NOVÝ OPEL

ASTRA 

SKVĚLÉ

POHODLÍ {sla}

Certifikovaná1 Ergonomická
sedadla Active (AGR) s funkcí
ventilace a masáže, kabinový
filtr Intelli-Air a vyhřívané prvky
umocňují skvělý pocit na palubě vozu.

DIGITÁLNÍ

DETOX {sla}
Minimalistický a plně digitální Pure Panel® se skládá
ze dvou 10˝ HD displejů a přináší řidiči ty nejdůležitější
informace, zatímco Intelli-HUD (head-up displej) dokáže
informace promítat na čelní sklo před řidiče.

Certifikace je potvrzením
kvality sedadel a uděluje ji
nezávislá komise odborníků
z různých lékařských oborů.

1 

ZCELA NOVÝ

ZÁŽITEK 

Nové grafické rozhraní chytrého infozábavního systému je možné
bezdrátově propojit s chytrým telefonem pomocí Apple CarPlay™1
nebo AndroidAuto™2. Ovládat jej můžete také hlasovými pokyny
a aktualizaci map provedete jednoduše pomocí wi-fi sítě.

Bezdrátové
Wirelessnabíjení
charging
1
2

Apple CarPlay™ je registrovaná chranná známka společnosti Apple Inc.
Android Auto™ je registrovaná chranná známka společnosti Google Inc.

SVĚTLOMETY

INTELLILUX LED PIXEL 

Radikálně zlepšují viditelnost díky 168 individuálně se nastavujícím LED segmentům
zamezujícím oslnění ostatních řidičů, i když jsou permanentně zapnutá dálková světla.

Adaptace
rychlosti v zatáčce

Poloautomatická změna pruhu

POKROČILÉ

ASISTENČNÍ SYSTÉMY 
Pokročilá inteligentní
adaptace rychlosti

Intelli-Drive 2.0 kombinuje inovativní poloautonomní a klasické
asistenční systémy do jednoho celku – zahrnuje Poloautomatickou změnu pruhu, Adaptaci rychlosti v zatáčce a Inteligentní adaptaci rychlosti. Intelli-Vision pro bezproblémové
parkování přináší 360° rozhled díky čtyřem HD kamerám.

RÁFKY 

BARVY 
Bílá Arktis White

16“ stříbrné ráfky
z lehkých slitin Phantom

17“ broušené ráfky
z lehkých slitin Admiral

17“ černé ráfky
z lehkých slitin Kadett

Modrá Kobalt Blue

Černá Karbon Black

18“ broušené ráfky
z lehkých slitin Pentagon
s červenými akcenty

18“ broušené ráfky
z lehkých slitin Pentagon

Červená Kardio Red

Žlutá Kult Yellow

Kombinovaná spotřeba 4,3–5,6 l/100 km; emise CO2 112–141 g/km (WLTP). Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek.
Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené v této brožuře byly přesné v době, kdy byla
předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře nemusí přesně
odpovídat skutečným barvám. Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit.
Recyklace: informace o recyklaci, zpětném odběru a recyklaci vozidel po ukončení životnosti (ELV) naleznete na www.opel.cz.
Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.
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