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A  
referênciA.

O Astra 5 portas e Sports Tourer são dois 
compactos emblemáticos da Opel. Cada um  
é uma obra-prima da engenharia alemã e do 
design icónico.

Cada Automóvel Astra alia componentes 
premium de classe com sistemas de conetividade 
sem precedentes. O Astra é um automóvel  
de referência na classe dos compactos.

Com as inovações de luxo, tais como os 
premiados faróis Matrix IntelliLux LED®  
e Programador de Velocidade Adaptativa,  
o Astra facilmente encontra argumentos 
convincentes para vencer os seus concorrentes.
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FEITO 
À MEDIDA.

O Opel Astra é feito à medida para o colocar à vontade.  
O interior espaçoso de qualidade Premium cria efetivamente 
uma nova categoria no segmento dos automóveis compactos.

Design interiOrA imagem pode apresentar equipamento opcional.
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6 Design interior

Habitue-se às condições e opções de primeira classe, como os bancos 
com massagem e ventilação que complementam as generosas dimensões 
e os elegantes revestimentos.

▪  Assim que abre a porta, o opel Astra revela-se de imediato como “líder 
do segmento”

▪ interiores luxosos complementam as sofisticadas opções de cores
▪  Bancos ergonómicos ativos1 são ideais para viagens longas.
▪ A iluminação ambiente2 contribui para um ambiente premium.
▪ A cabine do Astra é a maior, mais silenciosa e tranquila dos últimos anos

1.  Alcantara3. Para um estilo mais desportivo, escolha um interior em Alcantara. 

2.  Bancos Ergonómicos Activos1. Bancos ergonómicos certificados que 
ajudam a evitar dores nas costas e melhoram a sua atenção e bem-estar. 
Ajuste os seus bancos relativamente à distância perfeita, através do 
suporte das pernas extensível. o conforto do banco do condutor pode ainda 
ser melhorado com as opções de ventilação4 de bancos e massagem4.

3.  O tejadilho elétrico5. Com este elegante tejadilho, pode saborear o ar 
fresco apenas com o toque de um botão.

explore o novo opel Astra de todos os ângulos em www.opel.pt

1  Bancos ergonómicos ativos, para o condutor são equipamento de série nas versões innovation e Dynamic. os Bancos ergonómicos 
Activos são certificados pela Agr (não disponível nas restantes versões), um centro de excelência na área da ergonomia. o certificado 
constitui um selo de qualidade concedido por um comité independente de avaliação formado por peritos nas mais variadas áreas 
da medicina.

2  equipado de série na versão innovation. não disponível para as versões essentia, enjoy e Dynamic.
3 Bancos Alcantara opcionais para as versões Dynamic e innovation. não disponível nas restantes versões.
4 Função de ventilação e massagem não disponível para bancos Alcantara.
5 equipamento opcional.

FAÇA UM UPgrADe Do  
seU DiA. TODOS OS DIAS.
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MAIS ESPAÇO PARA A VIDA.
Se gosta de versatilidade, o Astra Sports Tourer irá impressiona-lo. 
O que quer que deseje, pode encontra-lo neste automóvel.

▪  A porta da bagageira com abertura mãos livres (opcional)1  
permite-lhe abrir e fechar a bagageira apenas com um 
movimento do seu pé

▪  Defina a altura de abertura para se adaptar a locais com 
tetos baixos

▪  A porta da bagageira com abertura mãos livres deteta 
obstruções e pára automaticamente de forma a evitar 
acidentes

O Astra Sports Tourer combina a aparência de um atleta e a atração de 
um grande empreendedor. Com a sua generosa capacidade de bagageira 
de 540–1630 l e funcionalidades de alta qualidade do Astra Hatchback,  
o Sports Tourer está verdadeiramente na linha da frente. 

