
CENNÍKOVÉ A UVÁDZACIE CENY Cenník platí od 7. 2. 2022

VÝBAVA MOTOR PALIVO PREVODOVKA CENNÍKOVÁ CENA BONUS

UVÁDZACIA 

CENA

Edition
Plug In Hybrid (133kW / 180k) 

1.6 TURBO (110kW / 150k)

benzín / 

elektrina
8st. automatická 31 490 1 500 29 990

Elegance
Plug In Hybrid (133kW / 180k) 

1.6 TURBO (110kW / 150k)

benzín / 

elektrina
8st. automatická 34 290 1 500 32 790

GS Line
Plug In Hybrid (133kW / 180k) 

1.6 TURBO (110kW / 150k)

benzín / 

elektrina
8st. automatická 35 490 1 700 33 790

Ultimate
Plug In Hybrid (133kW / 180k) 

1.6 TURBO (110kW / 150k)

benzín / 

elektrina
8st. automatická 38 990 2 000 36 990

5 rokov 

záruka
NOVÝ OPEL

ASTRA HYBRID
UŽ OD 29 990 €



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Automatická dvojzónová klimatizácia

Ergonomické sedadlo vodiča AGR

Čalúnenie v kombinácii koža/látka

Zadná parkovacia kamera

Adaptívny tempomat

Bezkľúčové odomykanie a štartovanie

Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

naviac k výbave Elegance
360° parkovacia kamera

Vyhrievanie predných sedadiel

Vyhrievaný volant

Osvetlenie priestoru pre nohy

Športové tvarovanie sedadiel

Športový volant potiahnutý perforovanou kožou

Pedále z ľahkej zliatiny

Čierna strecha Carbon Black

Lesklé čierne logá Opel Astra

Čierne lišty okolo bočných okien

Lesklé čierne rámovanie masky Opel Vizor

17" čierne disky z ľahkej zliatiny Kadet

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV
Kód Názov Popis Edition Elegance GS Line Ultimate

XAiE Sada Drive Assist 1.0 (AT) - 600 600 •

XiBS Sada Drive Assist 2.0 (AT) - - 800 600

oLF Sada Zadná parkovacia kamera 250 • • •
WJU Sada Black Pack - - • 200

Protiblokovací systém bŕzd ABS

Asistent pre rozjazd do kopca

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Edition

Elektronický stabilizačný systém ESP®Plus

ISOFIX na zadných sedadlách

LED predné svetlomety

LED denné svietenie

LED zadné svetlá

Čelné, bočné a hlavové airbagy

Deaktivácia airbagu spolujazdca

Signalizácia nezapnutých pásov

Dažďový senzor

Varovanie pred čelnou kolíziou

Automatické protikolízne brzdenie na báze radaru

Asistent diaľkových svetiel

Automatické prepínanie svetiel s detekciou tunela

Detekcia ospalosti vodiča

Bezpečnostný systém e-call

Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu

Detekcia chodcov

Čítanie dopravných značiek

Stredová konzola s USB portom a USB nabíjačkou

Slnečné clony s osvetlenými zrkadlami

10“ audiosystém Multimedia & 10“ digitálny prístrojový panel

Integrácia smartphonu Apple CarPlay a Android Auto

Adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go

Sada na opravu pneumatík

Palubný počítač

Elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania

adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go, automatické protikolízne brzdenie na 

báze radaru, automatické udržiavanie v jazdnom pruhu, asistent zmeny 

jazdného pruhu, upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, asistent proti kolízii pri 

parkovaní

adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go a s funkciou bezpečného prejazdu 

zákrut, automatické protikolízne brzdenie na báze radaru, automatické 

udržiavanie v jazdnom pruhu, asistent zmeny jazdného pruhu, asistent pre 

automatickú zmenu jazdného pruhu, upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, 

asistent proti kolízii pri parkovaní

Volant potiahnutý kožou

Bezkľúčové štartovanie

Predné hmlové svetlomety

Parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu)

