
   
   

Informacija za medije 

 

1 
 

Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Zgodovina Opel Astre 

 

Tri desetletja Opel Astre:  

kompaktna prodajna uspešnica in ambasadorka sprememb 

 

• Novo ime, isto poslanstvo: Astra nadaljuje Kadettovo tradicijo pionirskih inovacij 

• Pet generacij uspeha: do danes so prodali približno 15 milijonov Aster F–K 

• Ljubljenka uporabnikov: vsaka generacija Astre je uspešnica v prodajnih salonih in na 

avtomobilskih prireditvah 

• Serijska demokratizacija: Astre prinašajo vrhunske tehnologije v kompaktni segment 

• Naelektrena: nova generacija tudi kot priključni hibrid in baterijsko električna Astra-e 

 

Leta 1991 je Opel Astra od modela Opel Kadett podedovala tradicijo pionirskih inovacij v 

tržnem segmentu kompaktnih avtomobilov, ki so dostopni širši javnosti. Astra je skupaj 

s svojim predhodnikom in bolj kot katerikoli drug model postala ambasador sprememb 

za znamko Opel, ki prenaša pomembna sporočila avtomobilskega proizvajalca zunanjemu 

svetu. Med njimi so izrazito oblikovanje, vsestranskost in dinamična vožnja ter 

vznemirljivost, dostopnost in nemška natančnost. 

 

V sozvočju s časom: Astra je prišla na trg leta 1991 

 

Ko je Opel Astra leta 1991 dočakala svetovno premiero, je bil svet v precepu. Nova 

generacija Oplovega kompaktnega modela je popolnoma utelešala duha sprememb. 

Dobila je novo ime – Astra, tako kot njen vrstnik pri britanski znamki Vauxhall – in 

številne na novo razvite varnostne sisteme, kot so zategovalniki varnostnih pasov na 

prednjih sedežih. Z internim imenom Astra F se je osredotočila tudi na okoljsko 

skladnost z visoko stopnjo možnosti za recikliranje, s katero je naredila velik korak k 

zaprtju kroga surovin. Kupci so se zgrinjali v prodajne salone. Opel je med letoma 1991 in 

1997 izdelal približno 4,13 milijona vozil, Astra F pa je do zdaj najbolje prodajani model 

znamke. 
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Leto 1997: z Astro G je Hollywood obiskal Rüsselsheim 

 

Zaradi uspešnosti Astre F ji je bilo težko slediti, zato je Opel pri naslednji generaciji iskal 

navdih zunaj okvirov. Ekipa oblikovalcev je na primer ustvarila Astro G s pomočjo filma 

Jurski park. To pa ne pomeni, da je bil model kloniran iz genov dinozavrov. Oblikovalci so 

uporabili program za računalniško podprto oblikovanje (CAD) ALIAS, ki je bil prvotno 

razvit za računalniško animirane filme, kot je omenjena hollywoodska uspešnica. 

Program je ekipi omogočil delo na novem modelu v virtualnem, tridimenzionalnem 

okolju. 

 

Sama Astra H je leta 2003 dosegla status vrhunske zvezdnice. Med premiero tretje 

generacije modela na frankfurtskem salonu IAA je ugledna nemška avtomobilistična 

revija ‘auto motor und sport’ vprašala bralce, kateri kompaktni avtomobil jim je bil na 

salonu najbolj všeč. Novi Opel je z 52 odstotki glasov prepričljivo zmagal. 

 

Pri četrti generaciji je Opel preskočil črko ‘I’, da bi se izognil zamenjavi s številko ‘1’. Tako 

je Astra J leta 2009 prevzela napredne tehnologije iz uspešne srednje velike Opel 

Insignie in jih prvič prenesla v kompaktni razred. Zaradi žarometov AFL+ je Astra lahko 

pogledala ‘okoli ovinkov’, prednja kamera Opel eye pa ni le prepoznavala prometnih 

znakov, temveč je lahko voznika tudi opozorila, če je grozilo, da bo avto zapeljal iz 

svojega voznega pasu. 

 

Osvetlitev poti: z Intelli-Lux LED® matričnimi žarometi do nagrade ‘avto leta’ 

 

Astra K, ki nadaljuje dolgoletno tradicijo, je izstopala tudi s tehnologijo osvetlitve. 

‘Evropski avto leta 2016’ je bil prvi, ki je prilagodljive Intelli-Lux LED® matrične žaromete 

– do tedaj rezervirane za luksuzne prestižne modele višjih razredov – uvedel v segment 

kompaktnih vozil. Poleg tega je nova Astra K prinesla tudi ergonomska prednja sedeža s 

certifikatom AGR (Kampanja za zdrav hrbet) in spet poskrbela za dobro počutje. Sedeža 

sta lahko dopolnjevali funkciji za prezračevanje in masažo, podobno kot v današnji 

povsem novi Astri. 

 



   
   

Informacija za medije 

 

3 
 

Kvantni časovni skok: Opel z Astro leta 2021 začenja novo poglavje 

 

S svetovno premiero jeseni 2021 je Opel Astra vstopila v svojo šesto generacijo in začela 

novo obdobje. Prvič bo ta model kompaktnega segmenta na voljo tudi kot elektrificiran 

priključni hibrid z dvema stopnjama zmogljivosti, leta 2023 pa tudi kot povsem 

baterijsko električna Astra-e. Poleg tega bodo na voljo različice z izjemno učinkovitimi 

bencinskimi in dizelskimi motorji. Nova Opel Astra odraža tudi oblikovni pečat nemškega 

avtomobilskega proizvajalca – je drzna in čista ter navduši z novim obrazom znamke 

Opel Vizor in digitalno armaturno ploščo Pure Panel. 

 
 

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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