DE NIEUWE
ASTRA
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Baanbrekend
nieuw.
OPWINDENDER DAN OOIT.
De nieuwe Astra 5-deurs en Sports Tourer zijn in elk opzicht grensverleggend. Innovatieve Duitse technologie
met superieure LED-verlichting en nieuwe, dynamische motoren met een indrukwekkend lage CO 2 -uitstoot,
een karaktervol, sportief design met een nieuwe grille in 3D-look, een stijlvol Black Edition Pack1...
En dat is nog maar het begin. De hoogste tijd om kennis te maken!
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NIEUWE LUXE.
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Het kan niet op.
In het interieur van de Astra staat het gemak
van u en uw passagiers voorop. Onovertroffen
zitcomfort met royale beenruimte, ook achterin,
een verschuifbare armsteun tussen de voorzetels1,
een verstelbaar 3-spaaks lederen stuurwiel1
en elektrisch bedienbare ruiten voor en achter.
Om maar een paar voorbeelden te noemen.

In deze catalogus wordt mogelijk uitrusting beschreven of getoond
die alleen optioneel leverbaar is of die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg niet beschikbaar is. De inhoud van deze
catalogus was correct op het moment van het ter perse gaan
(september 2019). Opel behoudt zich het recht voor specificaties
en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel verdeler geeft
u graag de meest recente informatie.
1

Standaard vanaf GS Line, optioneel op Edition.
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Nieuw comfort.
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ELKE RIT WORDT PLEZIERIGER.
Ervaar weldadig zitcomfort in de ergonomische
sportzetels, die gecertificeerd zijn door AGR.1,2 De
zetels zijn optimaal verstelbaar en voorzien van een
verlengbare zitting en een elektrisch verstelbare
lendensteun, zodat ze uw rug de beste steun geven.

WARM WELKOM
Ook op koude dagen stapt u comfortabel in,
dankzij de stuur- en zetelverwarming. Zelfs de
buitenste zitplaatsen achterin kunnen verwarmd
worden. De elektrisch verwarmde voorruit doet
condens en ijs in een mum van tijd verdwijnen. 2

Elektronische klimaatregeling
De klimaatregeling heeft twee zones, zodat
bestuurder en voorpassagier elk hun eigen
ideale temperatuur kunnen instellen.3

De ergonomische sportzetels zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen
“Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor ergonomisch, rugvriendelijk design. 2 Optioneel.
3
Standaard op Elegance en Ultimate, optioneel op de andere uitrustingsniveaus.
1
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NIEUWE
FLEXIBILITEIT.

BAGAGERUIMTE OP MAAT
Meer ruimte nodig? Zo geregeld! De achterbank is in
twee delen (40/60) of zelfs in drie delen (40/20/40)1
neerklapbaar, zodat u de ruimte naar behoefte kunt
aanpassen.

GROTE MOGELIJKHEDEN.
Wat u ook van plan bent, de veelzijdige Astra Sports Tourer biedt er de ruimte
voor. Met zijn enorme bagageruimte met een inhoud van 540 tot 1.630 liter,
een comfortabel, praktisch interieur én een groot aantal innovatieve functies
is de Sports Tourer beslist een koploper.

ELEKTRISCH BEDIENBARE KOFFERKLEP
Handsfree: u hoeft enkel uw voet onder de sensor in de
achterbumper te bewegen om de kofferklep te openen en
te sluiten. U kunt zelfs de maximale openingshoogte zelf
instellen, bijvoorbeeld voor ruimtes met een laag plafond.2

Standaard op Ultimate, optioneel voor de andere uitrustingsniveaus
van de Sports Tourer. 2 Optioneel.

