
5 let
záruka

NOVÝ OPEL
ASTRA PHEV

CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY
VÝBAVA MOTOR PALIVO PŘEVODOVKA CENÍKOVÁ CENA SLEVA AKČNÍ CENA

Edition 1.6 TURBO (133 kW/180k) PHEV AT8 elektřina/benzín 8st. automatická 989.990 50.000 939.990

Elegance 1.6 TURBO (133 kW/180k) PHEV AT8 elektřina/benzín 8st. automatická 1.059.990 60.000 999.990

GS 1.6 TURBO (133 kW/180k) PHEV AT8 elektřina/benzín 8st. automatická 1.089.990 70.000 1.019.990

GSe 1.6 TURBO (133 kW/180k) PHEV AT8 elektřina/benzín 8st. automatická 1.199.990 100.000 1.099.990

Ceník platí od 1. 1. 2023 



Popis (l standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV
Kód Název Popis Edition Elegance GS GSe

ZVEL Adaptivní tempomat 
(AT) adaptivní tempomat, automatické protikolizní brzdění na bázi radaru 12.000 l l –

ZVEP Sada Drive Assist 1.0 
(AT)

aktivní udržování v jízdním pruhu, asistent změny jízdního pruhu,  
upozornění na vozidlo v mrtvém úhlu, asistent proti kolizi při parkování – 15.000 15.000 l

1G07 Sada Zadní kamera 180° zadní parkovací kamera 6.000 l – –

EE61 Ultimate Pack
bezdrátová indukční nabíječka, IntelliLux LED Pixel světlomety, panoramatické 
střešní okno, Opel Connect Navi Pro, head up displej, HIFI systém, sada Drive 
Assist 1.0 (MT), vyhřívané přední sklo, nástupní lišty prahů Ultimate

– – 90.000 –

STANDARDNÍ VÝBAVA

Edition Elegance GSe
Elektronický stabilizační systém ESP®Plus

Protiblokovací systém brzd ABS
Asistent pro rozjezd do kopce

Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Čelní, boční a hlavové airbagy

Deaktivace airbagu spolujezdce
Signalizace nezapnutých pásů na všech sedadlech

ISOFIX na zadních sedadlech
Dešťový senzor

Automatické přepínání světel s detekcí tunelu
Přední mlhové světlomety

LED přední světlomety
LED denní svícení
LED zadní světla

Manuální ovládání sklonu světlometů
Asistent dálkových světel
Varování před čelní kolizí

Varování před vybočením z jízdního pruhu
Automatické protikolizní brzdění

Detekce chodců
Čtení dopravních značek
Detekce ospalosti řidiče

Bezpečnostní systém e-call
Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu) 

Tempomat s omezovačem rychlosti
Bezklíčové startování

Středová konzole s USB portem a USB nabíječkou
Sluneční clony s osvětlenými zrcátky

Volant potažený kůží
10“ audiosystém Multimedia
10“ digitální přístrojový panel

Integrace smartphonu Apple CarPlay a Android Auto
Ovládání audiosystému a tempomatu na volantu

Bluetooth handsfree
Digitální tuner DAB

6 reproduktorů
Palubní počítač

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
Elektrické ovládání předních a zadních oken

Dálkové ovládání centrálního zamykání
Sklopný klíč

Elektrická parkovací brzda
Automatická jednozónová klimatizace

LED osvětlení interiéru 
Zadní čtecí lampičky

Osvětlení zavazadlového prostoru
Dělená zadní sedadla 40/60

Výškově a podélně nastavitelný volant
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Držáky na nápoje v předu
Chromované rámování masky Opel Vizor

Černé lišty okolo bočních oken
Černé lesklé kryty zpětných zrcátek

Sada na opravu pneumatik
17“ broušené ráfky z lehkých slitin

Jednofázová palubní nabíječka 3,7 kW

navíc k výbavě Edition
Automatická dvouzónová klimatizace

Ergonomické sedadlo řidiče AGR
Čalounění kombinací kůže/látka

Zadní parkovací kamera
Adaptivní tempomat 

Bezklíčové odemykání a startování
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Přední loketní opěrka