1 Equipado de série na versão Innovation. Opcional na versão Dynamic. Não disponível para as restantes versões. DESIGN INTERIOR
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CONCEBIDO PARA 
EMOCIONAR.
Os motores Opel debitam uma potência elevada para  
a carroçaria de baixo peso do Opel Astra, tornando o seu 
automóvel desportivo, suave, de resposta rápida – e também 
económico. Assim, a emoção de uma condução excecional  
e eficiente espera por si.

MOTORES  
IMPRESSIONANTES
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11MOTORES IMPRESSIONANTES

1.  Aumente a sua pulsação. Com o motor 1.6 Turbo Direct Injection com 147 kW 
(200 CV) e velocidade de ponta de 235 km/h4. Ou entusiasme-se com o 
motor 77 kW (105 CV) 1.0 l ECOTEC® Turbo. Independentemente da sua 
escolha vai encontrar uma opção económica e ecológica no seu Astra.

2.  Mude de velocidade e sorria. De cinco ou seis velocidades, automáticas 
ou manuais, com ou sem sistema Start/Stop – as caixas de velocidades do 
novo Opel Astra oferecem engrenagens suaves e precisas.

3.  Escolha a sua caixa automática. Para mudanças sem esforço, selecione 
uma caixa de velocidades automática.

4.  Mude para o modo desportivo. Defina o seu percurso controlando  
o modo desportivo da condução, com um toque de um botão. De série 
no Opel Astra Dynamic.

Descubra mais sobre os motores impressionantes da Opel em www.opel.pt

▪  A engenharia de ponta proporciona agilidade  
e economia

▪  O Opel Astra é até 200 kg mais leve1 do que o seu 
antecessor, garantido uma condução precisa e uma 
resposta rápida

▪  Suspensão com ligação Watt2 para um comportamento 
em estrada sem esforço e seguro

▪  A nova geração de motores ECOTEC® contribui para 
reduzir as contas de combustível e as emissões

▪  Escolha uma cómoda caixa automática de 6 veloci-
dades ou uma caixa manual de 5 ou 6 velocidades

▪  Os condutores do Astra Dynamic Sport e Innovation 
podem ligar e desligar a opção de condução desportiva3

▪  O Astra tem uma gama ampla de motores diferentes, 
nas variantes de gasolina e diesel

1 Redução precisa do peso dependente da escolha do motor e equipamento.
2 Disponível em versões selecionadas. Mais informações online ou no seu concessionário Opel.
3 De série na versão Dynamic, opcional na versão innovation.
4 Motor de 1.6 Turbo Direct Injection com 147 kW (200 CV), disponível na versão Dynamic.
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Faróis 
intellilux LED® Matrix.
Deixe os outros faróis na escuridão. a gama astra traz características  
de qualidade superior à classe de veículos compactos, e os faróis  
intelliLux LED® Matrix1 são outro destaque do segmento.

tECNOLOGiaS iNOVaDOraS

1 Disponíveis como opcional.
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A Opel coloca a tecnologia inteligente a funcionar onde é importante:

▪  Os faróis IntelliLux LED® Matrix1 incluem 16 elementos LED separados
▪  Reagem à presença de outros veículos desligando elementos LED individuais
▪  As luzes de máximos são sempre antiencandeamento
▪  O feixe é mais largo e mais longo para a máxima visibilidade
▪  A condução noturna é mais segura e muito mais tranquila
▪  A fiabilidade extraordinária garante a máxima vida útil

O sistema IntelliLux LED® Matrix inlui opções de iluminação mais avançadas:

▪  As luzes de viragem reforçam a segurança
▪  As luzes de estrada secundária ajustam-se automaticamente para uma  

melhor visibilidade em estradas escuras
▪  As luzes de cidade complementam as condições de melhor iluminação
▪  O modo de autoestrada garante viagens seguras, isentas de encandeamento 

a velocidades elevadas

1.  Com faróis de halogéneo. O condutor muda manualmente de luzes de máximos 
para luzes de médios, para evitar encandear os outros condutores.

2.  Com faróis IntelliLux LED® Matrix. As luzes de máximos baixam em torno  
dos outros veículos e o condutor desfruta de um campo de visão mais largo  
e perfeitamente iluminado.

