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GARANTIJA
100 000 KM



KO TĀLĀK?

ASTRA HEČBEKS
INNOVATION Kods Pārnesumk. ZS Cena Mēneša 

maksājums

Benzīns Innovation 110 Turbo 1GO5A5LL5KB0A0C0 M6 110 22 700 € 231 €

Innovation 130 Turbo A Launch Edition 1GO5A5LM61B0BUC0 A 130 26 400 € 269 €

PHEV Innovation 180 A Plug-in Hybrid 1GO5A5LR8AB0A0C0 A 180 37 890 € 386 €

INNOVATION PLUS Kods Pārnesumk. ZS Cena Mēneša 
maksājums

Benzīns Innovation Plus 130 Turbo 1GO5A5PM6KB0A0C0 M6 130 25 700 € 262 €

Innovation Plus 130 Turbo A 1GO5A5PM61B0A0C0 A 130 27 400 € 279 €

PHEV Innovation Plus 180 A Plug-in Hybrid 1GO5A5PR8AB0A0C0 A 180 40 390 € 411 €

GS LINE Kods Pārnesumk. ZS Cena Mēneša 
maksājums

Benzīns GS Line 130 Turbo 1GO5A5TM6KB0A0C0 M6 130 26 400 € 269 €

GS Line 130 Turbo A 1GO5A5TM61B0A0C0 A 130 28 100 € 286 €

Dīzelis GS Line 130 Turbo A Diesel 1GO5A5TP41B0A0C0 A 130 31 100 € 317 €

PHEV GS Line 180 A Plug-in Hybrid 1GO5A5TR8AB0A0C0 A 180 41 990 € 427 €

GSe Kods Pārnesumk. ZS Cena Mēneša 
maksājums

PHEV GSe 225 A Plug-in Hybrid 1GO5A5R7AB0A0C0 A 225 46 490 € 473 €



KO TĀLĀK?

INNOVATION STANDARTAPRĪKOJUMS:

- 16” vieglmetāla diski (17” PHEV modeļiem)

- Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē

- Bezatslēgu iedarbināšana

- LED lukturi, automātiski priekšējie lukturi un tālo gaismu 
asistents

- LED priekšējie miglas lukturi un aizmugurējie lukturi

- Pure Panel; 10” vadītāja digitālais displejs un informācijas un 
izklaides sistēma

- Radio Opel Connect DAB +, BT, USB-C

- Viedtālruņu bezvadu integrācija, Apple CarPlay & Android 
Auto

- Ceļazīmju atpazīšana, joslas saglabāšanas asistents, aktīvā 
avārijas bremzēšanas sistēma, 8 drošības spilveni un e-Call 
ārkārtas zvans

- Automātiskā gaisa kondicionēšana

- Lietus sensors

- Elektriskā stāvbremze

- Kruīza kontrole (ACC PHEV modeļiem)

- Elektriski regulējami sānu spoguļi

- Vadītāja sēdekļa manuāla regulēšana 8 virzienos (AGR)

- Ādas stūre, apsildāma

INNOVATION PLUS STANDARTAPRĪKOJUMS (PAPILDINA 
INNOVATION STANDARTAPRĪKOJUMU):

- 17” vieglmetāla diski

- Tonēti aizmugurējie logi

- Keyless Go sistēma

- 180 grādu atpakaļskata kamera

- Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)

- Priekšējo durvju apgaismojums pēc izvēles 8 krāsās 

- Vinila / auduma sēdekļu apdare

- Automātiskā gaisa kondicionēšana, divzonu

- Elkoņu balsts priekšā

- Apsildāms vējstikls

GS LINE STANDARTAPRĪKOJUMS (PAPILDINA INNOVATION 
PLUS STANDARTAPRĪKOJUMU):

- 17” vieglmetāla diski, “High Gloss Black” melni

- Sporta priekšējais bamperis

- Melnā optikas paka: melns Vizor rāmis, melns Opel logo 
priekšā un aizmugurē, melna Astra emblēma aizmugurē

- Melni logu rāmji

- Melns virsbūves jumts

- Sporta sēdekļi

- Stūres rats ar perforētas ādas apdari

- Sporta pedāļi

- Intelli-Vision 360 grādu kamera, atpakaļskata kamera, 
4 kameru video asistents, tiek aktivizēts, izvēloties 
atpakaļgaitas pārnesumu, un sniedz skatu no augšas 
brauciena laikā.

