaard op BiTurbo, niet leverbaar op andere modellen. 8 Optie op BiTurbo en Sport+.

Lichtmetalen velg, 7,5 J x 18, 5 dubbele 
spaken, banden maat 225/45 R 18 (PZW). 
Of 8 J x 18, banden maat 235/45 R 18 (PZK).6

Lichtmetalen velg, 8 J x 19, 5 spaken, 
banden maat 235/40 R 19 (Q1D).8

Lichtmetalen velg, 8 J x 19, 5 spaken,  
Bicolor design, banden maat 235/40 R 19 
(PZT).8
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EDITION EN BLITZ: SILVANUS/ATLANTIS, JET BLACK

Middengedeelte 
stoelen Silvanus,  
Jet Black.

Zijkanten Atlantis, 
Jet Black.

Interieurafwerking 
Dolomite Pearl 
Light.

BEKLEDINg EN INTErIEUr.
De Opel Astra biedt je een ruime keuze uit hoogwaardige  
bekledingen en schitterend afgewerkte interieurs, in diverse 
stijlvolle kleuren en materialen. Zo kun je elke dag genieten  
van een omgeving waarin je je helemaal thuisvoelt.
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Business+: Wega/atlantis, Jet Black

Middengedeelte  
stoelen Wega,  
Jet Black.

Zijkanten Atlantis 
en Morrocana1,  
Jet Black.

Interieurafwerking 
Dolomite Pearl 
Light.

1 Leder-look.



60

SPORT+ EN BITURBO: LACE/ATLANTIS, JET BLACK MET ERG. COMFORTSTOELEN1

Zijkanten Atlantis, 
Jet Black.

Interieurafwerking 
Piano Black/ 
Liquid Palladium.

Middengedeelte 
stoelen Lace,  
Jet Black.
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1  Sport+: ergonomische 
comfort stoelen met AGR-
certificaat aan bestuurders- 
en passagierszijde. BiTurbo: 
ergonomische comfort- 
bestuurdersstoel met AGR-
certificaat.

2  Optie op Edition, BlitZ en 
Business+; in combinatie 
met ergonomische comfort-
stoelen met AGR-certificaat.

LACE/ATLANTIS, JET BLACK MET ERGONOMISCHE COMFORTSTOELEN2

Middengedeelte 
stoelen Lace,  
Jet Black.

Zijkanten Atlantis, 
Jet Black.

Interieurafwerking
Dolomite Pearl
Light.
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LEDER/MORROCANA, JET BLACK MET ERGONOMISCHE COMFORTSTOELEN 1

Middengedeelte 
stoelen leder,  
Jet Black.

Zijkanten 
Morrocana2,  
Jet Black.

Interieurafwerking 
Piano Black/ 
Liquid Palladium.
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1  Optie op Sport+, in combinatie met ergonomische comfortstoelen met AGR-certificaat. 
2  Leder-look. 
3 Optie op BiTurbo, in combinatie met ergonomische comfort-bestuurdersstoel met AGR-certificaat.

LEDER/MORROCANA MET ERGONOMISCHE BESTUURDERSSTOEL3

Middengedeelte 
stoelen leder,  
Jet Black.

Zijkanten  
Morrocana2,  
Jet Black met  
rode accenten.

Interieurafwerking 
Piano Black/ 
Liquid Palladium.
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KLEUREN.
De Astra is leverbaar in twaalf 
schitterende carrosseriekleuren, 
waaronder drie subtiele  
parel-effect kleuren en een 
premium metallic-lak. Kies zelf 
hoe je het liefste voor de dag 
wilt komen.