Čierne lesklé kryty spätných zrkadiel

Ovládanie audiosystému a tempomatu na volante

17" čierne disky z ľahkej zliatiny Admiral s výbrusom Diamond Cut

Bluetooth handsfree, Digitálny tuner DAB, 6 reproduktorov

Delené zadné sedadlá 40/60

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Držiaky na nápoje vpredu

Chrómované orámovanie masky Opel Vizor

Čierne lišty okolo bočných okien

Držiaky na nápoje vpredu a vzadu

Chrómované lišty okolo bočných okien

naviac k výbave Elegance

Zatmavené bočné a zadné okná

IntelliLux LED Pixel svetlomety

Upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle

Asistent zmeny jazdného pruhu

Automatické udržiavanie v jazdnom pruhu

LED ambientné osvetlenie interiéru v 8 farbách

Elektrická parkovacia brzda

Automatická jednozónová klimatizácia

LED osvetlenie interiéru

Zadné čítacie lampičky

Osvetlenie batožinového priestoru

predné a zadné parkovacie senzory, 180° zadná parkovacia kamera

čierne lišty okolo bočných okien, lesklé čierne orámovanie masky Opel Vizor, 

lesklé čierne logá Opel Astra

Chrómované lišty okolo bočných okien

Predná lakťová opierka

Zadná sklopná lakťová opierka s priechodom

Stredová konzola s USB portom a 2 USB nabíjačkami

18" čierne disky z ľahkej zliatiny Pentagon, 

brúsené Diamond Cut so šedými prvkami

Pedále z ľahkej zliatiny

Osvetlenie priestoru pre nohy

Nástupné lišty prahov Ultimate

Systém kvality vzduchu Intelli-Air „Clean Cabin“

Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov

Čierna strecha Carbon Black

Športový volant potiahnutý perforovanou kožou

Vyhrievané čelné sklo

Sklopný kľúč

Elegance

BATÉRIE A NABÍJANIE:

Lithium-Ion batéria, 12,4 kWh kapacita

Palubná nabíjačka (nabíjacia jednotka integrovaná do vozidla), 1-fázová (3,7 kW, 8A)

Indikátor stavu nabitia batérie

naviac k výbave Edition

GS Line Ultimate

Čalúnenie Alcantara

Ergonomické predné sedadlá AGR

360° parkovacia kamera

Vyhrievaný volant

Vyhrievanie predných sedadiel

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Head-up displej

10“ navigačný systém Opel Connect Navi



VÝBAVA NA PRIANIE
Kód NABÍJANIE Edition Elegance GS Line Ultimate

K0Y Jednofázová palubná nabíjačka 3,7 kW • • • •
K0Z Jednofázová palubná nabíjačka 7,4 KW 500 500 500 500

Kód EXTERIÉR Edition Elegance GS Line Ultimate

XAii IntelliLux LED Pixel svetlomety - 1 100 1 100 •
CF5 Panoramatické stešné okno - 950 950 •
C50  Vyhrievané čelné sklo – iba s vyhrievanými sedadlami - - 150 150

AKO Zatmavené bočné a zadné okná 150 • • •
VQ9 Ťažné zariadenie 650 650 650 650

NTO Strecha vo farbe karosérie • • 0 0

22T Čierna strecha - dvojfarebné lakovanie - 350 • •
GBO Žltá metalíza Amber 0 0 0 0

G2O Biela žiarivá farba 200 200 200 200

9M2 Metalická farba 550 550 550 550

GYX Modrá dvojvrstvová perleťová farba Vertigo 800 800 800 800

Kód INTERIÉR Edition Elegance GS Line Ultimate

TAXY Látkové čalúnenie Modene, čierne Jet Black, komfortné sedadlá • - – –

TAXZ

Látkové čalúnenie Modene, čierne Jet Black, AGR sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, 

elektrická bederná opierka, pozdĺžne nastaviteľný sedák vodiča, vyhrievané predné sedadlá a 

volant

450 - – –

TAY1

Čalúnenie v kombinácii koža/látka Isabella, čierne Jet Black, AGR sedadlo vodiča nastaviteľné 

v 8 smeroch, elektrická bederná opierka, pozdĺžne nastaviteľný sedák vodiča, kapsy na 

zadných stranách sedadiel

- • – -

TAY2

Čalúnenie v kombinácii koža/látka, Isabella, čierne Jet Black, AGR sedadlo vodiča nastaviteľné 

v 8 smeroch, elektrická bederná opierka, pozdĺžne nastaviteľný sedák vodiča, kapsy na 

zadných stranách sedadiel, vyhrievané predné sedadlá a volant

- 500 – -

TAY3

Čalúnenie v kombinácii koža/látka, Isabella, čierne Jet Black, AGR sedadlo vodiča a 

spolujazdca nastaviteľné v 8 smeroch, elektrická bederná opierka, pozdĺžne nastaviteľný 

sedák vodiča, kapsy na zadných stranách sedadiel, vyhrievané predné sedadlá a volant

