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Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Hitra dejstva: nova Opel Astra 

 

• Svetovna premiera: 1. september 2021 

• Začetek nove dobe v 86-letni zgodovini Oplovega kompaktnega segmenta:  

Nova generacija Astre bo prvič elektrificirana kot priključni hibrid v dveh različno 

močnih izvedbah, od leta 2023 pa tudi kot povsem baterijsko električna Opel Astra-e 

• Ponudbo dopolnjujejo izjemno učinkoviti bencinski in dizelski motorji s 

šeststopenjskim ročnim ali osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom z 

optimiziranim trenjem 

• Spekter zmogljivosti od 81 kW/110 KM do 165 kW/225 KM sistemske moči 

• Novo Astro je že možno naročiti, petvratna različica z opremo Edition je na voljo za 
21.490 eur, upoštevajoč ugodnosti in ob nakupu z Opel financiranjem pa je cena 
privlačnih 18.950 eur, v prodajnih salonih bo od pomladi 2022 

 

Priključno hibridna Astra: 

• Priključni hibrid 1.6 turbo z bencinskim motorjem in elektromotorjem, 

osemstopenjski avtomatski menjalnik 

• Sistemska moč do 133 kW/180 KM in največji navor 360 Nm 

• 1,6-litrski turbo bencinski motor s 110 kW/150 KM, elektromotor z 81,2 kW/110 KM 

• 12,4-kWh litij-ionska baterija 

• Kombinirana poraba goriva po WLTP1: 1,1 l/100 km, emisije CO2 24–26 g/km 

• Do 60 km (po WLTP2) brez emisij 

• Največja hitrost: 225 km/h (135 km/h z električnim pogonom) 

• Pospešek 0–100 km/h v 7,6 sekunde 

 
1 Navedeni podatki o porabi in emisijah CO2 so skladni s homologacijo WLTP (uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 

2018 se za homologacijo novih vozil uporablja svetovno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP), ki je nov 

in bolj realističen preskusni postopek za merjenje porabe goriva in izpustov CO2. WLTP v celoti nadomešča ‘novi 

evropski vozni cikel’ (NEDC), ki so ga kot preskusni postopek uporabljali prej. Zaradi realnejših preskusnih pogojev so 

po WLTP izmerjeni podatki o porabi goriva in emisijah CO2 v številnih primerih višji v primerjavi s podatki, izmerjenimi 

po NEDC. Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 se lahko razlikujejo glede na specifično opremo, dodatno 

opremo/opremo za doplačilo in dimenzije pnevmatik. 
2 Doseg izključno z električnim pogonom v skladu z WLTP: 59–60 km, električni doseg (mestna vožnja po EAER) 70–

74 km. Doseg je bil določen v skladu z metodologijo za preskusni postopek WLTP (R (ES) št. 715/2007, R (EU) št. 

2017/1151). V vsakdanjih razmerah se lahko dejanski doseg razlikuje in je odvisen od različnih dejavnikov, zlasti od 

načina vožnje, značilnosti poti, zunanje temperature, uporabe ogrevanja in klimatske naprave ter predhodnega 

ogrevanja oziroma hlajenja vozila. 
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• Večja učinkovitost z regenerativnim zavornim sistemom (rekuperacija energije za 

shranjevanje v bateriji ali za takojšnjo uporabo) 

• Serijsko 3,7-kW vgrajeni polnilnik (za doplačilo 7,4-kW) 

• Polnjenje baterije do 100 % v približno 2 urah z 22-kW zidno omarico (wallbox) 

• Vrhunec ponudbe bo priključni hibrid s sistemsko močjo 165 kW/225 KM, ki bo na 

voljo pozneje letos 

• Kombinirana poraba goriva po WLTP1: 1,1–1,4 l/100 km, emisije CO2 24–31 g/km; 

predhodni podatki 

 

Astra z učinkovitimi bencinskimi motorji: 

• 1,2-litrski povsem iz aluminija izdelani turbo bencinski motor z neposrednim 

vbrizgom; moč 81 kW/110 KM, največji navor 205 Nm; šeststopenjski ročni menjalnik: 

kombinirana poraba goriva po WLTP1: 5,4–5,5 l/100 km, emisije CO2 123–126 g/km 

• 1,2-litrski povsem iz aluminija izdelani turbo bencinski motor z neposrednim 

vbrizgom; moč 96 kW/130 KM, navor 230 Nm; za doplačilo lahko kupec izbere 

• šeststopenjski ročni menjalnik: kombinirana poraba goriva po WLTP1: 5,4–5,7 

l/100 km, emisije CO2 123–129 g/km 

• osemstopenjski avtomatski menjalnik: kombinirana poraba goriva po WLTP1: 

5,6–5,8 l/100 km, emisije CO2 126–131 g/km 

• 1,5-litrski dizelski motor z močjo 96 kW/130 KM in največjim navorom 300 Nm, za 

doplačilo lahko kupec izbere 

• šeststopenjski ročni menjalnik: kombinirana poraba goriva po WLTP1: 4,3–4,5 

l/100 km, emisije CO2 113–119 g/km 

• osemstopenjski avtomatski menjalnik: kombinirana poraba goriva po WLTP1: 

4,5–4,6 l/100 km, emisije CO2 117–122 g/km  

 

Oblikovanje in mere: 

