
  YENİ ASTRA



02



03

TASARIM ...................... SAYFA  04

KONFOR ...................... SAYFA  06

BİLGİ VE EĞLENCE ...................... SAYFA  08

AYDINLATMA ...................... SAYFA  10

GÜVENLİK ...................... SAYFA  12

SÜRÜŞ ...................... SAYFA  14

RENKLER ...................... SAYFA  16

JANTLAR ...................... SAYFA  18

DÖŞEMELER ...................... SAYFA  19

AKSESUARLAR ...................... SAYFA  20

MOTORLAR VE ŞANZIMANLAR ...................... SAYFA  22

YENİ BİR HEYECAN 
İYİLEŞTİRİLMİŞ STANDARTLAR
Stil sahibi, dinamik, yenilikçi ve hiç olmadığı kadar heyecanlı. Yeni Astra Hatchback, premium 3 boyutlu ızgarası 
ve parlak siyah tasarım ögeleri ile Alman mühendisliğinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Şık tasarımı  
ve sportif görünümü ile hayranlık uyandırırken, CO2 emisyonu açısından segmentinde lider motor seçenekleri 
sunuyor. Sınıfının en iyi aydınlatma ve koltuk sistemleri ile onu keşfetmenizi bekliyor.
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YENİ AMBİYANS
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YENİ AMBİYANS
KİŞİYE ÖZEL TASARIM
Arka sırada geniş diz mesafesi, modern tasarım  
ve konforlu premium koltuklar ile öne çıkan Yeni 
Astra’nın iç kısmı rahatlığınız için tasarlandı. 
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YENİ KONFOR ALANI

ERGONOMİK AKTİF KOLTUK3

Uzun seyahatler için ideal: Hafıza3, havalandırma3 
ve masaj işlevli ergonomik deri ön koltuklar sayesinde 
yol boyunca rahatlığın keyfini sürün.
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HER GÜN DAHA İYİYE
Sağlıklı sırtlar kampanyası sertifikalı (AGR1) çok 
kademeli ayarlanabilir ergonomik aktif koltuklarla 
konforunuzu artırın. Aynı zamanda bel desteği ve  
koltuk minderi eklentisi gibi ayarlanabilir özellikler-
den yararlanın.

1  AGR koltuklar ergonomi konusunda lider olan Alman AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) onayına sahiptir.  
Bu sertifika, farklı tıp dallarında uzmanlardan oluşan bağımsız bir test komitesi tarafından verilen bir kalite onayıdır. 

2 Tüm donanımlarda standart. 
3 Deri koltuk opsiyonlu araçlarda standart.

2 BÖLMELİ OTOMATİK İKLİM KONTROLLÜ 
KLİMA
2 bölmeli otomatik iklim kontrollü klima2 ile  
hem sürücü hem yolcu arzu ettikleri sıcaklığı 
ayarlayabilir.

ISITMA ÖZELLİKLERİ 
Soğuk sabahlarda hemen ısınmanız için geliştirilen 
ısıtmalı ön3 ve arka koltuklara ek olarak ısıtmalı  
direksiyonun3 keyfini sürün.

ERGONOMİK AKTİF KOLTUK3

Uzun seyahatler için ideal: Hafıza3, havalandırma3 
ve masaj işlevli ergonomik deri ön koltuklar sayesinde 
yol boyunca rahatlığın keyfini sürün.
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YENİ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ
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1  Apple CarPlay™, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli markasıdır ve Android Auto™, Google Inc.’in tescilli markasıdır.
2  Uyumluluk ve bazı işlevler cihazın türüne ve işletim sistemi versiyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihazınızın uyumluluğunu 

kontrol etmek için www.apple.com veya www.android.com adresine gidin veya Opel bayinizle iletişime geçin.
3  Bluetooth®, Bluetooth SIG Inc.’in tescilli markasıdır. 
4  Elegance donanımda standart. 