- 600 – -

TAY4

Čalúnenie v kombinácii koža/látka, Sport, čierne Jet Black s červenými prvkami, AGR sedadlo 

vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, elektrická bederná opierka, pozdĺžne nastaviteľný sedák 

vodiča, kapsy na zadných stranách sedadiel, vyhrievané predné sedadlá a volant

- - • -

TAY5

Čalúnenie Alcantara, čierne Jet Black, AGR sedadlo vodiča a spolujazdca nastaviteľné v 8 

smeroch, elektrická bederná opierka, pozdĺžne nastaviteľný sedák vodiča, vložky vo dverách 

Alcantara, kapsy na zadných stranách sedadiel, vyhrievané predné sedadlá a volant

- - 800 •

TAY6

Kožené čalúnenie Nappa, čierne Jet Black, perforované, športové AGR sedadlo vodiča a 

spolujazdca nastaviteľné v 8 smeroch s masážnou funkciou, elektricky nastaviteľné sedadlo 

vodiča s pamäťou, elektrická bederná opierka, pozdĺžne nastaviteľný sedák vodiča, vložky vo 

dverách Nappa, kapsy na zadných stranách sedadiel, vyhrievané a ventilované predné 

sedadlá, vyhrievané zadné sedadlá, vyhrievaný volant, vyhrievané čelné sklo

- - 2 500 2 100

UEC Systém kvality vzduchu Intelli-Air „Clean Cabin“ - 100 100 •

Kód INFOZÁBAVA Edition Elegance GS Line Ultimate

CR33
Rádio Multimedia - 10" dotykový displej a 10" prístrojový panel, integrácia Android Auto & 

Apple CarPlay, Bluetooth, DAB, 4 reproduktory
- - - -

CR35
Rádio Multimedia - 10" dotykový displej a 10" prístrojový panel, integrácia Android Auto & 

Apple CarPlay, Bluetooth, DAB, 6 reproduktorov • - - -

CR37
Rádio Multimedia - 10" dotykový displej a 10" prístrojový panel, sklenený povrch displeja 

Pure Panel, integrácia Android Auto & Apple CarPlay, Bluetooth, DAB, 6 reproduktorov
- • • -

CR39
Opel Connect Navi - 10" navigačný systém s dotykovým displejom a 10" prístrojový panel, 

integrácia Android Auto & Apple CarPlay, Bluetooth, DAB, 6 reproduktorov
700 - - -

CR43

Opel Connect Navi Pro - 10" navigačný systém s dotykovým displejom a 10" prístrojový 

panel, sklenený povrch displeja Pure Panel, integrácia Android Auto & Apple CarPlay, 

Bluetooth, DAB, 6 reproduktorov

- 700 700 -

CR51

Opel Connect Navi Pro & HeadUp displej - 10" navigačný systém s dotykovým displejom a 10" 

prístrojový panel, sklenený povrch displeja Pure Panel, integrácia Android Auto & Apple 

CarPlay, Bluetooth, DAB, 6 reproduktorov

- - 1 400 •

K4C Bezdrôtová indukčná nabíjačka 150 150 150 •

Kód BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE Edition Elegance GS Line Ultimate

UTJ Alarm s rozšírenými funkciami 350 350 350 350



VÝBAVA NA PRIANIE
Kód PNEUMATIKY A DISKY Edition Elegance GS Line Ultimate

CWDX 17" čierne disky z ľahkej zliatiny Admiral s výbrusom Diamond Cut • • – –

CWDZ 17" čierne disky z ľahkej zliatiny Kadet - - • –

CWEA 18" čierne disky z ľahkej zliatiny Pentagon s výbrusom Diamond Cut s červenými prvkami - - 240 –

CWEB 18" čierne disky z ľahkej zliatiny Pentagon s výbrusom Diamond Cut s šedými prvkami - - - •
T7Y Predpríprava na rezervné koleso 20 20 20 20

Popis (• štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné)

 PREDĹŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA - podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/150 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov) ZDARMA

5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov) 556

Informácie aktuálne k 7. 2. 2022

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

Kombinovaná spotreba 3,6 - 5,0 l/100 km; emisie CO2 94 - 125 g/km. 

