
                  Εξοπλισμός Νέου Opel Astra 5θυρου Astra Elegance

Εσωτερικό Κωδικός

Ταπετσαρία, ύφασμα Talino, Jet Black. TAQE s -

Ταπετσαρία, ύφασμα Formula, Jet Black, με Sport καθίσματα (AE4) / Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων  

(EA1 & EA2) 
TAQF € 150 -

Ταπετσαρία, ύφασμα/Morrocana Athena/Jet Black, με Πακέτο άνεσης καθισμάτων οδηγού (SR1) TAVV - s

Δερμάτινη ταπετσαρία Siena II/Jet Black, με Sport καθίσματα (AE4) / Εργονομικά καθίσματα οδηγού - συνοδηγού 

(SRY) / Κάθισμα οδηγού AGR ηλεκτρικά ρυθμιζόμενo 18 κατευθύνσεων (AG1)  / Winter Pack 2 (2EC)
TAPQ - € 900

Όργανα με χρωμιωμένα κυκλικά πλαίσια BX8 - s

Δερμάτινο τιμόνι 3-ακτίνων, με χειριστήρια ηχοσυστήματος (UC3) N34 - s

Εξωτερική Εμφάνιση

Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος & Σπόιλερ οροφής D75 / T43 s s

Φιμέ πίσω & πλαϊνά κρύσταλλα AKO - € 300

Χρωμιωμένο περίγραμμα επάνω τμήματος πλευρικών παραθύρων MDQ - s

Black Pack, με περίγραμμα επάνω τμήματος πλευρικών παραθύρων σε High Gloss Black (MJB) WJU - € 200

Black Pack. Μόνο με GAZ, GAN, GR5, G1R. CWH - € 300

Χρώματα Αμαξώματος

Hot Red (Peperoncino Red) G1R o o

Brilliant Χρώμα (GAZ) 9BR € 170 € 170

Μεταλλικά χρώματα (GAN, GB9, GR5, G4B) 9M2 € 500 € 500

Ζάντες & Ελαστικά

Ζάντες ατσάλινες 16" (RRY), ελαστικά 205/55 R16 (RLK) CWBX s -

Ζάντες αλουμινίου 16" 10 ακτίνων (RT0), ελαστικά 205/55 R16 (RLK) CWBZ - s

Ζάντες αλουμινίου 17", 5-διπλών ακτίνων (RM5), ελαστικά 225/45 R17 (Q6F) CWCB - € 250

Ζάντες αλουμινίου 17", 10-ακτίνων (RM6), ελαστικά 225 / 45 R17 (Q6F) CWCD - € 250

Ζάντες αλουμινίου 17", πολλαπλών ακτίνων (SBO),  ελαστικά 225 / 45 R17 (Q6F) CWCE - € 250

Ζάντες αλουμινίου 17", 5-διπλών ακτίνων μαύρες (RSE), ελαστικά 225 / 45 R17 (Q6F) CWCC - € 300

Κιτ επισκευής ελαστικών KTI s s

Ρεζέρβα space saver SJQ s (70€) s (70€)

Infotainment

Multimedia, BT, Radio (IOR), με οθόνη αφής 7", 6 ηχεία (UZ6) / Οθόνη πληροφόρησης οδηγού 3.5" (UDC) / Κεραία 

οροφής (U91) / Θύρα USB (MCY)
CR16 s s

Multimedia Navi PRO (IOU), BT
1
, Radio, με οθόνη αφής 8", 6 ηχεία (UZ6) / Κεραία τύπου "πτερύγιο καρχαρία" (US3) 

/ Θύρα USB (MCR) . Μόνο με UFQ ή  UVB
CR18 - € 800

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι UC3 s s

Επαγωγική φόρτιση κινητού. Μόνο με J71 & USS K4C - € 200

Digital Audio U2Q s (50€) s (50€)

Διπλή θύρα USB. Μόνο με J71 & K4C USS - € 100

Board computer Y67 s s

Ασφάλεια

eCall/bCall UER € 490 € 490

Φώτα ημέρας LED T3S s s

Προβολείς LED T4L € 120 s

AFL IntelliLux LED Matrix UVG - € 1.400

Πίσω φώτα LED UGE - € 150

Πακέτο Ορατότητας, με Αισθητήρα βροχής (CE1) & Αυτόματο φωτισμό με αναγνώριση τούνελ (TTW). Μόνο με TSP TSQ € 100 s

Ηλεκτροχρωματικός μεσαίος καθρέπτης DD8 - s

Πακέτο Υποβοήθησης οδηγού, Opel Eye, με  Ένδειξη απόστασης προπορευόμενου οχήματος (UE4) / 

Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης (UEU) / Αναγνώριση επικείμενης σύγκρουσης με λειτουργία περιορισμού 

σύγκρουσης χαμηλής ταχύτητας (UHY) / Υποβοήθηση επαναφοράς & διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας (UHX) 

ZQ2 - s

Ηλεκτρικοί/Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες DWE s s

Aερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί & οροφής. Δυνατότητα απενεργοποίησης εμπρός & πλευρικού 

αερόσακου, συνοδηγού
AYC/C99 s s

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP) με ABS & Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Start Assist) FX3 s s