1
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NIEUWE CONNECTIVITEIT.
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MULTIMEDIA NAVI PRO 5
Het 8-duims aanraakscherm
houdt u onderweg perfect op
de hoogte. U profiteert bovendien
van geavanceerde Connected
Navigatie-functies 6, zoals voorspellende navigatie, Live Traffic
en real-time informatie over
parkeerplaatsen en brandstofprijzen.7

INFOTAINMENT VAN EEN NIEUWE GENERATIE.
De nieuwe Astra is één met uw smartphone, dankzij geavanceerde connectiviteit met
onder meer Apple CarPlay™1 en Android Auto™1, spraakgestuurde functies, handsfree
bellen en audiostreaming via Bluetooth®2 en toegang tot uw contactenlijst.3 Via de
USB-poort of de draadloze oplader4 kunt u uw telefoon bovendien onderweg opladen.

DRAADLOOS OPLADEN 4
Geen kabeltje meer nodig om uw
smartphone op te laden. U hoeft
hem enkel in het speciale vakje
met geïntegreerde inductielader
te plaatsen.

BOSE ® PREMIUM SOUND
SYSTEM 8
Dit geluidssysteem met zeven
luids prekers garandeert een
perfecte weergave van hoge én
lage tonen op alle plaatsen in de
Astra. Alsof u in een concertzaal
zit!

Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Android Auto™ is een
handelsmerk van Google Inc. De vrijgave van Android Auto™ in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze catalogus
nog niet bevestigd door Google Inc. Apple CarPlay™ wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund. Voor de meest recente
informatie en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites. 2 Bluetooth® is een geregistreerd
handelsmerk van Bluetooth SIG inc. 3 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type
toestel en de versie van het besturingssysteem. Uw Opel verdeler geeft u graag meer informatie. 4 Optioneel. Enkel beschikbaar voor
PMA- en Qi-compatibele toestellen. Voor sommige toestellen is een adapter nodig. Informeer bij uw Opel verdeler naar de compatibiliteit
van uw toestel. 5 Standaard in Ultimate, optioneel voor de andere uitrustingsniveaus. 6 Voor gebruik dient u de gebruikersovereenkomst
van Telenav te accepteren en toe te stemmen in gebruik van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het privacybeleid van Telenav.
De licentie loopt tot 2031. 7 Gegevens zijn niet geïntegreerd, maar dienen gedownload te worden via uw smartphone; hiervoor is een
verbinding met het mobiele internet of Wi-Fi Hotspot vereist. Dit kan tot extra kosten leiden. 8 Optioneel.
1
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NIEUWE VERGEZICHTEN.
AUTOMATISCH HET BESTE LICHTPATROON
De IntelliLux LED® Matrix-koplampen1 bieden u de
mogelijkheid continu met grootlicht te rijden, zonder
het risico om andere bestuurders te verblinden. Deze
geavanceerde koplampen passen zich automatisch
aan de omgeving en verkeerssituatie aan, zodat
u een beter zicht hebt én door anderen beter wordt
gezien.

OPTIMALE VERLICHTING.
De Astra biedt de beste verlichting in zijn
klasse, zodat u ook in het donker veiliger
en meer ontspannen kunt rijden.

IntelliLux LED ® MATRIX-KOPLAMPEN1
De koplampen bestaan uit 16 afzonderlijke LED-elementen,
waarvan er automatisch een aantal worden uitgeschakeld
zodra ander verkeer wordt opgemerkt.
1
2

LED-KOPLAMPEN 2
De LED-koplampen van de Astra verlichten de
weg niet alleen beter, maar zijn ook zuiniger.
Ze gebruiken maar 20 watt en dragen zo bij
aan milieubewuster rijden.

Standaard op Ultimate, optioneel voor GS Line en Elegance.
Standaard op GS Line en Elegance, optioneel voor Edition.
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NIEUWE VEILIGHEID.
PROFESSIONELE ASSISTENTIE.
De nieuwe Astra biedt innovatieve assistentiesystemen1, die het rijden veiliger, minder vermoeiend en dus een stuk
leuker maken. In druk stadsverkeer, op de snelweg en bij het parkeren.