Všetky uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny platné pre MY22B s DPH. Základná cena "už za" a akciová cena akciového modelu je 

cena s DPH vrátane bonusu. Akciový cenník obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a technické údaje. Podrobnejšie informácie o 

vozidlách, ich výbave, príslušenstve a aktuálnej ponuke a zľavách vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len 

informatívny charakter a O Automobil Import s.r.o. za ne nemôže niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a 

špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvojročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka 

Opel Flex Care (viď záručné podmienky). O Automobil Import s.r.o.

Váš predajca

CWDX* CWDZ CWEA CWEB
*bude upresnené



TECHNICKÉ ÚDAJE – NOVÁ ASTRA HYBRID HATCHBACK
Plug In Hybrid (133kW / 180k) 

1.6 TURBO (110kW / 150k)

Pohon Predný

Zdvihový objem (cm3) 1598

Počet valcov 4

Palivo benzín

Emisná norma Euro 6d

Kapacita (kWh) 12,4

Výkon (kW) 81,2

Napätie 240-400

kW Čas nabíjania

Domáca zásuvka, Schuko 1,8
so sériovou palubnou nabíjačkou 3,7 kW

a nabíjacím káblom režimu 2; cca. 7h 5min

Verejná nabíjacia stanica / Wallbox 7,4

s voliteľnou palubnou nabíjačkou 7,4 kW

a nabíjacím káblom režimu 3; cca. 3h 50min

(Max.výkon nabíjania určuje palubná nabíjačka. Voliteľnú kapacitu nabíjania max. 7,4 kW je 

možné dosiahnuť iba pomocou nabíjacej stanice / Wallboxu s výkonom 22 kW.)

Prevodovka Typ a počet prevodových stupňov 8-stupňová automatická

Max. výkon (kW/k)
110 / 150; Systémový výkon 133 /180;

Elektromotor vpredu 81,2 / 110

Max. výkon pri ot./min
6 000;

Elektromotor vpredu 2 500

Max. krútiaci moment (Nm)
250; Systémový výkon 360;

Elektromotor vpredu 320

Max. krútiaci moment pri ot./min
1750; 

Elektromotor vpredu 500–2 500

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 7,6

Max. rýchlosť (km/h) 225/135 (elektrina)

Mesto -

Mimo mesta -

Kombinovaná 1,5-1,9

Emisie CO2 (g/km) 34-43

Kombinovaná 1,1-1,0

Emisie CO2 (g/km) 26-22

Kombinovaná 15,1-14,2

Dojazd WLTP (km) v meste 70-78

Dojazd WLTP (km) 59-60

Pohotovostná hmotnosť 1678

Max. užitočná hmotnosť 472

Celková hmotnosť 2150

Brzdený príves max. 1450

Nebrzdený príves max. 750

Zaťaženie strechy max.* 75

Základný 352

Maximálny 1268

Objem nádrže (l) 42

* Pri zaťažení strechy je maximálna odporúčaná rýchlosť 120 km/h.

* Pri zaťažení strechy je maximálna odporúčaná rýchlosť 120 km/h.

Aktualizácia: 2/2022

Spotreba a emisie 

(l/100 km) WLTP

Motor

Batérie

Možnosti nabíjania

Jazdná dynamika

Spotreba (l/100 km) 

Spotreba a emisie 

(kWh/100km) WLTP

Hmotnosti (kg)

Objem batožinového 

priestoru GCIE (l)

Podrobné informácie o vozidlách, ich výbave a príslušenstve vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú iba informatívny charakter a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu.  O Automobil Import za ne 

nemôže niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. O Automobil Import s.r.o.

Spotreba vozidla, emisie CO2 a dojazd nezávisia len od efektívneho využívania energie vozidlom, ale sú ovplyvnené aj jazdným správaním a inými netechnickými faktormi. Údaje o spotrebe a emisiách sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlá 

a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výlučne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Doplnkové prvky výbavy menia uvedené hodnoty. Používanie ďalších elektrických zariadení (napr. klimatizácia, rádio, a i.) znižujú dojazd vozidla.