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας εμπρός & πίσω καθισμάτων. Προεντατήρες στις πίσω εξωτερικές ζώνες ασφαλείας UHG/UHH/UH5 - SBK s s

Προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενα καθ'ύψος / Τρία προσκέφαλα πίσω AJC / AQP s s

Προεγκατάσταση ISOFIX για παιδικό κάθισμα στις 2 εξωτερικές πίσω θέσεις AHN s s

Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Open & Start, εμπρός θυρών (PEPS) AVJ - € 250

Προβολείς ομίχλης. Στην έκδοση Astra μόνο με T4L. T3U € 80 € 80

Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (ένδειξη ανά ελαστικό) UK4 s s

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω UD7 - s

Αισθητήρες παρκαρίσματος, εμπρός / πίσω. Elegance: Μόνο με UVB ή UVC UD5 € 80 € 80

Κάμερα οπισθοπορείας. Μόνο με UD5 ή UFQ UVC € 80 € 80

Ψηφιακή κάμερα οπισθοπορείας. Μόνο με CR18 & UD5 ή UFQ UVB - € 600

Προηγμένο σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος (Advanced Park Pilot), με Προειδοποίηση τυφλού σημείου 

(UDQ), Αναδιπλούμενους καθρέπτες (DWF) & Κάμερα οπισθοπορείας (UVC), με CR16 ή CR17 ή Ψηφιακή κάμερα 

οπισθοπορείας (UVB) με Navi Pro (CR18) 

UFQ - € 400

Άνεση & Λειτουργικότητα

Air condition C67 s -

Ηλεκτρονικός Διζωνικός Κλιματισμός ECC. Μόνο με TSQ CJ2 € 150 s

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού 6/4 κατευθύνσεων AH3/AG5 s/s -/-

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω AXG & AEF / AER s s

Κεντρικό κλείδωμα, με ένα αναδιπλούμενο κλειδί AU3/KTM s s

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων EA1 / EA2 - s

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών U25 s s

Τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση τιμονιού N37 s s

Light Pack, με Σκιάδια με φωτιζόμενους καθρέπτες (D6I) / Φώτα ανάγνωσης, εμπρός/πίσω (C93/TR0). Μόνο με TSQ TSP € 50 s

Φωτισμός θυρών C9B - s

Πακέτο άνεσης καθισμάτων οδηγού, με Μηχανική ρύθμιση καθίσματος οδηγού 8 κατευθύνσεων (AH4) / Μηχανική 

ρύθμιση μήκους βάσης καθίσματος οδηγού (AHC) / Ηλεκτροπνευματική ρύθμιση στήριξης μέσης 4 κατευθύνσεων 

καθίσματος οδηγού (AVK). Astra: std με TAQF
SR1 s (TAQF) s

Εργονομικά καθίσματα οδηγού / συνοδηγού, με Μηχανική ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού 8 κατευθύνσεων (A53) / 

Μηχανική ρύθμιση μήκους βάσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού (AHC/AHF) / Ηλεκτροπνευματική ρύθμιση 

στήριξης μέσης 4/4 κατευθύνσεων καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού (AVK/AVU). Std με ταπετσαρία TAPQ 
SRΥ - € 700

Κάθισμα οδηγού AGR ηλεκτρικά ρυθμιζόμενo 18 κατευθύνσεων , με Λειτουργία μασάζ, μνήμη & ρύθμιση 

καθίσματος οδηγού (AF6/AHE/A74), Αεριζόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού
AG1 - s(TAPQ)

Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας (Cruise Control) με περιοριστή ταχύτητας K33 s s

Elegance Pack, με Κεντρικό υποβραχιόνιο, εμπρός (DBU) / Δερμάτινο τιμόνι (N34) ZL3 € 220 -

Κεντρικό υποβραχιόνιο, εμπρός DBU - s

Ηλεκτρικό χειρόφρενο J71 - s

Ηλεκτρική ηλιοροφή CF5 - € 900

Versatility Pack, με Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 40/20/40 (ARJ) / Υποβραχιόνιο πίσω (DA5) WPG - € 300

Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 60/40 A64 s s

Πακέτα

Enjoy Premium Pack, με Πακέτο άνεσης καθισμάτων οδηγού (SR1), ECC (CJ2), Φιμέ πίσω & πλαϊνά κρύσταλλα 

(AKO). Μόνο με TAQF.
OIK € 300 -

Navi Pack 1, με R 4.0 IntelliLink (CR17), Κάμερα οπισθοπορείας (UVC), Προβολείς ομίχλης (T3U). Μόνο με UD5 & 

T4L

OID € 250 € 250

Navi Pack 3, με Multimedia Navi PRO (CR18), Επαγωγική φόρτιση κινητού (K4C), Digital κάμερα οπισθοπορείας 

(UVB), Προηγμένο σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος (UFQ). Μόνο με USS 
OKP - € 1.400

  - = δεν διατίθεται           s= standard    o=επιλογή χωρίς χρέωση           €=επιλογή με χρέωση (ενδεικτική λιανική τιμή)         

Σημειώσεις:

1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε Διανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του 

ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του Διανομέα.

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα 

των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των Διανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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