LUZES DE MÁXIMOS  
ANTIENCANDEAMENTO.

COM MAIS 40 METROS  
DE ESTRADA PARA REAGIR.

1 Disponíveis como opcional.Veja o sistema IntelliLux em ação em www.opel.pt



14

OPEL EYE.
OFEREÇA SUPORTE AOS SENTIDOS.

Cada novo Opel Astra é concebido para pessoas que 
preferem sentir a condução nas suas próprias mãos.  
É precisamente isso que torna o Opel Eye tão inteli-
gente. Proporciona-lhe a segurança e a comodidade 
adicionais de um sistema de assistência ao condutor 
avançado1, não emitindo, porém, avisos quando não 
são necessários – e deixando-o sempre no controle.

É por isso que não foi nenhuma surpresa ter a gama 
Astra premiada com a classificação máxima de  
5 estrelas pela Euro NCAP pela sua excelência na 
segurança.

TECNOLOGIAS INOVADORAS

1  O Opel Eye está equipado de série com a versão de  
equipamento Innovation. 

É opcional nas restantes versões.
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SUPORTE
ÀS SUAS ORDENS.
A câmara de segurança do Opel Eye1 ajuda a evitar colisões, multas por 
excesso de velocidade e muito mais. É um dos sistemas de assistência mais 
sofisticados alguma vez concebidos num automóvel.

▪  O Opel Eye é um sistema de componentes de segurança avançados
▪  Este sistema baseado em câmara atua como um vigilante adicional
▪  A assistência automática contínua ajuda os condutores a permanecerem 

alerta
▪  A condução é mais segura e mais tranquila em condições de trânsito  

intenso e à noite
▪  O condutor possui o controlo total do Opel Astra em todas as ocasiões
▪  O aviso de desvio de trajetória evita avisos desnecessários
▪  Programador de velocidade adaptativa com um intervalo  

de velocidade máxima2 permite uma experiência de  
condução única

TECNOLOGIAS INOVADORAS
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1.  Aviso de perigo de colisão frontal3. Emite um sinal sonoro e visual caso o automóvel 
se aproxime, pela retaguarda e a uma velocidade demasiado elevada, de veículos 
que circulam a velocidades inferiores. Para evitar colisões traseiras, até velocidades 
de 60 km/h, o sistema começa a travar automaticamente.

2.  Aviso de desvio de trajetória3. Sinais de aviso oferecem proteção contra a saída 
gradual inadvertida da faixa de rodagem – e o volante até recua suavemente – se 
o veículo começar a sair da sua faixa de rodagem sem que o condutor tenha 
sinalizado esse movimento. 

3.  Sistema de reconhecimento dos sinais de trânsito3. Este sistema avançado de 
deteção de sinais de trânsito apresenta os limites de velocidade e outros sinais de 
trânsito, reconhecendo até sinalética eletrónica temporária.

4.  Programador de Velocidade Automático (ACC)3. Guarda as suas definições de 
velocidade e distância selecionada (perto, médio, longe) do veículo da frente, em 
qualquer altura, ao acelerar e desacelerar automaticamente entre as velocidades de 
30 km/h até 180 km/h (distância: 150 m). O Programador de Velocidade Automático 
com Gama de Velocidades (FSRA)2 foi concebido para engarrafamentos, pois 
permite que o programador de velocidade se mantenha mesmo após uma paragem 
completa.

1 O sistema Opel Eye encontra-se disponível de série para a versão de equipamento Dynamic e Innovation e como opcional nas restantes versões.  
2 Disponível somente para veiculos com caixa de transmissão automática. 3 Parte integrante do sistema de segurança Opel Eye incluído no pack de assistência ao condutor.

Para mais informações sobre  
a tecnologia de segurança  
Opel Eye, aceda a www.opel.pt
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
E LAZER INTELIGENTES.