Automatisch noodremsysteem met
voetgangersdetectie1,2
Dit systeem bewaakt continu het gebied voor uw wagen
en activeert bij een dreigende aanrijding automatisch
de remmen. Ook voetgangers worden bij een snelheid
vanaf 8 km/u direct opgemerkt.

DIGITALE ACHTERUITRIJCAMERA 4
Achteruitrijden en inparkeren wordt een stuk veiliger en
gemakkelijker. Op het infotainmentscherm ziet u precies
wat er achter u gebeurt, zodat u veilig kunt manoeuvreren.
Het systeem wordt automatisch ingeschakeld zodra u de
achteruit inschakelt.

VERKEERSBORDHERKENNING1,3
Nooit meer een verkeersbord over het hoofd zien! Borden
met een maximumsnelheid en andere aanwijzingen worden
op het display getoond. Het systeem herkent zelfs tijdelijke
elektronische borden.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL1,3
Dit assistentiesysteem houdt bij een snelheid van 30 tot
180 km/u automatisch een veilige afstand aan tot de wagen
vóór u, door wanneer nodig af te remmen of te versnellen.
Zo rijdt u bijzonder ontspannen, vooral op lange ritten.

Rijstrookassistent1
Waarschuwt u zodra u uw rijstrook verlaat zonder richting
aan te geven en geeft een lichte tegendruk in het stuurwiel.
De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuurder blijft
zelf verantwoordelijk voor het rijden en de veiligheid. 2 Het automatische noodremsysteem met voetgangersdetectie
werkt automatisch tussen 5 en 80 km/u. Tussen 40 en 80 km/u is de vertraging waarmee de impactsnelheid van de botsing
wordt verminderd 0,5 g. Bij 8 tot 40 km/u kan het voertuig volledig tot stilstand worden gebracht. 3 Optioneel. 4 Enkel
beschikbaar in combinatie met Multimedia Navi Pro.

1
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NIEUWE
DYNAMIEK.
EFFICIëNT RIJPLEZIER.
Het brede motoraanbod voor de Astra biedt u de keuze uit benzinemotoren met een vermogen tot 107 kW (145 pk)
en dieselmotoren tot 90 kW (122 pk). Stuk voor stuk sportief, soepel en zuinig. Dankzij innovatieve motortechnologie
hebben ze een lager brandstofverbruik en minder uitstoot.1 Dat maakt deze Astra tot de meest efficiënte die we ooit
gemaakt hebben.
Gemiddeld brandstofverbruik 2: benzinemotoren 5,0–4,3 l/100 km; dieselmotoren 4,2–3,4 l/100 km.
Gemiddelde CO 2 -uitstoot2: benzinemotoren 115–99 g/km; dieselmotoren 112–90 g/km.
Kijk voor de actuele motorcijfers en technische specificaties op opel.be of vraag ernaar bij uw Opel verdeler.

EU-bandenlabels
Bandenmaat
Brandstof-efficiëntieklasse
Klasse grip op nat wegdek
Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

205/55
R 16

225/45
R 17

225/40
R 18

B–A

A

A

B–A

B

B

72–71

71

70

Geluidsklasse

MILIEUBEWUSTE MOTOREN
De benzine- en dieselmotoren van de Astra zijn volledig
vernieuwd en voldoen allemaal aan de strenge Euro 6demissienorm. Ze zijn bovendien standaard voorzien van het
brandstofbesparende Start/Stop-systeem.

VERSNELLINGSBAKKEN
De Astra is naar keuze beschikbaar met een manuele
6-versnellingsbak, Continu Variabele Transmissie (CVT)
of een geavanceerde 9-traps automaat.

1
In vergelijking met de vorige Astra. 2 De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen.
De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. Het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot zijn bepaald volgens de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Om een vergelijking met andere voertuigen
mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 715/2007, R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik
van de wagen, de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen ook variëren afhankelijk van het type banden dat gebruikt wordt.
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NIEUWE KLEUREN.
Kies uit een groot aantal sprekende en stijlvolle kleuren, om uw Astra uw eigen uitstraling te geven.

