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Astra Elegance 5-uşi 1.4 SHT, 107 kW /
145 CP Start/Stop (CVT) € 24.750,00

Culoare Nautic Blue € 450,00

Echipare Trim Alcantara, Jet black, AGR
Driver & Co-Driver

Echipare Trim
Alcantara, Jet black,

AGR Driver & Co-
Driver

Opţiuni € 6.080,00

Preţ total autovehicul € 32.000,00

Total TVA € 5.109,25

Reducere brută € 0,00

Total preţuri autovehicule incl. reducere (*) € 32.000,00

Clasă de eficiență +++++)
emisii CO2, Combinat
115.0 g / km
Consum, Combinat
5.0 l / 100km



DOTĂRI

Pachete Opţionale

Iluminare interioară Multi-Color (TSP) Serie

Lampă pentru citit, plafon zonă spate (TR0)

Lumina ambientala (C93)

Oglinzi parasolar iluminate (D6I)

Pachet Ultimate (JSE) € 4.500,00

ADAM BLACK JACK (WJU)

Antena montată pe lunetă, cu Shark fin (US3)

Asistenat avansata la parcare (UFQ)

Avertizare punct mort (UDQ)

Capitonaj plafon de culoare închisă (BCX)

Cititor card memorie (MCR)

Control automat dinamic al farurilor (UVG)

Cotieră scaun spate, depozitare, permite
trecerea (DA5)

Deschidere si pornire fara cheie (AVJ)

Ecran instrumente bord color 8" (UHS)

Faruri adaptive faţă (T95)

Geamuri spate fumurii, intensitate sporită
(AKO)

Jante aliaj 17x7.5, Design 3 (RSE)

Lock Control Steering Column, electrical
(N06)

Mid radio with Navigation ("IntelliLink Gold")
(IOU)

Molding b/s upper side high gloss black
(MJB)



Oglinzi exterioare reglabile electric cu
încălzire, rabatabile electric (DWF)

Pachet de versatilitate pentru interior (WPG)

Pachetul "Sport" pentru tuning exterior (XK0)

Pedale sport din aliaj (JF5)

Pornire fără cheie (BTM)

Praguri uşi cromate, cu numele "OPEL"
(B9K)

Proiectoare ceaţă (T3U)

Rear View Camera, digital (UVB)

Seat rear bench, 40/20/40 split (ARJ)

Sistem audio digital (DAB) (U2Q)

Sistem de reglare automată a farurilor (TR7)

Stopuri spate LED (UGE)

Tires, 225/45 R17 91V (Q6F)

Volan sport cu 3 spiţe îmbrăcat în piele (N35)

Pachet de asistenţă şofer 2 (ZQ3) € 790,00

Detector pietoni fata (UKJ)

Indicator distanta (UE4)

Indicator mentinere banda de rulare (UHX)

Recunoastere semne de circulatie (UVX)

Sistem de evitare şi reducere a impactului
coliziunii, cu senzori (UGN)

Sistem evitare coliziune frontala (UEU)

Tempomat adaptiv (KSA)

Volan sport cu 3 spiţe îmbrăcat în piele (N35)

Pachet scaune ergonomice Sport, şofer
şi pasager (Selection: doar pentru flote)
(SRY)

€ 0,00

Cotieră scaun spate, depozitare, permite
trecerea (DA5)



Pachet de versatilitate pentru interior (WPG)

Scaun șofer reglabil pe 6 direcții (AH4)

Seat rear bench, 40/20/40 split (ARJ)

Scaun pasager faţă reglabil pe 6 direcții
(A53)

Scaun cu porţiune şezut extensibilă manual,
şofer (AHC)

Scaun cu porţiune şezut extensibilă manual,
pasager (AHF)

Scaun sofer cu reglaj lombar electric (AVK)

Scaun pasager cu reglaj lombar electric
(AVU)

Pachetul Lumini şi Vizibilitate 1 (TSQ) Serie

Control automat faruri cu funcţie de detectare
a tunelurilor (TTW)

Oglindă retrovizoare interior supraveghere
senzor lumină (DD8)

Senzor de ploaie (CE1)

Dotări Exterior

Underbody Panels (XFE) Serie

Aero Fins (TL2) Serie

Carcase oglinzi în culoarea caroseriei (DP6) Serie

Eleron spate (T43) Serie

Fara denumire model (W31) € 0,00

Fara emblema motor (W5T) € 0,00

Faruri LED Matrix (T4L) Serie

Geamuri electrice spate (AER) Serie

Lumini zi LED (T3S) Serie

Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei
(D75) Serie

Ornamentation exterior, high gloss (BX8) Serie



Parbriz atermic (AKX) Serie

Punte spate (GNF) Serie

Windshield acoustic PVB (AHP) Serie

Dotări Interior

Centuri de siguranţă pentru banchetă spate
(SBK) Serie

Coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi
adâncime (N37) Serie

Cotieră centrală faţă, glisantă (DBU) Serie

Dezactivare airbag pasager (cu cheia) (C99) Serie

Geam acţionat electric pasager (AEF) Serie

Geam acţionat electric şofer (AXG) Serie

Inchidere centralizata (AU3) Serie

Lampă, interior, ambientală, portieră (C9B) Serie

Pachetul Display reminder (Y67) Serie

Detector presiune pneuri (UK4)

Informaţii privind starea autovehiculului
(UJN)

Plafoniera spate si portbagaj iluminat (U25) Serie

Scaune faţă sport (AE4) Serie

Sistem Isofix scaune spate (AHN) Serie

Sistem de climatizare, pe două zone,
automat, sistem de control electronic al
temperaturii (CJ2)

Serie

Senzor de umiditate (ASV)

Tetieră spate centrală (AQP) Serie

Tetieră, scaun faţă, inactivă (AJC) Serie

Unitate bară de direcţie (VRH) Serie

Unitate cabină şofer (VRG) Serie

Unitate tapiţerie plafon (VRK) Serie



VAA/Component Rel Front Seat
RowOMPONENT REL FRONT SEAT ROW
(0ST)

Serie

VAA/Component Rel Rear Seat Second Row
(2ST) Serie

Sisteme Audio şi de Informare

Comenzi sistem audio pe volan (UC3) Serie

Nivelul frecvenţelor 433 Mhz (XL8) Serie

Sistem 6 boxe premium (UZ6) Serie

Vitezometru (U18) Serie

Încărcător wireless (K4C) € 90,00

Siguranţă

Airbag-uri frontale şofer şi pasager, laterale şi
cortină (AYC) Serie

Alarma la intruziune (UTJ) € 210,00

Claxon de alarmă cu auto-acţionare (UTR)

Senzor de detectare a mişcărilor în habitaclu
(UTV)

Senzor de înclinare a autovehiculului (UTU)

Sistem de alarmă (UTT)

Avertizare centura pasager (UHH) Serie

Avertizor centura sofer (UHG) Serie

Centură de siguranţă spate, prindere în 3
puncte, loc central (AWO) Serie

Claxon cu o singură tonalitate (U04) Serie

Frână de parcare electrică (J71) Serie

Kit reparatie pana (5A7) Serie

Kit reparatie pana (KTI)

fara roata de rezerva (9L3)

Program electronic de stabilitate (ESP) (FX3) Serie



Sistem de avertizare centuri de siguranţă
spate (UH5)

Serie

Vehicle Communication System, Emegrency
Call (UER) € 490,00

(*) Toate preţurile încep de la 2019-10-01.