PHEV MODEĻU APRĪKOJUMĀ ARĪ IETILPST:

- 7,4 kW (16A) lādētājs, vienfāzes

- Uzlādes kabelis, Mode 3, vienfāzes

- Salona priekšapsilde / dzesēšana un uzlādes taimeris

- iBooster enerģijas atgūšanas sistēma

- MyOpel attālinātā kontrole: 
Attālinātā akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude, uzlādes 
programmēšanas kontrole, attālinātā salona dzesēšanas / 
apsildes kontrole līdz ~21°C 

- Brauciena kontrole: 
Uzziņas par braucienu un pēdējo automobiļa atrašanās 
vietu, automašīnas vadība un vairāk, izmantojot myOpel 
lietotni (nepieciešama tiešsaistes navigācijas pakotnes 
aktivizācija Opel Connect veikalā vai myOpel lietotnē)

GSe APRĪKOJUMA LĪMENIS 

- 18” vieglmetāla diski “High Gloss Black” spīdīgi melnā krāsā 

- Sportisks priekšējais bamperis 

- Melnā pakotne: melns priekšējās restes rāmis, melns Opel 
logo priekšā un aizmugurē, melna Astra modeļa emblēma 
aizmugurē 

- Melni logu ietvari 

- Melns jumts 

- Sporta sēdekļi 

- Stūres rats ar perforētas ādas apšuvumu 

- Sporta pedāļi 

- Intelli-Vision 360 grādu atpakaļskata kamera 



KO TĀLĀK?

Standartaprīkojums

Drošība Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

ABS bremzes    

Priekšējie drošības spilveni, sānu drošības spilveni un aizkaru drošības 
spilveni

   

Priekšējo labās puses drošības spilvenu var deaktivizēt    

ESP stabilitātes kontroles sistēma    

Drošības jostu lietošanas atgādinājums vadītājam un priekšā sēdošajam 
pasažierim

   

Trīspunktu drošības jostas    

ISOFIX stiprinājumi aizmugurējā sēdekļa malējām sēdvietām    

Opel EYE priekšējā kamera: ietver informāciju par ātruma ierobežojumiem, 
ceļazīmju atpazīšanu, joslas saglabāšanas asistentu, automātisko avārijas 
bremzēšanu un brīdinājumu par sadursmi

   

e-Call ārkārtas izsaukums un palīdzība uz ceļa    

Diski un riepas Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Riepu remonta komplekts (riepu maiņas aprīkojums nav iekļauts)    

Vieglmetāla diski, 7.0 J x 16 collu, 205/55 daudzspieķu, sudraba  - - -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 17 collu 225/45 R17 5-spieķu, sudraba/melni  (Plug-in 
Hybrid)

 - -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 17 collu 225/45 R17 5-spieķu, melni - -  -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 18 collu 225/40 R18, High Gloss Black” spīdīgi 
melnā krāsā 

- - - 

Riepu spiediena sensors    

Salons Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Stūres regulēšana augstumā un dziļumā    

Galvas atbalsti priekšā, regulējami    

Apsildāmi priekšējie sēdekļi    

Regulējams vadītāja sēdeklis, 8 virzienos (AGR)    

Regulējams pasažiera sēdeklis, 4 virzienos   - -

Regulējams pasažiera sēdeklis, 8 virzienos (AGR) - - - 

Auduma – Melna, AGR sēdeklis vadītājam
Vadītāja AGR sēdekļa regulēšana 8 virzienos:
- Sēdekļa spilvena sagāzums, augstuma regulēšana, manuāli regulējams 
augšstilbu balsts, elektriski regulējams muguras lejasdaļas balsts 
- Pasažiera sēdekļa regulēšana 4 virzienos

 - - -

Auduma/Daļēji ādas – Melna, AGR sēdeklis vadītājam
Vadītāja AGR sēdekļa regulēšana 8 virzienos:
- Sēdekļa spilvena sagāzums, augstuma regulēšana, manuāli regulējams 
augšstilbu balsts, elektriski regulējams muguras lejasdaļas balsts 
- Pasažiera sēdekļa regulēšana 4 virzienos

-  - -

Auduma/Daļēji ādas – Melna, sporta AGR sēdeklis vadītājam
- Priekšējie sporta sēdekļi
Vadītāja AGR sēdekļa regulēšana 8 virzienos:
- Sēdekļa spilvena sagāzums, augstuma regulēšana, manuāli regulējams 
augšstilbu balsts, elektriski regulējams muguras lejasdaļas balsts 
- Pasažiera sēdekļa regulēšana 6 virzienos, t. sk. augstumā

- -  -



KO TĀLĀK?