Summit White

Indigo Blue

Absolute Red1

Magnetic Silver2

COSMIC GREY3

Switchblade Silver3

Mineral Black3

Navy Blue2

Hot Red2
1

Briljantkleur.

2

Metaalkleur.

3

Premium metaalkleur.
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Velgen.

2

6

Kies de velgen die bij u passen om uw Astra een stijlvol accent geven.
9

3

7

10

4

11
8
5

1. 18-duims lichtmetalen velgen, 5 dubbele
spaken, zilverkleurig, 7,5 J x 18 (5PB)

7. 17-duims lichtmetalen velgen, 5 dubbele
spaken, Black Gloss, 7 J x 17 (RSE)4

2. 16-duims stalen designvelgen, zilverkleurig,
5 J x 16 (PWN)

8. 17-duims lichtmetalen velgen, multispaaks,
zilverkleurig, 7 J x 17 (SBO)

3. 16-duims lichtmetalen velgen, 5 dubbele
spaken, zilverkleurig, 7 J x 16 (QO3)1

9. 17-duims lichtmetalen velgen, 10 spaken,
zilverkleurig, 7 J x 17 (RM6)

4. 16-duims lichtmetalen velgen, 10 spaken,
zilverkleurig, 7 J x 16 (RT0)2

10. 18-duims lichtmetalen velgen, 10 spaken,
bi-color, 7,5 J x 18 (5PC)

5. 16-duims lichtmetalen velgen, 5 dubbele
spaken, Technical Grey, 7 J x 16 (SK8)3

11. 16-duims stalen velgen met wieldeksel,
zilverkleurig, 6,5 J x 16 (RRY)5

6. 17-duims lichtmetalen velgen, 5 dubbele
spaken, zilverkleurig, 7 J x 17 (RM5)
1
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1

Standaard op GS Line.

2

Standaard op Elegance. 3 Beschikbaar vanaf 2020.
4
Standaard op Ultimate. 5 Standaard op Edition.

BEKLEDINGEN.
Van elegant tot sportief, maar altijd comfortabel: kies zelf hoe u het liefste zit.

ALCANTARA
Alcantara-bekleding met zijwangen in leder-effect; Jet Black.

TALINO
Stoffen bekleding in Jet Black.

FORMULA
Stoffen bekleding in Jet Black.

ATHENA
Stoffen bekleding met zijwangen in leder-effect; Jet Black.

SIENA
Lederen bekleding in Jet Black.
21

ACCESSOIRES.
Stem uw Opel Astra helemaal af op uw persoonlijke wensen,
met accessoires die zijn praktische karakter versterken en zijn
schitterende design benadrukken.

POWERFLEX-SYSTEEM
De PowerFlex-houder, die eenvoudig in de middenconsole wordt
bevestigd, is een stevige basis voor verschillende accessoires, zoals
de universele smartphone-houder of de AirWellness geurverstuiver.

REGELBARE GEURVERSTUIVER
De AirWellness geurverstuiver zorgt voor een
fris interieur, met de keuze uit drie geuren:
Energizing Dark Wood, Balancing Green Tea
en Purifying Essence.

Dubbele laadvloer
Verdeelt de bagageruimte in twee
compartimenten en kan gebruikt
worden als vlakke ondergrond voor
de harde kofferbekleding.
22

HARDE KOFFERBEKLEDING
Omkeerbaar en waterafstotend.
Aan één kant slipvast rubber,
aan de andere kant zacht tapijt.

SPIEGELBEHUIZING
Geef uw buitenspiegels een opvallend
accent. Eenvoudig te bevestigen en te
verwijderen en leverbaar in verschillende
kleuren en designs.

DAKDRAGER
De dakdrager is de ideale basis voor een grote
dakkoffer, fietsdrager of skirek.

Verlichte instaplijsten
Beschermen de lak en zorgen voor een extra
luxe gevoel bij het instappen. Voorzien van
een elegant Opel-opschrift.
23
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