UNI-LAK TwEELAAgs pAREL-EffEcT1  BRILJANT1 

Summit White Power Red Dark Mahogany

TwEELAAgs mETALLIc1 pREmIUm  
mETALLIc1

Sovereign Silver2 Silver Lake

Asteroid Grey Emerald Green

Deep Sky BlueMagnetic Silver Carbon Black Mineral White3Soft Bronze
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1  Optie. 2 Niet leverbaar voor Astra 4-deurs. 3 Niet leverbaar voor Astra 4-deurs en Sports Tourer. 4 Met ergonomische comfortstoelen (AGR-gecertificeerd). 5 Met ergonomische comfortstoelen (AGR-gecertificeerd), zit- en rugvlak uitgevoerd in geperforeerd  
leder, zijkanten en middelste zitplaats achterin in Morrocana (leder-look) 6 Met ergonomische comfort-bestuurdersstoel (AGR-gecertificeerd). 7 Met ergonomische comfort-bestuurdersstoel (AGR-gecertificeerd), zit- en rugvlak uitgevoerd in geperforeerd leder,  
zijkanten en middelste zitplaats achterin in Morrocana (leder-look). 8 Leder-look. 9 Leverbaar tot voorjaar 2015.

Edition BlitZ BusinEss+ sPoRt+2 BituRBo2,9

Bekleding

 

Sylvanus/Atlantis,  
Jet Black

Lace/Atlantis,  
Jet Black1,4

Sylvanus/Atlantis,  
Jet Black

Lace/Atlantis,  
Jet Black1,4

Wega/Atlantis, 
Jet Black

Lace/Atlantis,  
Jet Black1,4

Lace/Atlantis,  
Jet Black4

Leder/Morrocana8,  
Jet Black1,5

Lace/Atlantis,  
Jet Black6

Leder/Morrocana8,  
Jet Black met rode 

accenten1,7

interieurafwerking

dolomite Pearl light • • • • • • – – – –

Piano Black/liquid Palladium – – – – – – • • • •

uni-lak

summit White • • • • • • • • • •

Briljant-lak1

Power Red • • • • • • • • • •

tweelaags metallic-lak1

sovereign silver2 • • • • • • • • • •

silver lake • • • • • • • • • •

Magnetic silver • • • • • • • • • •

deep sky Blue • • • • • • • • – –

soft Bronze • • • • • • • • – –

Carbon Black • • • • • • • • • •

tweelaags parel-effect lak1

dark Mahogany • • • • • • • • – –

Asteroid Grey • • • • • • • • • •

Emerald Green • • • • • • • • – –

Premium metallic-lak1

Mineral White3 • • • • • • • • – –

• = leverbaar – = niet leverbaar
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OPEL SErvicE.
Elke Opel is ontworpen en gemaakt om dag in dag uit perfect te pres teren. Het spreekt daarom voor zich dat zijn geavanceerde techniek het beste blijft presteren als hij onderhouden wordt door 
specialisten die alle ins en outs van je Opel kennen. Ga voor de dichtstbijzijnde Opel vestiging naar www.opel.nl of bel Opel Direct: 0800-1410.

  Service door heel Europa.    Bij de ruim 6.000 Opel servicecentra 
in heel Europa staan gekwalificeerde vakmensen klaar om je  
direct persoonlijk van dienst te zijn. Onze betrouwbare service 
houdt ook in dat wij exact specificeren wat er aan je auto moet 
gebeuren en waarom, en dat alle kosten op de rekening duidelijk 
gespecificeerd zijn.

  Opel Assistance.    Deze mobiliteitsgarantie is geldig voor iedere 
nieuwe Opel, gedurende het eerste jaar na regis tratie of aflevering 
(afhankelijk van welke datum eerder is geweest). Waar je ook 
bent, Opel Assis tance helpt je in meer dan 40 landen in Europa, 
dag en nacht. Met services als hulp bij pech onderweg, weg-
sleepdienst, huur auto service, hotelovernachting of vervolgen 
van de reis per trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden). 

  Opel Assistance Plus.    Verzekerd blijven van mobiliteit? Dan 
hebben wij een unieke service: Opel Assistance Plus. Altijd en 
overal gegarandeerd van mobiliteit, ook wanneer er onverhoopt 
iets misgaat. Het enige dat je dient te doen, is je Opel volgens 
het serviceboekje laten onderhouden door je Opel dealer. Infor-
meer ernaar bij je Opel dealer.