 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams

Standartaprīkojums

Salons Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Alkantaras apdare “”Perfomance””, melna, AGR sporta sēdekļi: 
- Priekšējo sēdekļu vidusdaļas un durvju paneļi daļēji no alkantaras
Vadītāja un pasažiera AGR sēdekļi:
- 8 virzienos regulējami AGR priekšējie sēdekļi
- Vadītāja sēdeklis ar atmiņu
- Manuāli regulējams augšstilbu balsts, elektriski regulējams muguras 
lejasdaļas balsts priekšējiem sēdekļiem
- Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē

- - - 

Priekšējie sporta sēdekļi - -  

Vadītāja un pasažiera AGR sēdekļu pakotne:
- Regulējami 6 virzienos
- Manuāli regulējams augšstilbu balsts
- Elektriski regulējams muguras lejasdaļas balsts

- - - 

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis, ar atmiņu - - - 

Elkoņu balsts priekšā -   

Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē -  - 

GS Line salona pakotne, t. sk. alumīnija pedāļi un sporta stūres rats - -  

Elektriskie logu pacēlāji priekšā un aizmugurē    

Stūres rats ar ādas apdari, trīsspieķu (t. sk. multifunkciju radio vadība uz 
stūres rata un kruīza kontrole) 

  - -

Sporta stūres rats ar ādas apdaru, trīsspieķu, plakanu apakšu (t. sk. 
multifunkciju radio vadība uz stūres rata un kruīza kontrole) 

- -  

Apsildāms stūres rats    

Elektriskā stāvbremze    

Komforts Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Kruīza kontrole    

Adaptīvā kruīza kontrole O/ (Plug-in 
Hybrid)

  

Centrālās atslēgas pults    

Aizmugurējais sēdeklis ar 40/60 dalījumu, t. sk. nolokāmu elkoņu balstu ar 
krūžu turētāju lielu un garu objektu iekraušanai (hečbekam)

   

Gaismas un redzamības paka (t. sk. lietus sensors, priekšējo gaismu 
automatizācija)

   

Bezatslēgu iedarbināšana    

Keyless GO sistēma, atslēgšana un aizslēgšana. Bezatslēgu iedarbināšana. -   

Parkošanās radari priekšā un aizmugurē    

Apsildāms vējstikls -  - -

Ārpuse Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi    

Elektriski pielokāmi sānu spoguļi - - - 

Hromēti sānu stiklu ietvari -  - -

Tonēti aizmugurējie logi -   
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 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams

Standartaprīkojums

Apgaismojums Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Full LED priekšējie lukturi, automātiskas tālās gaismas    

LED aizmugurējie lukturi -   

Spoguļi saules sargos, izgaismoti    

Priekšējie miglas lukturi    

Multimediji Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Multimediju radio, DAB+, USB-C pieslēgvieta, Bluetooth, 6 skaļruņi, 10" 
krāsu skārienjūtīgs ekrāns

   

Apple CarPlay un Android Auto bezvadu integrācija    

180 grādu atpakaļskata kamera O/ Launch 
Edition

 - -

360 grādu atpakaļskata kamera - -  

10" vadītāja digitālais displejs  - - -

10" vadītāja digitālais displejs, Pure Panel stikla apdare -   

2 USB-C pieslēgvietas viduskonsoles aizmugurē -   

Klimata kontrole Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

Automātiskā gaisa kondicionēšana  - - -

Automātiskā gaisa kondicionēšana, divzonu -   

PHEV modeļi, uzlāde Innovation Innovation 
Plus

GS LINE GSe

7,4 kW (16A) lādētājs, vienfāzes  (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

Uzlādes kabelis, Mode 3, vienfāzes  (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

Salona priekšapsilde un dzesēšana, uzlādes taimeris  (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)

 (Plug-in 
Hybrid)



Comfort Innovation 
Plus

Executive

KO TĀLĀK?

 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams

Papildaprīkojums

Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

Adaptīvā kruīza kontrole ZVEK/ZVEL Std. PHEV 790 €    

- Automātiski palielina un samazina ātrumu
- Stop & Go funkcija (automātiskajai transmisijai)
- Gājēju atpazīšana un avārijas bremzēšana

Intelli-Drive Assist 1.0 ZVFL/ZVEP Manuāli/
Auto- 

mātiski

990 € -   

Intelli-Drive 1.0 ir uz kamerām un radariem balstīta sistēma, kas strādā kopā ar ultraskaņas sensoriem. Šī sistēma piedāvā šādas 
papildus funkcijas:
- Joslas maiņas asistents ar sānu aklo zonu brīdinājumu
- Aizmugurējās satiksmes brīdinājums
- Joslas saglabāšanas asistents“

Intelli-Drive Assist 2.0 ZVEQ Ražošanas 
uzsākšana 
2023. gada 

sākumā

1 090 € - -  

Intelli-Drive 2.01 ir uz kamerām un radariem balstīta sistēma, kas sniedz segmentā labāko risinājumu daļēji 
autonomai braukšanai. Tā ir daļa no izmantotajām paplašinātajām tehnoloģijām un piedāvā šādas papildus funkcijas:
- Pusautomātisku joslu maiņu
- Ātruma pielāgošanu līkumos
- Advancēto inteliģento ātruma pielāgošanu

