Opel Astra Sports Tourer
Vejledende prisliste

KAMPAGNEPROGRAM
Edition+

Pris

Motor

Brændstof

Km/l

209.990

1.2T 110HK

Benzin

17,9-18,9

Halvårlig ejerafgift Energiklasse
540 kr.

Priser gælder kun lagerbiler

EDITION+ UDSTYR (fremhævet udstyr)
Sædevarme
Læderrat m. varme
7" Touch Screen
Aut. klimaanlæg
16" fælge
El-betjente ruder for og bag
Fjernbetjent centrallås
Apple CarPlay
Radio m. 6 højttalere
Anti-blænd bakspejl

Lak
Standardlak
Metallak

Pris
✔
7.000 kr

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages
ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og
udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/07/2021. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85%
afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af
ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken.

Opel Astra ST
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MOTORER

1.2T 110hk

TRANSMISSION

Man. 6-trins

Cylindervolumen (cm³)
Antal cylindrer
Max. effekt HK ved omdr./min
Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min.
Start & Stop
Brændstof

1.199
3
110 /4.500
195 / 2.000-3.500
✔
Benzin

YDEEVNE
Max. hastighed (km/t)
Acceleration fra 0-100 km/t

200
10,9 sek

DIMENSIONER
Længde (mm)

4.702

Bredde (inkl. sidespejle) (mm)

2.042

Højde (mm)

1.510

Akselafstand (mm)

2.662

Vendediameter (m)

11,1

VOLUMENER
Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter)
Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned (liter)
Brændstoftankens kapacitet (liter)
VÆGTE

540
1.630
48
249990

Køreklar vægt (kg)

1.355

Totalvægt (kg)

1.870

Typegodk. anhængervægt m. bremser

1.100

Typegodk. anhængervægt u. bremser

660

BRÆNDSTOFFORBRUG (km/l - WLTP)
Blandet kørsel

17,9-18,9

CO2-emission blandet kørsel (g/km)

121-128

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige
detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i
henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før
31/07/2021. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris
på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste
forbrugstal fra fabrikken.

Opel Astra ST
UDSTYR, LAKFARVER & TAGFARVER

Edition+

VARIANT
UDVENDIGT
Tagræling

-

16" fælge

✔

16" Alufælge

-

Tågeforlygter

-

Tonede ruder

-

LED forlygter

-

KOMFORT
Automatisk klimaanlæg, 2-zonet

✔

Nedfældeligt splitbagsæde (60/40)

✔

Elbetjente ruder for og bag

✔

Opvarmelige el-sidespejle

✔

Sædevarme

✔

Fartpilot

✔

P-sensor for/bag

-

Regnsensor & aut. viskere

-

Bakkamera

-

MULTIMEDIE & AUDIO
7" Touch Screen m. Apple Carplay & Android Auto

✔

DAB-radio

✔

Bluetooth smartphoneintegration

✔

Radio m. 6 højttalere

✔

SIKKERHED
ISOFIX-beslag på yderpladser på bagsædet

✔

Dæktryksovervågning

✔
-

Active safety brake

LAKFARVER
✔

Summit White
Sovereign Silver

7.000 kr.

Cosmic Grey

7.000 kr.

Mineral Black

7.000 kr.

Nautic Blue

7.000 kr.

Peperoncino Red

7.000 kr.
ꟷ Ej muligt

✔ Standardudstyr

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der
tages ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne
specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/07/2021. Priser på ekstraudstyr er
beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP
metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken.