• Drzno in čisto oblikovanje s prednjo masko Opel Vizor, dvobarvna izvedba za 

doplačilo, športna in samozavestna, napete površine 

• Z dolžino 4374 mm in širino 1860 mm je nova Opel Astra samo 4,0 mm daljša od 

predhodnice  

• Medosna razdalja 2675 mm – 13 mm večja kot pri predhodnici 

• Prostornina prtljažnika do 1339 litrov z zloženimi zadnjimi sedeži (priključno hibridna 

Astra do 1268 litrov) 
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Tehnologije, asistenčni sistemi in udobje: 

• Premiera v kompaktnem segmentu: prilagodljivi Intelli-Lux LED® matrični žarometi s 

168 elementi LED – 84 v vsakem žarometu; po SUV-ju Grandlandu in Insignii prvič na 

voljo v novi generaciji Astre 

• Notranjost prinaša drzen korak v prihodnost: nova generacija obsežne armaturne 

plošče Pure Panel z dvema integriranima 25,4-cm (10”) zaslonoma (glede na različico 

popolnoma zastekljenima), fizični elementi za upravljanje in gumbi so zmanjšani na 

minimum, npr. za nastavljanje klimatske naprave 

• Najsodobnejši sistemi za pomoč vozniku, kot so npr.: 

o večnamenska kamera na vetrobranskem steklu, štiri kamere na karoseriji (ena 

spredaj, ena zadaj in ena na vsaki strani), pet radarskih senzorjev (eden 

spredaj in eden na vsakem vogalu) ter ultrazvočni senzorji spredaj in zadaj 

o Sistem Intelli-Drive 1.0, ki vključuje: 

▪ opozarjanje na nevarnost naleta s samodejnim zaviranjem v sili, 

▪ zaznavanje pešcev, 

▪ aktivno pozicioniranje na voznem pasu (vozilo ohranja v sredini 

voznega pasu), 

▪ razširjeno prepoznavanje prometnih znakov, 

▪ zaznavanje utrujenosti voznika, 

▪ prilagodljivi regulator hitrosti, ki v kombinaciji z avtomatskim 

menjalnikom deluje s funkcijo Stop & Go, 

▪ opozarjanje na vozila v mrtvem kotu z dolgim dosegom in opozarjanje 

na prečni promet za zadnjim delom vozila. 

o Projekcijski zaslon 

o Pomoč pri vzvratni vožnji opozarja na bližajoči se promet ali pešce, ko je 

izbrana vzvratna prestava 

o Kamera Intelli-Vision s 360-stopinjskim vidnim poljem in radarskim parkirnim 

sistemom 

• Nova generacija multimedijskih informativno-razvedrilnih sistemov s povezanimi 

storitvami, glasovno upravljanje v naravnem jeziku in na dotik; brezžična povezava 

Apple CarPlay in Android Auto prek združljivih pametnih telefonov 

• Brezžično polnjenje združljivih pametnih telefonov 
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• Najboljša prednja sedeža v tem segmentu s certifikatom AGR (Akcija za zdrav hrbet) 

s širokim naborom dodatnih nastavitev, od električnega nagiba do 

elektropnevmatske ledvene opore 

• po želji ogrevanje prednjih in zunanjih zadnjih sedežev ter volanskega obroča 

• prezračevanje in masažna funkcija voznikovega sedeža v kombinaciji z oblazinjenjem 

z usnjem Nappa; na voljo tudi elegantna alkantara 

 

 
KONTAKT:  

Ana Železnik, WAE S (+38640-666-302, ana.zeleznik@wallisautomotive.eu). 

 
O Oplu 
Opel je eden največjih evropskih proizvajalcev avtomobilov in je z obsežno ofenzivo elektrifikacije 

prevzel vodilno vlogo pri zmanjšanju emisij CO2. Podjetje je v Rüsselsheimu v Nemčiji leta 1862 

ustanovil Adam Opel. Avtomobile so začeli izdelovati leta 1899. Opel je del korporacije Stellantis NV, 

globalno vodilnega podjetja, ustvarjenega za novo dobo trajnostne mobilnosti, ki je januarja 2021 

nastalo z združitvijo Groupe PSA in FCA Group. Skupaj z britansko sestrsko znamko Vauxhall je Opel 

prisoten v več kot 60 državah po vsem svetu. Opel dosledno izvaja strategijo elektrifikacije za 

zagotavljanje trajnostnega uspeha in izpolnitev pričakovanj uporabnikov glede mobilnosti v 

prihodnosti. Do konca leta 2024 bodo vsi evropski Oplovi modeli osebnih vozil na voljo tudi v 

elektrificirani različici. Od leta 2028 bo Opel v Evropi povsem osredotočen na baterijsko-električna 

vozila.  

Obiščite https://int-media.opel.com 

 
O WAE S d.o.o. 
WAE S d.o.o. je hčerinsko podjetje WAE Kft., s sedežem na Madžarskem, ki se že 30 let ukvarja z 

avtomobilskim poslom v srednji in vzhodni Evropi. Decembra 2020 je podjetje postalo veleprodajni 

uvoznik za vozila Opel v Sloveniji in v ospredje postavlja tako partnerje kot stranke. Verjame v prvovrstne 

storitve skozi učinkovit poslovni model z agilnimi odločitvami in osredotočenostjo na vsako posamezno 

stranko. V podjetju WAE S d.o.o. so zavezani k rasti in razvoju, ter dolgoročnemu uspešnemu poslovanju 

Opla in skrbi za blagovno znamko v Sloveniji tudi v prihodnje. 
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