Zadní sklopná loketní opěrka s průchodem
Středová konzole s USB portem a dvěmi USB 

nabíječkami
Držáky na nápoje vpředu a vzadu

LED ambientní osvětlení interiéru v 8mi 
barvách

Zatmavená boční a zadní okna
Chromované lišty okolo bočních oken

17“ broušené ráfky z lehkých slitin 

navíc k výbavě Edition
Opel Connect Navi Pro

Automatická dvouzónová klimatizace
Ergonomické sedadlo řidiče AGR

Čalounění Alcantara
360° parkovací kamera
Adaptivní tempomat 

Aktivní udržování v jízdním pruhu
Upozornění na vozidlo v mrtvém úhlu

Asistent změny jízdního pruhu
Asistent proti kolizi při parkování

Vyhřívaný volant
Systém hlídání kvality vzduchu Clean Cabin

Bezklíčové odemykání a startování
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s pamětí

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Bezdrátová nabíječka pro smartphony

Přední loketní opěrka
Zadní sklopná loketní opěrka s průchodem  

a držáky nápojů
Středová konzole s USB portem  

a dvěmi USB nabíječkami
Držáky na nápoje vpředu a vzadu

LED ambientní osvětlení interiéru v 8mi barvách
Zatmavená boční a zadní okna

Vyhřívání předních sedadel
Osvětlení prostoru pro nohy
Sportovní tvarování sedadel

Sportovní volant potažený perforovanou kůží 
Sportovní pedály z lehkých slitin

Černá střecha Karbon Black
Lesklá černá loga Opel Astra

Logo GSe na zavazadlovém prostoru
Černé lišty okolo bočních oken

Lesklé černé rámování masky Opel Vizor
Sportovní nárazníky GSe

18“ dvoubarevné broušené ráfky z lehkých slitin

GS

navíc k výbavě Edition
360° parkovací kamera

Vyhřívání předních sedadel
Vyhřívaný volant

Osvětlení prostoru pro nohy
Sportovní tvarování sedadel

Sportovní volant potažený perforovanou kůží 
Pedály z lehkých slitin

Černá střecha Černá střecha Karbon Black
Lesklá černá loga Opel Astra

Černé lišty okolo bočních oken
Lesklé černé rámování masky Opel Vizor

17“ lesklé černé ráfky z lehkých slitin 



Popis (l standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Kód NABÍJENÍ Edition Elegance GS GSe

LZ01 Jednofázová palubní nabíječka 3,7 kW l l l l

LZ02 Jednofázová palubní nabíječka 7,4 KW 16.000 16.000 16.000 16.000

Kód EXTERIÉR Edition Elegance GS GSe

LA05 IntelliLux LED Pixel světlomety – 30.000 30.000 30.000

TC07 Panoramatické střešní okno – – 25.000 25.000

LW02 Vyhřívané čelní sklo - jen s vyhřívanými sedadly – – 5.000 5.000

VD09 Zatmavená boční a zadní okna 5.000 l l l

AQ05 Tažné zařízení 16.000 16.000 16.000 16.000

JD00 Jednobarevné lakování - střecha v barvě karoserie l l 0 0

JD20 Dvoubarevné lakování - černá střecha – 10.000 l l

M0RV Žlutá metalíza Kult 0 0 0 0

P0WP Bílá zářivá Arktis 7.000 7.000 7.000 7.000

M5PQ Červená metalíza Kardio 16.000 16.000 16.000 16.000

M49V Černá metalíza Karbon 16.000 16.000 16.000 16.000

M0VL Šedá metalíza Vulkan 16.000 16.000 16.000 16.000

M0ZR Stříbrná metalíza Kristall 16.000 16.000 16.000 16.000

M6SM Modrá perleťová Kobalt 20.000 20.000 20.000 20.000

Kód INTERIÉR Edition Elegance GS GSe

X4FX Komfortní sedadla, látkové čalounění Modene l – – –

WAFY AGR sedadlo řidiče, látkové čalounění Modene, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant 12.500 – – –