Ultimate pakotne EE61 4 400 € - -  -

Ultimate alumīnija sānu sliekšņi priekšējām durvīm un Ultimate emblēma uz priekšējām durvīm
Navi & eHUD & Hi-Fi sistēma (bez pasūtīta rezerves riteņa) 
Navi & eHUD (ar pasūtītu rezerves riteni) 
Drive Assist 1.0
Intellilux Matrix LED
Uz āru izbīdāma stikla lūka
Apsildāms vējstikls
Bezvadu lādētājs
Elektriskais bagāžnieka vāks Sports Tourer (Darbināms ar atslēgu un kājas kustības sensoru)”

Gaismas Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

LED Pixel priekšējie lukturi LA05 Ražošanas 
uzsākšana 
2023. gada 

sākumā

1 390 € -   

LED Pixel Lights lukturi uzlabo braukšanas drošību un samazina stresu nakts braucienos. Šie lukturi ir visprogresīvākie šajā 
segmentā.
Lukturiem ir 168 elementi (pa 84 katrā pusē) tuvo gaismu stara pielāgošanai, kas tiek kontrolēti individuāli. Atkarībā no 
satiksmes situācijas, kamera atpazīst tuvojošos objektus, un Intelli-Lux LED® Pixel novērš apžilbināšanu. Individuālai gaismas 
stara pielāgošanai ir sekojošas funkcijas: eko, pilsētas gaismas, ceļa gaismas, līkumu gaismas, statiskas līkumu gaismas, 
stāvvietas gaismas, sliktu laikapstākļu gaismas, tūrisma gaismas, tālās gaismas nepieklājīgiem braucējiem, adaptīvais lielceļa 
režīms un sveiciena gaismas.

Klimats Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

Apsildāms vējstikls LW02 390 € -   
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 Standarts      Papildaprīkojums     - Nav pieejams

Papildaprīkojums

Salona aksesuāri Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

INTELLI-AIR O301 390 € -   

Pilnībā jauns salona gaisa filtrs un displejs, kas demonstrē tā efektivitāti. Šī gaisa kondicionēšanas funkcija palīdz lietotājam 
uzlabot gaisa kvalitāti kabīnē un informē viņu par āra gaisa kvalitāti.

Panorāmas lūka TC07 1 290 € - -  

- Aizsardzība pret iespiešanu
- Komforta slēgšanas funkcija ar centrālās atslēgas tālvadības pulti
- Saulessargs

Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma AB13 490 €    

- Ielaušanās signalizācija & brīdinājuma signāls
- Salona monitorēšana
- Slīpuma monitorēšana
- Bagāžas nodalījuma, durvju un dzinēja pārsega monitorēšana

Multimediji & Navigācija & Audio & 
Telefona sistēmas

Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

Navigācijas sistēma ZJCN Innovation
ZJBZ

690 €    

- Navigācija ar SD karti, Eiropas kartēm un 3D skatu
- Jumta antena
- Tom Tom tiešsaistes satiksmes informācija
- Tiešsaistes galamērķu meklēšana un maršrutēšana
- Stāvvietu informācija (tuvāko auto novietošanas iespēju un cenu attēlošana)
- Degvielas cenu informācija (tiek aktivizēta ar zema degvielas līmeņa paziņojumu vai galamērķa meklētāju)
- Uzlādes punktu meklētājs
- Informācija par laikapstākļiem
- Bezvadu kartes atjauninājumi
- 2 USB-C-pieslēgvietas, 15W jauda

Navigācija & eHUD sistēma ZJCF 1 390 € - -  

- Augstākminētā navigācijas informācija
- eHUD – atstarots displejs – Informācija par transportlīdzekli, brīdinājumi un maršrutēšana vadītāja tiešā redzes laukā
- Projicē ātrumu un ceļazīmes ar ātruma ierobežojumiem uz vējstikla. Var arī tikt izmantots caur vadītāja digitālo un 
informācijas un izklaides sistēmas displeju.

Premium HIFI skaņas sistēma & 
navigācija

ZJCP 1 290 € - -  

- 7 skaļruņi, t. sk. zemfrekvences skaļrunis aizmugurē

eHUD, Premium HIFI skaņas sistēma & 
navigācija

ZJCH 1 890 € - -  

Bezvadu uzlāde mobilajiem tālruņiem (Qi 
standarts)

E301 Ražošanas 
uzsākšana 
2023. gada 

sākumā

290 €    

Atpakaļskata kamera, 180 grādu 1G07 390 €  /   
Launch 
Edition

 - -
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Papildaprīkojums

Ārpuses aksesuāri Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

Melns jumts JD20 490 € -   

Virsbūves krāsas jumts JD00 0 € - -  

Noņemams piekabes āķis  
- Piekabes stabilitātes sistēma

AQ05 990 €    

Tonēti aizmugurējie sānu un aizmugurējais 
logs

VD09 390 €  /   
Launch 
Edition

  

