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OPEL Astra V Edition Sports Tourer (F1.5DVH MT6 122KM CDTI S/S) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Zamieszczone zdjęcie jest jedynie poglądowe. Oferowany produkt może różnić się od prezentowanego. 
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Opis 

3-punktowy pas bezpieczeństwa, centralne miejsce kanapy tylnej 

Automatyczny włącznik świateł (nie wystąpi z TSQ/TTW) 

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu (składowa TSQ) 

Centralny zagłówek z tyłu 

Czarne listwy wokół okien (nie wystąpią z MDQ/WJU) 

Czujnik deszczu (składowa TSQ) 

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza 

Dodatkowe oświetlenie wnętrza (składowa TSP) 

Elektryczne szyby przednie 

Elektryczne szyby, tył 

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego 

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, składane ręcznie 

ESP (zawiera ABS oraz układ wspomagania ruszania na pochyłościach HSA) 

F15DVC/DVH 105/122KM 

Felgi stalowe strukturalne, 5 podwójnych ramion 16x6.5 

Kierownica trójramienna pokryta skórą (składowa ZL3) 

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 

Klimatyzacja manualna 

Kluczyk główny składany, kluczyk zapasowy sztywny (nie wystąpi przy zamówiniu KTF) 

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem (składowa ZL3) 

Lampki do czytania z tyłu (składowa TSP) 

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 

Lusterko wewnętrzne światłoczułe (składowa TSQ) 

Multimedia (7" kolorowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja telefonu, 
przekazywanie komend do telefonu, 4GB pamięci flash) 

Ogrzewanie na drugi rząd siedzeń (nawiewy w podłodze) 

Opony 205/55 R16 - 91V 

Pakiet "Dobrej Widoczności" (TTW&DD8&CE1) 

Pakiet "EDITION" (PWN&ZL3&TSP&TSQ&UD5) 
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Opis 

Pakiet "Oświetlenie Wnętrza" (C93&TR0&D6I) (usuwa go UTJ) 

Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych (składowa TSP) 

Przednie lampy halogenowe 

Przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 

Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach 

Regulowane lusterko wsteczne (nie wystąpi z TSQ) 

Ręczna regulacja wysokości przednich świateł (nie wystąpi z UVG) 

Ręczny hamulec postojowy 

Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne 

Szyby boczne pochłaniające promieniowanie cieplne (nie wystąpią z AKO) 

Światła do jazdy dziennej typu LED 

Światła z funkcją opóźnionego wyłączania 

Tempomat z ogranicznikiem prędkości (składowa N34) 

Tylna kanapa dzielona w stosunku 40/60 (usuwa ją ARJ) 

Tylny spojler 

Wejście USB (składowa IOR) 

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera 

Zaczepy Isofix na oparciach tylnych foteli 

Zdalnie sterowany zamek centralny 

Zestaw naprawczy do opon (nie wystapi przy zamówieniu RU9/SJQ) 

6 głośników (składowa IOR) 

Antena dachowa standardowa 

Czarne relingi bagażnika (nie wystąpią z V53/V6D) 

Czujnik ćiśnienia w oponach, samokalibrujący się 

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

Komputer pokładowy 

Lampka w bagażniku 

Mechaniczna blokada kolumny kierowniczej (nie wystąpi z AVJ/T2C) 

Ostrzeżenie o niezapięciu pasa kierowcy 

Ostrzeżenie o niezapięciu pasa pasażera 

Pakiet "Elegancki" (N34&K33&DBU) 

Pakiet EcoFlex 

Pojedynczy sygnał klaksonu 

Przesłony w grillu (usuwa je KSA) (w produkcji tylko do końca 2019) 
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Opis 

Sterowanie radiem z koła kierownicy 

System przypominania o zapięciu pasów z tyłu 

Wskaźnik ciśnienia w poszczególnych oponach 

Wskaźnik zużycia oleju 

Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami (nie wystąpi z IOU) 

 

  

Cena katalogowa samochodu brutto: 92 800,00 zł 

 
 

Opis Cena 

Kolory nadwozia 

Szary - Cosmic, metaliczny 
 

2 300,00 zł 
 

Tapicerka 

Tapicerka Talino/Atlantis, Jet Black, materiałowa, czarna (niedostępna z SR1/SRY) 

• 4-kierunkowa regulacja fotela pasażera (przód-tył, pochylenie oparcia, 
manualne) 

• 6-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia) 

• Przednie fotele komfortowe 

• Zagłówki przednich foteli regulowane góra/dół (nieaktywne) 
 

0,00 zł 

 

Opcje - elementy wizualne 

Tylne szyby przyciemniane, typu "Privacy" 
 

800,00 zł 
 

Inne 

Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa (wymaga TSQ&TSP) 

• Czujnik wilgotności powietrza 
 

1 500,00 zł 

Reflektory przeciwmgielne 
 

800,00 zł 

Przednie reflektory LED 
 

800,00 zł 
 

Ogumienie 

Felgi aluminiowe 16x7.0, 5 podwójnych lekko zakrzywionych wąskich ramion 

• Opony 205/55 R16 - 91V 
 

1 000,00 zł 

Dojazdowe koło zapasowe 16x4.0 

• Opony 115/70 R16 - 92M 
 

400,00 zł 
 

Opcje bezpieczeństwa 

Alarm 

• Czujniki przechyłu 

• Czujniki ruchu 

990,00 zł 
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Opis Cena 

• Pakiet "Oświetlenie wnętrza" (C93&TR0&D6I) 

• Syrena alarmowa 

• System utrudnienia kradzieży 
 

 

Cena wyposażenia dodatkowego brutto 8 590,00 zł 

 

Podsumowanie oferty 
 

 
 Netto Brutto 

 

Cena katalogowa wraz z wyposażeniem dodatkowym 82 430,89 zł 101 390,00 zł  

Rabat kwotowy 20 804,88 zł 25 590,00 zł  

 

Cena po rabacie 61 626,02 zł 75 800,00 zł  

          
 




