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Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Nova Opel Astra: tehnologije in udobje 

 

Pametne tehnologije: Intelli-Lux LED® matrični žarometi, Intelli-Drive in še marsikaj  

 

• Najnovejši Intelli-Lux LED® matrični žarometi s 168 elementi LED 

• Dodatna varnost s sistemom Intelli-Drive 1.0, prilagodljivim regulatorjem hitrosti in 

funkcijo Stop & Go 

• Pogled v vse smeri s projekcijskim zaslonom in 360-stopinjskim sistemom Intelli-

Vision 

• Ergonomski sedeži s certifikatom AGR, za doplačilo z oblazinjenjem iz usnja ali 

alkantare 

 

Nova Opel Astra v kompaktni segment prinaša inovacije, ki so jih kupci doslej poznali le iz 

dražjih vozil. Astra na primer uvaja najnovejšo evolucijo prilagodljivih Intelli-Lux LED® 

matričnih žarometov – izrazitih oči v novem obrazu znamke Opel Vizor. Sistem 

osvetlitve izhaja neposredno iz Oplove admiralske ladje Insignie in s 168 elementi LED 

zaseda vodilno mesto na trgu kompaktnih in srednje velikih vozil. 

 

Vozniku pomagajo številni najsodobnejši asistenčni sistemi, od projekcijskega zaslona do 

sistema Intelli-Drive 1.0 in 360-stopinjske kamere Intelli-Vision. Vse sisteme je mogoče 

imeti pod neposrednim nadzorom in jih intuitivno upravljati prek nove popolnoma 

digitalne armaturne plošče Pure Panel. S temi najsodobnejšimi varnostnimi funkcijami je 

vožnja še bolj sproščena. To zagotavlja tudi izjemno udobje v novi Astri. V značilni Oplovi 

maniri je tudi nova generacija opremljena z aktivnimi sedeži s certifikatom AGR (Akcija za 

zdrav hrbet). Nova Opel Astra se tako spremeni v oazo dobrega počutja – z največjo 

možno varnostjo! 

 

Napredni sistemi za pomoč vozniku, vključno s polavtomatsko menjavo voznega pasu 

 

Arhitektura nove Astre vključuje tudi najnovejše avtomatizirane sisteme za pomoč 

vozniku. Poleg večfunkcijske kamere na vetrobranskem steklu tehnologija prinaša tudi 

štiri kamere na karoseriji (ena spredaj, ena zadaj in ena na vsaki strani), pet radarskih 
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senzorjev (eden spredaj in eden na vsakem vogalu) ter ultrazvočne senzorje spredaj in 

zadaj. 

 

Intelli-Drive 1.0 združuje različne asistenčne sisteme, od opozarjanja na nevarnost naleta 

s samodejnim zaviranjem v sili do zaznavanja utrujenosti voznika, prepoznavanja 

prometnih znakov, zaznavanja pešcev in opozarjanja na vozila v mrtvem kotu z dolgim 

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

izbrana vzvratna prestava. Sistem vključuje tudi aktivno pozicioniranje na voznem pasu, 

ki vozilo ohranja na sredini voznega pasu. 

 

Sproščeno v toku s prometom: prilagodljivi regulator hitrosti s funkcijo ‘Stop & Go’ 

 

Na dolgem seznamu avtomatiziranih sistemov za pomoč vozniku je tudi prilagodljivi 

regulator hitrosti – tudi v kombinaciji s sistemom Intelli-Drive 1.0 –, ki s povečevanjem ali 

zmanjšanjem hitrosti omogoča sledenje vozilu pred seboj, ne da bi presegel nastavljeno 

hitrost, in lahko po potrebi zavira do zaustavitve. Če je vozilo opremljeno z avtomatskim 

menjalnikom, funkcija ‘Stop & Go’ poskrbi za samodejno nadaljevanje vožnje.  

 

Ponudba vodilnih asistenčnih sistemov v tem segmentu vključuje še velik projekcijski 

zaslon in sistem za lažje parkiranje Intelli-Vision na osnovi kamere in radarja. 

 

Dva 25,4-cm (10”) široka zaslona na armaturni plošči Pure Panel vozniku omogočata, da 

ima ves čas vse na očeh. Novo generacijo informativno-razvedrilnih sistemov je mogoče 

upravljati prek osrednjega zaslona na dotik ali z glasovnim upravljanjem v naravnem 

jeziku. Združljive pametne telefone je možno v vseh različicah brezžično povezati z 

aplikacijama Apple CarPlay in Android Auto. Prav tako brezžično polnjenje telefone in 

druge združljive naprave oskrbi z energijo brez povezave s kabli. 

 

Nova Astra prinaša vrhunske Intelli-Lux LED® matrične žaromete v kompaktni sektor 

avtomobilskega trga  

 

Vloga Astre kot prinašalke napredne tehnologije, ki omogoča dostopnost inovacij 

širokemu krogu kupcev, se nadaljuje z vodilno tehnologijo osvetlitve. Predhodnica 

(‘Evropski avto leta 2016’) je imela leta 2015 pionirsko vlogo pri uvedbi prilagodljivih 
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matričnih žarometov, nova generacija pa zdaj v kompaktni segment prinaša najnovejši 

dosežek na področju osvetlitve – Intelli-Lux LED® matrične žaromete. Ta najsodobnejša 

tehnologija, ki je že na voljo z Oplovima vodilnima modeloma Grandland in Insignia, 

prinaša najzmogljivejšo osvetlitev v segmentu: na voljo je kar 168 elementov LED – po 

84 v vsakem izjemno vitkem žarometu. Daljši svetlobni snop se brezhibno prilagodi v 

milisekundah, pri čemer ne slepi drugih udeležencev v prometu. Vozila, ki vozijo nasproti 

ali pred nami na istem voznem pasu, sistem natančno ‘izreže’. Doseg in smer svetlobe se 

spreminjata glede na vozne razmere in okolico. 

 

Najboljši ergonomski sedeži v segmentu s certifikatom AGR, masažno funkcijo in 

prezračevanjem 

 

Oplovi ergonomski sedeži AGR so zasloveli in osvojili veliko priznanj, dolgoletno tradicijo 

pa nadaljuje tudi nova Astra. Voznikov in sovoznikov sedež imata certifikat AGR 

(Kampanja za zdrav hrbet) ter sta za 12 mm nižja kot pri predhodnici, kar še poveča 

občutek športne vožnje. Dobra drža je zagotovljena z gostoto pene sedeža, ta pa je 

optimizirana glede na izbrano stopnjo opore ‘Sport’ ali ‘Comfort’. 

 

Prednja sedeža AGR v novi Astri sta najboljša v kompaktnem segmentu in imata širok 

nabor dodatnih nastavitev, od električnega nagiba do elektropnevmatske ledvene 

opore. Pri oblazinjenju z usnjem Nappa so na voljo celo prezračevanje in masaža za 

voznika in sovoznika ter pomnilnik nastavitve voznikovega sedeža. Ogrevanje prednjih in 

zunanjih zadnjih sedežev je na voljo za doplačilo glede na različico. Na voljo je tudi 

elegantno oblazinjenje sedežev z alkantaro. 
 

 

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 

mailto:ana.zeleznik@wallisautomotive.eu
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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. 

 

https://int-media.opel.com/