Apdare un sēdekļi Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

Pasažiera AGR sēdekļa pakotne: WAGE 350 € -  - -

- 8 virzienos regulējami AGR priekšējie sēdekļi
- Manuāli regulējams augšstilbu balsts priekšējiem sēdekļiem
- Elektriski regulējams muguras lejasdaļas balsts priekšējiem sēdekļiem

Nappa ādas apdare, melna, AGR 
priekšējie sēdekļi: 

8CFX 1 930 € - -  

Vadītāja un pasažiera AGR sēdekļi (SRY):
- 8 virzienos regulējams AGR pasažiera sēdeklis
- Manuāli regulējams augšstilbu balsts priekšējiem sēdekļiem
Elektriski regulējams muguras lejasdaļas balsts priekšējiem sēdekļiem 
8 virzienos elektriski regulējams vadītāja AGR sēdeklis (AG1)
Ventilējams sēdeklis ar masāžas funkciju un manuāli regulējamiem sānu balstiem
Atmiņas funkcija sēdeklim
Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi un 2 USB pieslēgvietas priekšējā elkoņu balsta aizmugurē
- Sports Tourer – elektriska aizmugurējo sēdekļu atbloķēšana
- Apsildāms vējstikls



16” Innovation 17” Innovation Plus 17” GS Line 18” GS Line –  
papildaprīkojums
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Kult Yellow Arktics White Karbon Black Kardio Red Kobalt Blue Kristall Silver Vulkan Grey

Papildaprīkojums

Virsbūves krāsas Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

“Kult Yellow” – dzeltena, metāliska M0RV 580 €    

“Arktics White” – balta POWP 0 €    

“Karbon Black” – melna, metāliska M49V 580 €    

“Kardio Red” – sarkana, metāliska M5PQ 580 €    

“Kobalt Blue” – zila, Tricoat metāliska M6SM 770 €    

“Kristall Silver” – sudraba, metāliska ZRM0 *no jūnija 580 €    

“Vulkan Grey” – pelēka, metāliska VLM0 *no jūnija 580 €    

Diski un riepas Kods Piezīme Cena Innovation Innovation  
Plus

GS LINE GSe

Vieglmetāla diski, 7.0 J x 16 collu, 205/55 
daudzspieķu, sudraba

ZHYB Nav pieej-
ams PHEV

 - - -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 17 collu 225/45 
R17 5-spieķu, sudraba/melni

ZHYF  (Plug-in 
Hybrid)

 - -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 17 collu 225/45 
R17 5-spieķu, melni

ZHYG - -  -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 18 collu, 225/40 
R18, daudzspieķu, dimanta griezuma

ZHYH 390 € - -  -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 18 collu, 225/40 
R18, daudzspieķu, divu toņu

ZHYI 390 € - -  -

Vieglmetāla diski, 7.5 J x 18 collu, 225/40 
R18, High Gloss Black” spīdīgi melnā krāsā 

ZHYK - - - 

Mazais rezerves ritenis, sagatavots RS19 Nav pieej-
ams PHEV

200 €    

18” GSe 



JAUNĀ OPEL ASTRA GSe. 
TAS IR DAUDZ KAS VAIRĀK  
PAR UZLABOJUMU 

Jaunā Astra GSe ir aprīkota ar dinamisku, bet zemas emisijas plug-in hibrīda spēka piedziņu, 
kas papildināta ar virkni precīzi noregulētu sporta uzlabojumu, sākot ar stingrāku šasiju 

un beidzot ar augstas veiktspējas sēdekļiem, kas nodrošina nākamā līmeņa Astra 
vadīšanas pieredzi.  

SPORTA HIBRĪDS
Opel Astra GSe ir uzlabota plug-in hibrīda spēka piedziņa, kas apvieno 

turbodzinēju ar tūlītēja griezes momenta elektromotoru, kopā sniedzot 225 
ZS jaudu.

REGULĒTA JAUDAI
Izmantojiet e-Rally specifikāciju uz ielas ar stingrāku sporta šasiju, 

izsmalcinātiem amortizatoriem, precīzi kalibrētu stūrēšanu un dzinēja 
skaņas pielāgošanu Sport režīmā. Uzlabojumi turpinās arī salonā, 

tostarp sporta stūre, augstas veiktspējas sēdekļi un īpašas GSe 
detaļas.

DINAMISKI ATŠĶIRĪGA
Piedzīvojiet neticamu nobraucamā attāluma, jaudas un 

efektivitātes kombināciju. Plug-in hibrīda jauda un 
atsaucīgā elektrif icētā 8 pārnesumu automātiskā 

transmisija (e-AT8) kopā sniedz dinamisku 360 Nm 
griezes momentu.



DROSMĪGI LABĀKĀ
JAUNĀ ASTRA 

Ir pienācis laiks nepārspētai braukšanas pieredzei.

