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Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Nova Opel Astra: programska oprema 

 

‘Očiščenje do maksimuma’: Opel v novi Astri popolno povezljivost združuje z intuitivnim 

upravljanjem 

 

• Samo bistveno: digitalna armaturna plošča Pure Panel z intuitivnim upravljanjem  

• Oplova navigacija ‘v živo’: vodenje po poti z najnovejšimi podatki in brezžične 

posodobitve zemljevidov 

• Povsem osebno: izbrane uporabniške nastavitve so shranjene v profilih kot avatarji 

• Povsem omreženo: nova generacija inteligentnih sistemov za pomoč vozniku 

 

Opel dosledno sledi filozofiji največjega udobja z najmanjšim številom motečih 

dejavnikov. ‘Očiščenje do maksimuma’ (Detox to the max) je moto proti vsem oblikam 

digitalnega stresa. Osnova je edinstvena armaturna plošča Pure Panel z intuitivnim 

upravljanjem, ki je že na voljo v Opel Mokki, novem Grandlandu in Astri. Zdaj proizvajalec 

iz Rüsselsheima uvaja naslednjo stopnjo digitalizacije. 

 

Osebne preference bo mogoče v prihodnosti shraniti v obliki profilov. Informativno-

razvedrilni sistem prepozna voznika ali potnika po njegovem pametnem telefonu. 

Različne osebe lahko tako z dotikom na širokem zaslonu aktivirajo svoje individualne 

nastavitve. Oplovi oblikovalci so ustvarili avatarje za različne osebe. Ko uporabnik prek 

armaturne plošče Pure Panel prikliče navigacijo, je ta v realnem času podprta prek spleta 

(povezana navigacija Plus), kar pomeni, da sistem prometne zastoje zazna takoj, ko pride 

do njih. Posodobitve zemljevidov so na voljo brezžično (‘po zraku’)‚ tako da ima 

uporabnik vedno brezhibno nameščeno najnovejšo različico. Nova Astra je opremljena 

tudi z najnovejšo generacijo povsem omrežno povezanih asistenčnih sistemov za še 

večje udobje in dodatno varnost. 

 

“Z novo Astro uvajamo to, kar bomo dosledno nadaljevali v vseh prihodnjih modelih – 

inteligentne programske aplikacije v največjo korist naših strank. Temu pravimo ‘Detox 

to the max’ – očiščenje do maksimuma. Vozniki in potniki niso preobremenjeni z 

nesmiselnimi informacijami in nepotrebnimi funkcijami. Namesto tega ponujamo 

https://www.opel.si/avtomobili/mokka-modeli/mokka/pregled.html
https://www.opel.si/avtomobili/grandland-modeli/grandland/pregled.html
https://www.opel.si/avtomobili/astra-modeli/astra/hatchback/pregled.html
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najboljšo možno preprosto uporabo z inovativnimi tehnologijami, kot sta novo glasovno 

upravljanje in personalizacija profilov strank,” pojasnjuje Oplov izvršni direktor Uwe 

Hochgeschurtz. 

 

Aplikacija myOpel omogoča na primer aktiviranje časa polnjenja ali vnaprej izbrane 

notranje temperature za priključno hibridno Astro s pomočjo pametnega telefona, 

nalaganje naslova v navigacijski sistem (‘Send2Nav’) ali vzpostavitev stika s trgovcem za 

rezervacijo termina naslednjega servisa. Ko je voznik spet v Astri, lahko združljiv mobilni 

telefon z aplikacijo Apple CarPlay ali Android Auto brezžično poveže z vozilom in ga tudi 

napolni. 

 

Opel bo v korist svojih strank še naprej razvijal edinstven uporabniški vmesnik HMI 

(Human Machine Interface) s povsem omreženo armaturno ploščo Pure Panel, digitalnim 

očiščenjem in intuitivnim upravljanjem. 

 
 

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. 

mailto:ana.zeleznik@wallisautomotive.eu
https://int-media.opel.com/