İLERİ SEVİYE BİLGİ VE EĞLENCE
Apple CarPlay™1,2 VE Android Auto™1,2 gibi bağlantı özelliklerini içeren bilgi eğlence  
sistemleri ile akıllı bir sürüş deneyimi yaşayın. Akıllı telefonlara yönelik ses kontrolü,  
hands-free telefon görüşmesi, telefon rehberine erişim ve Bluetooth3 özellikleri ile  
hayata bağlanın.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Geniş 8˝ renkli dokunmatik ekran ve navigasyon sistemi sayesinde 
kapsamlı bir bağlanılabilirlik deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. 
Dokunmatik özelliklerinin yanı sıra en çok kullanılan fonksiyonlar 
için normal tuşlar sunulmaktadır.
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YENİ UFUKLAR

1 Elegance donanımda standart.
2 GS Line donanımda standart.

OTOMATİK ADAPTİF AYDINLATMA SİSTEMLERİ
IntelliLux LED® Matrix farlar1, otomatik olarak 
 ayarlanarak yaklaşan sürücülerin gözünü almadan 
görünürlük sağlar. Bu sayede başkalarını rahatsız 
 etmeden uzun farlarınız açıkken rahatça seyahat 
edebilirsiniz. Farklı  aydınlatma düzenleri ve modları, 
sürücüye karanlıkta görüş bakımından en iyi deneyimi 
sunar.

YOLUNUZA IŞIK TUTUN
Sınıfının en iyi aydınlatma sistemini keşfedin.  
Yeni Astra, üst sınıf özellikleri kompakt araç 
 sınıfına getiriyor ve standartları belirliyor.

INTELLILUX LED® MATRIX FARLAR1

Bir veya daha fazla LED bileşenini kapatarak diğer  
araçlara yanıt veren 16 ayrı LED bileşeninden oluşur.

LED FARLAR2

Lider teknoloji, enerji tasarrufunu da beraberinde getirir. 
Opel’in güçlü ve verimli tamamen LED farları, yalnızca  
20 watt tüketerek araç başına düşen CO2 emisyonunu 
düşürmeyi sağlar.
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YENİ GÜVENLİK
HER ZAMAN YANINIZDA
Yeni Astra, sunduğu lider güvenlik sistemleri ile her ortamda sürüşü daha kolay, güvenli ve eğlenceli hale getirir.

DİJİTAL GERİ GÖRÜŞ KAMERASI3

Bilgi ve eğlence ekranında aracın arkasının net 
bir görünümünü sunar. Araç geri vitesteyken  
güvenli, kolay ve stressiz yönlendirme için otomatik 
olarak etkinleşir.

TRAFİK İŞARETİ TESPİT SİSTEMİ3

Trafik işareti tespit sistemi hız sınırlarını ve diğer 
trafik işaretlerini tespit eder. Otoyollardaki  
geçici elektronik trafik işaretlerini dahi algılar.

AKTİF ACİL FRENLEME SİSTEMİ VE YAYA
TANIMA ÖZELLİĞİ1,2

Sistem, aracın önündeki trafik durumunu izler 
ve eğer bir çarpışma durumu tespit ederse 
frenlemeyi etkinleştirir. Aynı zamanda 8 km/sa 
üzerindeki hızlarda otomatik olarak devreye 
giren yaya tanıma özelliğine sahiptir.

ŞERİT KORUMA ASİSTANI2

Sürücü, istemsizce şeridin dışına çıktığında onu 
uyarır ve direksiyon simidini hafifçe titreştirir.

1  Opel sürüş asistanı sistemleri, sistemin yapısından ileri gelen sınırlar dahilinde sürücüye destek vermek amacıyla geliştirilmiştir.  
Sürücünün, sürüşle ilgili sorumluluğu bakidir. Aktif Acil Frenleme Sistemi ile Yaya Tanıma özelliği 8 km/sa ile 80 km/sa arasındaki  
hızlarda otomatik olarak çalışır. Frenler, yüksek hız aralığında (40 km/sa – 80 km/sa) aracı 0,5 g yavaşlatır ve düşük hız aralığında  
(8 km/sa – 40 km/sa) aracı durdurur. 

2   GS Line ve Elegance donanım seviyelerinde standarttır. 
3 Elegance donanımda standart.  
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YENİ NEŞE KAYNAĞI
VERİMLİLİK VE EĞLENCE
Euro 6 uyumlu Opel motor ve şanzımanları, standart olarak Start/Stop sistemine sahiptir.  
Çarpıcı tasarımıyla Yeni Astra HB daha sportif, konforlu ve hepsinden önemlisi hiç olmadığı kadar verimlidir.  
Yeni nesil motorlar ve düşük yakıt tüketimi, Yeni Astra’yı en verimli kılan özelliklerdir. 