PROGRESĪVA 
BRAUKŠANAS 
PIEREDZE 

Jaunā Astra ieved jaunā ērā ar progresīvo 
elektrisko plug-in hibrīda spēka piedziņu. Tā ir 

pieejama arī ar īpaši efektīviem benzīna vai 
dīzeļa dzinējiem. 

DROSMĪGS & TĪRS 
DIZAINS 
Skulpturālās virsmas ar precīzajām līnijām 
jaunajai Astra sniedz pašpārliecinātu stāju, 
kas izceļas no pūļa. 



DIGITĀLI ATTĪRĪTS 
Minimālistiskais, pilnībā digitālais Pure Panel® ar standartaprīkojumā 
pieejamiem 10+10” HD ekrāniem racionalizē vadītāja informāciju.

ZĪMOLA SEJA —  
VIZOR® 
Jaunā Opel Astra skatās nākotnē ar ikonisko 
Vizor®, kas eleganti integrē priekšgala ierīces, 
sensorus un funkcijas vienā gludā virsmā. 

SPILGTI VIZUĀLI  
UZLABOJUMI 

Spēcīgi vizuālie elementi, tostarp melnā  
jumta opcija vai panorāmas lūka,  

sniedz iespēju papildināt savu personīgo stilu. 



PLUG-IN 
HIBRĪDA 
Piedzīvo ideālu līdzsvaru starp veiktspēju un 
efektivitāti ar jaunāko elektriskā plug-in hibrīda 
tehnoloģiju.

1 Opel Astra PHEV degvielas patēriņš kombinēti: 1,1–1,0 l/100 km, CO2 emisijas kombinēti: 26–22 g/km; tikai ar elektrību nobraucamais attālums (AER): 59–60 km; ekvivalentais tikai ar elektrību 
nobraucamais attālums (EAER pilsētā) 70–78 km. Degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītāji tiek noteikti, izmantojot pasaules vienoto vieglo automašīnu testēšanas procedūru (WLTP) saska-
ņā ar kuru, no 2018. gada 1. septembra tiek apstiprināti jauni transportlīdzekļi. Šī WLTP metide aizstāj Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC), kas iepriekš tikai izmantots testēšanas proce-
dūrā. Realitātei tuvāku testēšanas apstākļu dēļ, degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītāji, mērot pēc WLTP, bieži ir augstāki, nekā mērot ar NEDC. Degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītāji ir 
atkarīgi no konkrētiem lietošanas apstākļiem un citiem faktoriem, piemēram: izmantotajām ierīcēm, papildaprīkojumu vai riepu veidu. Lūdzu vērsieties pie sava dīlera pēc vairāk informācijas. 
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet [website that has been put in place to explain the WLTP.]

VIENKĀRŠI 
ELEKTRISKS 
Elektriskā plug-in hibrīda dzinējiem pieejami  
180 vai 225 ZS jaudas līmeņi, kas ļauj izvēlēties 
starp standarta, kombinētu un līdz pat  
60 km tīri elektrisku braukšanu1.



1 1.2 tiešās iesmidzināšanas turbo, degvielas patēriņš kombinēti: 5,8–5,4 l/100 km, CO2 emisijas kombinēti: 131–123 g/km (at-
karībā no uzstādītā aprīkojuma). 2 1.5 dīzelis, degvielas patēriņš kombinēti: 4,6–4,3 l/100 km, CO2 emisijas kombinēti: 122–113 
g/km (atkarībā no uzstādītā aprīkojuma). Degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītāji tiek noteikti, izmantojot pasaules vie-
noto vieglo automašīnu testēšanas procedūru (WLTP) saskaņā ar kuru, no 2018. gada 1. septembra tiek apstiprināti jauni 
transportlīdzekļi. Šī WLTP metide aizstāj Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC), kas iepriekš tikai izmantots testēšanas 
procedūrā. Realitātei tuvāku testēšanas apstākļu dēļ, degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītāji, mērot pēc WLTP, bieži ir 
augstāki, nekā mērot ar NEDC. Degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītāji ir atkarīgi no konkrētiem lietošanas apstākļiem un 
citiem faktoriem, piemēram: izmantotajām ierīcēm, papildaprīkojumu vai riepu veidu. Lūdzu vērsieties pie sava dīlera pēc 
vairāk informācijas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet [website that has been put in place to explain the WLTP.]

EFEKTĪVA 
SPĒKA PIEDZIŅA 

Dinamisks zemas berzes benzīna1 un augstas 
efektivitātes dīzeļa2 turbo dzinēju piedāvājums 

savienojumā ar izcili vienmērīgām un izsmalcinātām 
transmisijām piešķir braukšanai ļoti atsaucīgu 

raksturu.

