
Opel

TWÓJ OPEL NOWA ASTRA SPORTS TOURER
Twój numer konfiguracji 59B22FFD-0000-0000-0000-000000000000

Kalkulacja ceny

Edition Sports Tourer 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop
(MT6)

86900,00 zł

Kolor: Srebrny - Sovereign 2450,00 zł

Tapicerka: Tapicerka Formula / Atlantis, Jet Black,
materiałowa, czarna

2000,00 zł

Opcje
Koła stalowe 16 x 6.5

0,00 zł

Pakiet Ergonomiczny Fotel Pasażera

0,00 zł

0,00 zł

Cena katalogowa (*) 91350,00 zł

Discount Gross 0,00 zł

Total Vehicle Prices incl. Discount 91350,00 zł

Klasa efektywności energetycznej +)

Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany
123.0 g / km



Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany
5.4 l / 100km

Wyposażenie

Pakiety opcji

Pakiet Dobrej Widoczności (TSQ) Std

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem
tunelu (TTW)

Czujnik deszczu (CE1)

Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)

Pakiet Ergonomiczny Fotel Pasażera
(SRY) 0,00 zł

8-kierunkowa regulacja fotela pasażera
(A53)

Centralny podłokietnik z tyłu (DA5)

Elektryczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa w fotelu pasażera
(4 kierunki) (AVU)

Pakiet Oświetlenia Wnętrza (TSP) Std

Dodatkowe oświetlenie wnętrza (C93)

Oświetlenie wnętrza kabiny, przód i tył (TR0)

Przesłona słoneczna kierowcy z kieszenią i
lusterkiem podświetlanym (D6I)

Nadwozie

Antena dachowa (U91) Std

Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka zewnętrzne (DWE) Std

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
(DP6) Std

Ozdobne relingi dachowe w kolorze czarnym



Ozdobne relingi dachowe w kolorze czarnym
(V6C) Std

Reflektory halogenowe (T4A) Std

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
(TR6) Std

Spojler tylny (T43) Std

Zewnętrzna listwa okienna czarna (MDB) Std

Światła do jazdy dziennej LED (T3S) Std

Wnętrze

Elektrycznie sterowane szyby tylne (AER) Std

Kierownica pokryta skórą z metalicznym
elementem ozdobnym (N34) Std

Przyciski sterowania radiem w kierownicy
(UC3)

Klimatyzacja sterowana ręcznie (C67) Std

Komputer pokładowy (Y67) Std

Funkcja wyświetlania ciśnienia w podziale
na poszczególne koła (UK4)

Ogrzewanie na drugi rząd siedzeń (nawiewy
w podłodze) (KCL) Std

Podłokietnik ze schowkiem między fotelami
przednimi (DBU) Std

Przełącznik w schowku dezaktywujący
czołową poduszkę powietrzną dla przedniego
fotela pasażera (C99)

Std

Tylna kanapa dzielona w stosunku 40/60
(A64) Std

Zaczepy Isofix w oparciach tylnych
zewnętrznych siedzeń (AHN) Std

Zamek centralny sterowany zdalnie (AU3) Std

Środkowy zagłówek z tyłu (AQP) Std

Syst. informacyjne

Czujnik ciśnienia w oponach z funkcją
autokalibracji (UJN) Std



auto a b acj (UJ )

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB.
(IOR)
Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7,0”,
sterowanie komendami głosowymi przez
smartfon, 6 głośników, 9), funkcja projekcji
interfejsu smartfona - Apple CarPlay i Android
Auto (niedostępne w jęz. polskim)

Std

Wyświetlacz graficzny między wskaźnikami,
monochromatyczny (UDC) Std

Bezpieczeństwo

Dodatkowe napinacze przednich pasów
bezpieczeństwa po stronie klamer (A69) Std

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy
(UHG)

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
(UHH)

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie
(UH5)

Napinacze tylnych pasów (SBK)

Mechaniczne blokowanie kolumny kierownicy
(ULX) Std

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i
pasażera oraz poduszki kurtynowe (AYC) Std

Ręczny hamulec postojowy (J69) Std

Tempomat z ogranicznikiem prędkości (K33) Std

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem
wspomagania ruszania na pochyłościach
(FX3)

Std

Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu
i z tyłu (UD5) Std

Koła

Zestaw naprawczy do opon z kompresorem
(KTI) Std

Koła stalowe 16”

Koła stalowe 16 x 6.5 (RRY) 0,00 zł



Opony 205/55 R 16 SL - 91V (RLK)

(*) Ceny zawarte w Konfiguratorze są rekomendowanymi cenami katalogowymi brutto, zawierającymi opłatę za transport
samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Ceny te mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dane zawarte w Konfiguratorze są aktualne
na dzień ich publikacji. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie
sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Konfigurator prezentuje część dostępnych modeli i opcji wyposażenia. Pełnych
informacji na temat dostępności prezentowanych modeli, wyposażenia, opcji dodatkowych oraz aktualnych cen detalicznych
udzielają Dealerzy marki Opel.