MOTORLAR
Maksimum yakıt verimliliği ve sürüş keyfi için 81 kW (110 HP),  
107 kW (145 HP) benzinli veya 90 kW (122 HP) dizel motor 
seçeneklerinden size en uygun olanını seçebilirsiniz.

ŞANZIMANLAR
6 vitesli manuel şanzıman, kademesiz otomatik şanzıman  
ve yeni 9 vitesli otomatik şanzıman arasından seçiminizi yapın.

SÜRÜŞ HASSASİYETİ
Güç ve hassasiyet sizin elinizde: sportif deri direksiyon simidi  
ve hassas direksiyon kalibrasyonuyla her şey kontrol altında.
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YENİ RENKLER
Yeni Astra’yı kendi Opel Astra’nız haline getirin.  
Stil sahibi pek çok renk seçeneği arasından seçiminizi yapın.

KAR BEYAZ1

MANYETİK GRİ2

MİNERAL SİYAH2

EGE MAVİ1

KOZMİK GRİ2

GECE MAVİ2

SCARLET KIRMIZI1

HAKİM GRİ2

KARMEN KIRMIZI2

1 Opak.
2 Metalik.
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JANTLAR
Jantlarınızla aracınızın tarzını tamamlayın. Astra’nızda kişiliğinizi yansıtacak jant seçimini yapın.

1. 16˝ alaşımlı jant. Çok kollu Gümüş tasarım, 7 J x 16

2. 17˝ alaşımlı jant. 5 çift kollu Gümüş tasarım, 7 J x 17

3. 17˝ alaşımlı jant. 10 kollu Gümüş tasarım, 7 J x 17

1 Edition donanımda standart. 2 GS Line donanımda standart.
3 Elegance donanımda standart. 4 Elegance donanımda opsiyonel.
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DÖŞEMELER
Şıklık veya sportiflik: Opel Astra’nız için 5 farklı premium iç döşeme seçeneği  
arasından birini seçin. Kişiliğinizi yansıtın.

TALINO 1

Talino Siyahı kumaş koltuklar.

ELEGANCE3

Premium deri görünümlü Siyah kumaş koltuklar.

FORMULA 2

Jet Siyahı kumaş koltuklar.

ALCANTARA4

Premium deri görünümlü Jet Siyahı Alcantara koltuklar.

SIENA4

Jet Siyahı delikli deri koltuklar.
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 AKSESUARLAR
Opel Astra’nızı, orijinal Opel aksesuarlarıyla kişisel ihtiyaçlarınızı  
tamamen karşılayacak şekilde kişiselleştirin.

ÇİFT YÜKLEME ZEMİNİ
İkinci yükleme zemini, iki taraflı sert  
bagaj tepsisini kullanarak yükleme 
bölgelerinde sabit bir yüzey elde  
etmenize yardımcı olur.

POWERFLEX BAR
PowerFlex adaptör, gösterge panelinin altındaki orta konsola  
yerleştirilir ve akıllı telefon tutucu veya AirWellness aroma sistemi 
gibi farklı eklentilere bağlanabilir.

KOKU DİFÜZÖRÜ
AirWellness koku difüzörü, üç hafif kokudan 
biriyle aracınızın havasını tazeler: Enerji  
Veren Kara Ağaç, Dengeleyici Yeşil Çay veya 
Arındırıcı Esans.

ÇİFT TARAFLI SERT KARGO TEPSİSİ
Kaydırmazlık özelliğiyle her türlü dökülmeyi ve dağınıklığı  
önler ve daha düzenli bir bagaj sağlar. Eğer tercihiniz  
halı kaplı daha yumuşak bir zeminden yanaysa yapmanız  
gereken tek şey tepsiyi ters çevirmektir.
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AYNA GÖVDELERİ
Dinamik karbon görünümlü göz 
alıcı ayna gövdeleri kolayca 
takılıp çıkarılabilir.

