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Opel Astra K Sports Tourer 1.4 Turbo 150CP Innovation 
SPECIFICA II TEHNICE 

Combustibil Benzin
Capacitate cilindric 1399 cm3
Putere maxim 150 CP
Cuplu maxim 245 Nm
Nr. cilindri 4
Consum Urban 8,0-7,7 l/100km
Consum Extra urban 5,0-4,8 l/100km
Consum Combinat 6,1-5,9 l/100km
Emisie CO2 141-136 g/km
Capacitate compartiment bagaje 540-1630
Transmisie manual  cu 6 viteze
Vitez  maxim 215 km/h

Accelera ie 0-100 km/h 8,7 sec
În l imea bagajului 619 mm
Lungime spa iu înc rcare cu bancheta spate 
rabatat

1872 mm

Lungime spa iu înc rcare pân  la bancheta 
spate

1065

În l ime 1510 mm
Ecartament (fa /spate) 1544/1558 mm
L ime (cu/f r  oglinzi) 2042/1809 mm
Ampatament 2662 mm
Lungime 4702 mm
Mas  proprie incl. ofer 1288-1456 kg
Sarcin  util 520-572 kg
Sarcin  maxim  total 1860-1980 kg

DOT RI STANDARD (selec ie)

Airbag-uri frontale, laterale pentru pasagerii fa ; airbag-uri de tip "cortin " 
fa  i spate
Avertizare centur  de siguran  pasager fa
Banchet  spate rabatabil  i frac ionabil  40/60
Climatizare electronic  dual zone
Computer de bord (Indicator de presiune în pneuri, Sistem de monitorizare a 
presiunii în pneuri)
Control automat al farurilor
Control automat faruri cu func ie de detectare a tunelurilor
Control de stabilitate electronic (ESP)
Cotier  central  fa  cu spa iu depozitare si sistem de glisare
Eleron spate
Faruri halogen (Lumini diurne LED)
Frân  de parcare electric  (Cotier  central  fa  cu spa iu depozitare si 
sistem de glisare)
Geamuri electrice fata si spate
Hayon electric cu deschidere hands free (Cotier  central  fa  cu spa iu 
depozitare si sistem de glisare, Sistem de blocare a u ilor cu telecomand  
(PEPS), Deschidere si pornire fara cheie)
Iluminare interioar  Multi-Color (Plafonier  pentru pasagerii din spate)
Indicator de avertizare centur  de siguran  ofer
Kit de reparare anvelope
Lamp  cea , spate
Lamp , interior, ambiental , portier
Oglinzi exterioare reglabile electric cu înc lzire, rabatabile electric
Ornamente cromate plafon
Ornamente exterior, luciu intens

Pachet Lumini i Vizibilitate 1 (Oglind  retrovizoare electrocromat , 
sensibil  la lumin , Control automat faruri cu func ie de detectare a 
tunelurilor, Senzor de ploaie (ac ionare automat  a tergatoarelor))
Pachet asistenta la condus 1 (Pachet Lumini i Vizibilitate 1, Oglind  
retrovizoare electrocromat , sensibil  la lumin , Volan îmbr cat în piele, 
Volan sport cu 3 spi e îmbr cat în piele, Comenzi sistem audio pe volan, 
Cruise Control cu limitator de vitez , Senzor de ploaie (ac ionare automat  a 
tergatoarelor), Senzor de distan , Senzor de avertizare prevenire coliziune 

frontala, Indicator mentinere banda de rulare, Recunoa tere indicatoare, 
Control automat dinamic al farurilor, Senzori pentru evitarea coliziunii la 
vitez  redus )
Parbriz atermic
Plafoniera spate si portbagaj iluminat
Plafonier  pentru pasagerii din spate
Praguri u i cromate, inscrip ionate "OPEL"
Proiectoare de cea
Radio 4.0 IntelliLink (Conectivitate USB, Sistem de 4 boxe personalizate, 
Sistem 6 boxe premium)
Senzor ulei
Sistem Isofix pentru bancheta spate
Sistem de avertizare centuri de siguran  spate
Sistem de blocare a u ilor
Tapi erie Stofa Formula, Jet Black (Pachet scaun ofer ergonomic, Sport, 
Scaune fa , confort, Ajustare manuala scaun sofer, 8 directii, Scaun 
pasager reglabil manual pe 6 directii)
Volan reglabil pe în l ime i adâncime

DOT RI OP IONALE (pre urile includ TVA)

+ [GR5] Vopsea metalizat , You Drive Me Crazy - 450.00  
+ [AKO] Geamuri spate fumurii, intensitate sporit  - 120.00  
+ [LP0Q] Pachet Inovation - 1870.00  

[IO6] Radio Intellilink RF900 Navi: Volan îmbr cat în piele, Volan sport cu 3 spi e îmbr cat în piele, Conectivitate USB, Antena acoperi  de tip "Shark 
Fin", Afi aj grafic info, Afi are informa ii în bord, Sistem 6 boxe premium
[T4L] Faruri LED Matrix: Sistem de reglare automat  a farurilor, Lumini diurne LED, Faruri adaptive fa  (AFL), Stopuri spate LED

+ [RM5] Jante 17 X 7.5, aluminiu, 5 spite duble - 230.00  
+ [SJQ] Roata rezerva utilizare temporara din tabla 16 x 4.0 - 60.00  

[ZAD] Anvelope de rezerva 115 / 70 R16 SL - 92M BW SPR
+ [UD5] Asistent parcare, fa  i spate - 100.00  

[UZ6] Sistem 6 boxe premium
+ [2EB] Pachet de iarn  1 - 290.00  

[N34] Volan îmbr cat în piele: Comenzi sistem audio pe volan, Cruise Control cu limitator de vitez



[KA1] Scaune fa  cu înc lzire
[UVD] Volan înc lzit electric

PRE  DE LIST  
F R  TVA

18 268,91 
CU TVA

21 740,00 

PRE  CONFIGURARE 
F R  TVA

20 890,76 
CU TVA

24 860,00 

REDUCERE 
F R  TVA

3 344,54 
CU TVA

3 980,00 

PRE  OFERT  
F R  TVA

17 546,22 
CU TVA

20 880,00 

Termen de livrare: imediat.

Oferta valabila 3 zile 

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil. Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face 
fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Opel. 
Compania î i rezerv  dreptul de a modifica în orice moment specifica iile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influen a valorile indicate. Toate valorile men ionate se refer  la modelul de 
baz  UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant i emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflat  în vigoare), luând în 
considerare masa autovehiculului în stare de func ionare, a a cum este specificat în regulament. Prezen a unor echipamente suplimentare i a dot rilor op ionale din fabric  poate avea ca efect 
ob inerea unor valori mai ridicate decât cifrele men ionate pentru consum i emisii de CO2. Consumul de carburant i emisiile de CO2 nu se refer  la un autovehicul anume i nu fac parte dintr-o 
ofert . Acestea sunt furnizate exclusiv pentru compara ia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite fa  de consumul real de carburant ob inut în condi ii reale de conducere, 
consum care este influen at în mare m sur  de stilul de conducere i condi iile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot cre te greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol i, în 
unele cazuri, sarcina admis  pe pun i, precum i masa total  admis  a autovehiculului i pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime i la 
cre terea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performan ele de conducere iau în considerare un ofer cu greutatea de 75 kg i o înc rc tur  de 125 kg.