PIEMĒROTI 
BRAUKŠANAS  
REŽĪMI 
Ir braukšanas režīms katrai nepieciešamībai, 
ar ideālu līdzsvaru starp nobraucamo 
attālumu un jaudu, uzlabotu efektivitāti vai 
labāko veiktspēju.



TĪRA 
PIEREDZE 

Jaunā viedās informācijas un izklaides sistēmas grafiskā 
saskarne bezvadu režīmā savienojas ar Tavu viedtālruni, 

izmantojot Apple CarPlay™ 1 vai AndroidAuto™ 2, reaģē 
uz balss komandām un atvieglo tiešraides navigāciju ar 

bezvadu kartes atjauninājumiem.

1 Apple CarPlay™ ir ASV un citās valstīs reģistrēta Apple Inc. preču zīme
2 Android Auto™ ir reģistrēta Google Inc. preču zīme.

Bezvadu uzlāde

1 Sertifikāts ir kvalitātes zīme, ko piešķir 
neatkarīga testēšanas komiteja, ko veido 
dažādu medicīnas nozaru speciālisti. 

AUGSTS 
KOMFORTS 

AGR sertificētie1 ergonomiskie aktīvie 
sēdekļi ar ventilācijas un masāžas 
funkciju, Intelli-Air salona filtru sistēma 
un apsildes funkciju klāsts nodrošina 
pasažieru labsajūtu.



PROGRESĪVAS 
VADĪTĀJA  

PALĪGSISTĒMAS 
Intelli-Drive 2.0 apvieno Opel inovatīvās daļēji autonomās 

un progresīvās vadītāja palīdzības tehnoloģijas vienā 
intuitīvā sistēmā, ieskaitot pusautomātisko braukšanas 
joslu maiņu, ātruma pielāgošanu līkumos un inteliģento 

ātruma pielāgošanu. Intelli-Vision uzlabotā auto 
novietošanas palīgsistēma sniedz reāllaika  

360° skatu ar četrām HD kamerām. 

Ātruma  
pielāgošana līkumos

Advancētā inteliģentā  
ātruma pielāgošana

Pusautomātiskā  
braukšanas  
joslas maiņa

INTELLILUX LED® 
PIXEL LUKTURI 

Radikāli uzlabo redzamību ar 168 individuāli 
adaptīviem LED segmentiem, kas nodrošina 

nemainīgi neapžilbinošas tālās gaismas, 
kas automātiski pielāgojas, lai netraucētu 

pretimbraucošo redzamību.



Cenrādis ir spēkā sākot ar 22.02.2023. Cenrādī ir norādītas cenas EUR valūtā. Cenrādis aizstāj visus iepriekšējos cenrāžus. 
Ražotājs patur tiesības mainīt cenrādī atspoguļoto informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Norādītās cenas ir ieteicamās 
mazumtirdzniecības cenas ar 21% PVN. Ražotājs nodrošina garantiju 5 gadu garumā vai līdz 100 000 km nobraukumam. Visa 
informācija par specifikācijām, dizainu, aprīkojumu, materiāliem, garantiju un izskatu ir korekta cenrāža publicēšanas laikā. Ražotājs 
patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenrādī norādītajai informācijai ir ieteikuma raksturs.  Drukāšanas 
tehnoloģiju ierobežoto iespēju dēļ krāsu toņi un citi norādītie materiāli reālajā vidē var atšķirties. Sazinieties ar jūsu Opel 
autorizēto servisu, lai iegūtu aktuālāko informāciju un papildu informāciju par pamataprīkojumu un papildaprīkojumu, aktuālajām 
cenām un piegādes nosacījumiem. Norādītie ikmēneša maksājumu ir orientējoši, un par aprēķina pamatu ņemts 60 mēnešu 
nomaksas periods ar 15% pirmo iemaksu, 30% atlikušo vērtību un 2,5% procentu likmi.

PHEV uzlādes laiki
Mājas rozete (AC) 8A Mode 2 lādēšanas kabelis; Aptuveni 7 stundas un 5 minūtes
Publiskā uzlādes stacija 22 kW (AC) 32A Mode 3 lādēšanas kabelis; Aptuveni 1 stunda un 40 minūtes  

(maksimālo 7,4 kW uzlādes jaudu var sasniegt tikai 22 kW uzlādes stacijā)