AYDINLATMALI KAPI EŞİKLERİ
Kapı eşiklerinin boyasını koruyun ve yolcunuza 
iç kısımda onu bekleyen kaliteyi hissettirin.

PORTBAGAJ
Tavan bagajı eklentileri; büyük portbagajlar  
ve sörf tahtaları, kayak malzemeleri, bisikletler  
ve yelkenler gibi spor ekipmanları için idealdir.
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MOTORLAR VE ŞANZIMANLAR

1  Yakıt tüketimi verileri ve CO2 emisyon verileri, R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 ve R (EU) No. 2017/1151 yönetmeliklerine uygun olarak Küresel Uyumlu Binek Araçlar Test Prosedürü (WLTP) kullanılarak belirlenmiştir ve ilgili değerler, uyumluluğun 
sağlanması için NEDC verilerine dönüştürülmüştür. 

2  BlueInjection teknolojisine sahip araçlarda, tavsiye edilen bakım aralıkları dahilinde normal AdBlue® dolumu gerekir. Araç içi bilgisayara entegre olan uyarıcı, dolum zamanı geldiğinde sizi uyaracaktır. Daha fazla bilgi www.opel.tr/adblueinfo adresinde.

Broşür içeriği, broşürün basım tarihindeki durumu yansıtmaktadır. Opel, açıklanan verilerin içeriğini değiştirebilecek olan motor özelliklerini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Verilen tüm rakamsal veriler, standart donanımlı AB temel modeline 
ilişkindir. Mevcut motorlar ve motorların teknik verileriyle ilgili güncel bilgiler için lütfen www.opel.com.tr adresimize göz atın veya bayinizle iletişime geçin.

Değerler özel kullanım ve sürüş koşullarını, donanım ve seçenekleri dikkate almaz ve lastiklerin formatına bağlı olarak değişebilir. Resmi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen tüm satış noktalarında ücretsiz olarak 
edinebileceğiniz “Yeni binek araçların yakıt tüketimi, CO2 emisyonlarına ilişkin kılavuz” adlı kılavuzu okuyun.

MOTORLAR:  
WLTP değerleri hesaplanarak  
NEDC değerleri elde edilmiştir

1.2 Turbo Direkt Enjeksiyonlu  
(81 kW/110 hp)  
Start/Stop Sistemi ile

1.4 Turbo Direkt Enjeksiyonlu  
(107 kW/145 hp)  
Start/Stop Sistemi ile

1.5 Dizel  
(90 kW/122 hp)  
BlueInjection teknolojisi2 ve Start/Stop Sistemi ile

Şanzıman MT-6 CVT AT-9

Emisyon Standardı Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Yakıt Benzinli Benzinli Dizel

Lt/100km cinsinden yakıt tüketimi1

Şehir İçi 5,3 6,3 5,3

Şehir Dışı 3,8 4,3 3,5

Ortalama 4,3 5 4,2

g/km cinsinden karma CO2 emisyonu1 99 115 109

MT-6 = 6 vitesli manuel şanzıman, CVT : Kademesiz otomatik şanzıman, AT-9 = 9 vitesli otomatik şanzıman
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LASTİK SINIFLANDIRMA

Lastikler 205/55 
R 16

225/45 
R 17

225/40 
R 18

Yakıt tasarrufu sınıfı A A A

Islak tutuş sınıfı A B B

Dış yuvarlanma gürültü sınıfı (dB) 71 71 71

Ses sınıfı

2662
4370

1544
1809
2042

1015
1558

1871

1001

600

Tüm araç ölçü birimleri mm cinsindendir

1485
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Bu broşürde yer alan özellik açıklamaları ve görseller, standart teslimata dahil olmayan opsiyonel donanımlara ilişkin olabilir. Broşür içeriği, broşürün basım tarihindeki durumu yansıtmaktadır. Tasarımda ve donanımda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Broşürde görülen renkler, gerçek renklere göre farklılık 
gösterebilir. Görselleri bulunan isteğe bağlı aksesuarlar ek ücrete tabidir. Araçların mühendislik özellikleri ve donanımları Almanya Federal Cumhuriyeti dışında farklılık gösterebilmektedir. Geri dönüşüm: Çevre İçin Tasarım’la ilgili bilgi, geri dönüşüm ağımız ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araçların geri  
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