  Opel ruiten Service.    Niet alleen bij steenslag, maar ook bij in-
braak in je auto is de Opel dealer de beste keuze. Om je weer zo 
snel en veilig moge lijk op weg te helpen is Opel Ruiten Service 
dag en nacht bereikbaar op 0800-1410. Dit gratis nummer kun je 
overal in Nederland 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen.

  Financieringsmogelijkheden.    GMAC Financial Services biedt 
je een interessant, verantwoord financierings aanbod aan,  
toegesneden op jouw persoonlijke mogelijkheden en situ atie. 
Via de Opel dealer bij jou in de omgeving is infor matie te krijgen 
over een financieringsaanbod van GMAC Financial Services te 
Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025).

 

  Leasing.    Het kan interessant zijn om je Opel te leasen, bijvoor-
beeld via Opel Leasing. De leasing voorwaarden kunnen aan je 
persoonlijke wensen en mogelijkheden worden aangepast. Opel 
Leasing biedt daarnaast een compleet aanbod voor het beheer 
van bedrijfswagenparken.

  verzekering.    Voor een verzekering die aansluit bij je behoeften, 
voor het gunstigste tarief, kun je terecht bij onze partner 
Opel Verzekeringen. Vraag ernaar bij je Opel dealer of kijk op 
www.opel.nl

  Opel rent huurautoservice.    Opel Rent zorgt dat je mobiel blijft, 
bijvoor beeld wanneer je je auto even moet missen voor onderhoud 
of reparatie.

  2 jaar garantie op iedere nieuwe Opel.    Deze garantie geldt 
twee volle jaren na aan koop van iedere nieuwe Opel, vanaf de 
dag van aflevering, zonder kilometerlimiet. 

  Opel verlengde Garantie1.    Gedurende de eerste 2 jaar na je 
aankoop geniet je van een volledige fabrieksgarantie. Met Opel 
Verlengde Garantie kun je ook na deze periode van 2 jaar in heel  
Europa 1, 2 of 3 jaar langer rijden (tot 100.000 km) zonder je zorgen 
te maken over onvoor ziene reparatie kosten.

  12 jaar garantie op doorroesten.    Opel geeft je een betrouw-
bare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met als eni-
ge voorwaarde dat je je auto volgens de aanwij zingen tegen 
vocht beschermt en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten 
laat uitvoeren.

  3 jaar garantie op originele Opel-accu.    Deze garantie geldt 
voor iedere originele Opel-accu die tijdens onderhoud of repara-
tie is ge plaatst. Daarmee zijn alle startproblemen uitgesloten, 
zelfs in de strengste winters.

  Opel op internet.    Direct informatie nodig? Je kunt Opel ook 
vinden op www.opel.nl. Surf er snel eens naartoe voor het laatste 
nieuws over Opel en onze producten.

  recycling.    Informatie over het recyclingprogramma en de 
verwer king van ingeleverde auto’s en onderdelen vind je op 
www.opel.nl

  Heb je vragen?    Je Opel dealer geeft je graag volledige  
informatie.

  Of ga naar:    www.opel.nl 

1 Dit programma is alleen beschikbaar voor particuliere klanten.

5 x 5
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SUPERIEURE SERVICE.
Geniet van de beste service voor jou en je Astra via het exclusieve 
klantenprogramma van Opel. myOpel is gratis voor alle Opel-rijders 
en biedt je veel gemak en voordeel: 

//  Unieke aanbiedingen voor jou en je Astra

//  Een herinnering als het tijd is voor onderhoud

//  Handig online een werkplaatsafspraak maken

//  Overal de dichtstbijzijnde Opel dealer vinden 

//  Alles over je auto overzichtelijk op een rij

Schrijf je in op myOpel.nl en ontdek wat dit unieke programma 
jou te bieden heeft.



www.opel.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors 
Nederland B.V., Breda, NL. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is gebaseerd 
op de laatstbekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te 
wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van 
de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen 
kunnen per land verschillen. Je Opel dealer zal je graag nader informeren. GMAC Financial Services. Je partner in geldzaken. Je Opel dealer verstrekt je graag  
inlichtingen. S. E. & O. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.

Editie 01/15Opel Direct: 0800 1410. Gratis informatienummer.
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