Dzinēji un transmisija 1.2 110 Turbo 1.2 130 Turbo 1.2 130 Turbo A 1.5 130 D Turbo A
Transmisija M6 M6 A8 A8
Degvielas veids Benzīns Benzīns Benzīns Dīzelis
Maksimālā jauda 81/110 96/130 96/130 96/130
Griezes moments (Nm) 205/1750 230/1750 230/1750 300/1750
Degvielas patēriņš kombinētais (l/100km) 5,5 -/ 5,7 5,7 -/ 5,8 5,8 -/ 5,9 4,6 -/ 4,7
CO2 (g/km) 126 -/ 130 129 -/ 131 131 -/ 133 122 -/ 124
Paātrinājums, 0-100 km/h (s) 10,5 -/ 10,8 9,7 -/ 10,0 9,7 -/ 9,9 10,6 -/ 11,0
Maksimālais ātrums (km/h) 199 210 210 209
Piekabes svars (ar bremzēm) kg 1250 -/ 1200 1250 -/ 1200 1400 -/ 1400 1550 -/ 1500
Piekabes svars (bez bremzēm) kg 660 -/ 680 660 -/ 690 680 -/ 710 710 -/ 740
Svars (kg)
Pašmasa (kg) 1332 -/ 1376 1341 -/ 1394 1371 -/ 1421 1438 -/ 1483
Pilnā masa (kg) 1820 -/ 1870 1840 -/ 1880 1880 -/ 1900 1940 -/ 1980
Degvielas tvertnes tilpums (l) 52 52 52 52

Cenrādis ir spēkā sākot ar 24.08.2022. Cenrādī ir norādītas cenas EUR valūtā. Cenrādis aizstāj visus iepriekšējos cenrāžus. 
Ražotājs patur tiesības mainīt cenrādī atspoguļoto informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Norādītās cenas ir ieteicamās 
mazumtirdzniecības cenas ar 21% PVN. Ražotājs nodrošina garantiju 5 gadu garumā vai līdz 100 000 km nobraukumam. Visa 
informācija par specifikācijām, dizainu, aprīkojumu, materiāliem, garantiju un izskatu ir korekta cenrāža publicēšanas laikā. Ražotājs 
patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenrādī norādītajai informācijai ir ieteikuma raksturs.  Drukāšanas 
tehnoloģiju ierobežoto iespēju dēļ krāsu toņi un citi norādītie materiāli reālajā vidē var atšķirties. Sazinieties ar jūsu Opel 
autorizēto servisu, lai iegūtu aktuālāko informāciju un papildu informāciju par pamataprīkojumu un papildaprīkojumu, aktuālajām 
cenām un piegādes nosacījumiem. Norādītie ikmēneša maksājumu ir orientējoši, un par aprēķina pamatu ņemts 60 mēnešu 
nomaksas periods ar 15% pirmo iemaksu, 30% atlikušo vērtību un 2,5% procentu likmi.

Auto Blitz – Riga
Skanstes iela 33, Rīga
Tālrunis: +371 6600 1177
E-pasts: info@autoblitz.lv
  OPEL.AUTOBLITZ.LV

Amserv – Riga
Krasta iela 66, Rīga
Tālrunis: +371 6707 8000
  OPEL.AMSERV.LV

›
›

Virsbūves izmēri (mm) - hečbeks
Garums 4374 Garenbāze 2675
Augstums 1442-1472 Riteņu atstatums priekšā/

aizmugurē
1546/1551

Platums ar spoguļiem nolocītiem/atlocītiem 1860/2062 Bagāžas nodalījuma tilpums (l) 422-1339

Astra enerģijas patēriņš atkarībā no izvēlētā aprīkojuma. Minētie diapazoni un elektrības patēriņa rādītāji atbilst WLTP testa 
procedūrai, pamatojoties uz kuru, no 2018. gada 1. septembra tiek sertificēti jauni transportlīdzekļi. Tie var atšķirties atkarībā no 
faktiskajiem lietošanas apstākļiem un dažādiem faktoriem, piemēram: ātruma, salona klimata uzstādījumiem, braukšanas stila 
un ārējās temperatūras. Uzlādes laiks īpaši ir atkarīgs no lādētāja jaudas transportlīdzeklī, uzlādes kabeļa un izmantotās uzlādes 
stacijas veida un jaudas. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju.

Tehniskie dati PHEV hečbeks Gse
Transmisija A8 A8
Pašmasa (kg) 1,332-1,438 1628
Pilna masa (kg) 1,820-1,940
Degvielas tvertnes tilpums (l) 42 42
Maks. piekabes svars (kg) bez bremzēm/ar bremzēm (kg) 660-710/1250-1550 750/1450
Jauda kW/hv (5-ov.) 132/180 165/225
Maksimālais griezes moments (Nm/rpm - min) 250/1750 360/1750
Paātrinājums, 0-100 km/h (s) 7,7 7,5
Maksimālais ātrums (km/h) 225 / 135 235/135
Distance ar elektrību (WLTP) 59-60 km 64 km
Kombinētais elektrības patēriņš (WLTP) 14,2 15.0-15.3
WLTP CO2 g/km 24 25
Akumulatora ietilpība 12,4 kWh
Akumulatora garantij 8 aastat/160 000 km (mahutavus 70% esialgsest)
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