X5FX AGR sedadlo řidiče, čalounění kombinací kůže/látka Isabella – l – –

WAGA AGR sedadlo řidiče, čalounění kombinací kůže/látka Isabella, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant – 12.500 l –

WAGE AGR přední sedadla, čalounění kombinací kůže/látka Isabella, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant – 17.500 – –

X6FX AGR sedadlo řidiče, čalounění kombinací kůže/látka Sport, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant – – l –

X7FX
AGR přední sedadla, čalounění Alcantara, elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední 
sedadla, vyhřívaný volant

– – 20.000 –

WNFX
AGR přední sedadla, čalounění Alcantara, elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí a bederní opěrkou, 
vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant, označení GSe na předních sedadlech

– – – l

8CFX
AGR přední sedadla, čalounění perforovanou kůží Nappa, elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí, 
odvětrávaná přední sedadla s masážní funkcí, vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant, 
vyhřívané čelní sklo

– – 68.000 68.000

O301 Systém hlídání kvality vzduchu Clean Cabin – 5.000 5.000 l

Kód INFOZÁBAVA Edition Elegance GS GSe

ZJBZ Opel Connect NAVI (10" navigační systém Multimedia Navi, 6 reproduktorů) 18.000 18.000 18.000 –

ZJCN Opel Connect NAVI Pro – 18.000 18.000 l

ZJCP
Opel Connect Navi Pro + HiFi systém (10" navigační systém Multimedia Navi, 6 reproduktorů, centrální 
reproduktor a subwoofer) 

– – 28.000 28.000

ZJCF Opel Connect NAVI + HUD (10" navigační systém Multimedia Navi, Head-Up displej, 6 reproduktorů) – – 40.000 40.000

ZJCH
Opel Connect NAVI Pro + HUD + HIFI Systém (10" navigační systém Multimedia Navi, Head-Up displej,  
6 reproduktorů, centrální reproduktor a subwoofer) 

– – 50.000 50.000

Kód PNEUMATIKY A RÁFKY Edition Elegance GS GSe

ZHYJ 17" broušené ráfky z lehkých slitin Admiral, pneumatiky 225/45 R17 l l – –

ZHYG 17" černé ráfky z lehkých slitin Kadet, pneumatiky 225/45 R17 – – l –

ZHYK 18" dvoubarevné broušené ráfky z lehkých slitin, pneumatiky 225/40 R18 – – – l

ZHYI 18" broušené ráfky z lehkých slitin Pentagon s červenými akcenty, pneumatiky 225/40 R18 – – 6.000 –

ZHYH 18" broušené ráfky z lehkých slitin Pentagon, pneumatiky 225/40 R18 – – 6.000 –

Kód BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ Edition Elegance GS GSe

AB13 Alarm s rozšířenými funkcemi 9.000 9.000 9.000 9.000



Informace jsou aktuální k 1. 1. 2023.    

Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne  
autorizovaný prodejce vozidel Opel. Za případné chyby neručíme a vyhrazujeme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění.  
Všechny ceny jsou uvedené v Kč s DPH a platí od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 nebo do vyprodání skladových zásob. 

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz   

Kombinovaná spotřeba 1,0–1,2 l/100 km; emise CO2 23–26 g/km (WLTP).   

Váš prodejce

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCE – pro podrobnější informace navštivte www.opel.cz

5 let záruka Basic (záruka na 5 let/100 000 km pro motor, převodovku a rozvodovku a navíc plná Opel asistence na 5 let) ZDARMA

5 let záruka Complete (záruka na 5 let/100 000 km na celé vozidlo a navíc plná Opel asistence na 5 let) 10.025

5 let záruka Complete + 5 let FlexCare Údržba (předplacená pravidelná údržba vozidla v rámci předepsaných servisních prohlídek) již od 43.028

5 let záruka Complete + 5 let FlexCare Servis (předplacený kompletní servis vozidla, výměna všech opotřebených dílů) již od 57.978