�O�R�4.0�IntelliLink�com�ecrã�de�7˝.�Este sistema é compativel com Android 
Auto™ e Apple CarPlay™, permite-lhe projetar determinadas aplicações  
e funcionalidades do seu Smartphone no painel de instrumentos1.

▪  De série para a versão de equipamento Edition
▪   Ecrã tátil a cores de 7˝
▪  Compatível com a projeção de Smartphone1 através dos sistemas  

Apple CarPlay™ e Android Auto™
▪  Bluetooth®, USB e entrada AUX
▪  Função mãos-livres e acesso a fotografias através de USB

CONETIVIDADE QUE DEFINE O SEGMENTO
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1 Para verificar a compatibilidade do seu dispositivo consulte os sites www.bluetooth.com, www.apple.pt, www.android.com ou o seu concessionário. 2 De série no Innovation. 
Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Android é uma marca comercial 
da Google Inc.

O Sistema Navi 4.0 IntelliLink com ecrã de 7˝. Com todos 
os recursos do Rádio 4.0 IntelliLink, o sistema Navi 4.0 
IntelliLink oferece um sistema de navegação incorporado. 

▪  Todos os recursos do Rádio 4.0 IntelliLink
▪  Sistema de navegação incorporado
▪ Encaminhamento preciso e conveniente

 O Sistema Navi 900 IntelliLink com ecrã de 8˝ 2. Atualize para o sistema topo de gama em 
termos de navegação e para um ecrã a cores no painel de instrumentos do condutor1.

▪  Todos os componentes do sistema R 4.0 IntelliLink 
▪  Sistema de navegação integrado
▪  Controlo por voz incorporado
▪  O ecrã a cores no painel de instrumentos do condutor 

integra as funções de áudio, telefone e navegação2

▪  Antena tipo barbatana de tubarão
▪  Leitor de CD opcional

Explore todas as suas opções de conetividade em www.opel.pt
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EQUIPADO PARA  
EXCEDER AS  
EXPETATIVAS.
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Desde a versão de equipamento de entrada Edition até à versão Innovation, 
todas as versões de equipamento do Opel Astra oferecem uma elegância  
e uma sofisticação únicas neste segmento automóvel.

As imagens poderão mostrar equipamento opcional. Para obter a lista 
completa dos componentes do Opel Astra, aceda a www.opel.pt

EDItIOn
A versão de equipamento Edition inclui os destaques seguintes:

▪   Sistema R 4.0 IntelliLink com ecrã de 7˝
▪ Computador de bordo
▪  Programador de velocidade com limitador de velocidade e telecomandos  

de rádio no volante
▪ Vidros elétricos à frente e atrás
▪ Volante em pele com telecomandos de rádio
▪ Apoio de braços central dianteiro
▪ Palas para-sol com espelho iluminado
▪ Luzes de leitura, à frente e atrás

1. Grelha cromada.
2.  Jantes estruturais de 16˝.

StAnDArD
Estão disponíveis de série no Opel Astra:

▪  ESP®, ABS e assistência ao arranque em subidas
▪  Seis airbags, incluindo airbags de cortina para os bancos dianteiros 

 e traseiros
▪  Sistema de controlo da pressão dos pneus
▪  Encostos de cabeça para todos os bancos
▪  Banco traseiro rebatível com divisão 60:40
▪  Dois suportes ISOFIX
▪  Luzes de condução diurna LED
▪  Espelhos retrovisores exteriores aquecidos, elétricos

todos os automóveis Opel Astra estão equipados com todos os componentes 
constantes da lista acima. Abra o desdobrável e sob os títulos Edition, 
Dynamic e Innovation encontrará apenas alguns dos componentes que, 
para além destes, se encontram disponíveis de série para estas versões 
de equipamento.
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Dynamic
a versão de equipamento Dynamic, além do equipamento  
de série da versão Edition, inclui ainda:

▪  O Sistema Navi 4.0 IntelliLinkcom ecrã de 7˝
▪ câmara Opel Eye – Sistema de segurança
▪ Botão de condução desportiva
▪ Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
▪ Banco ergonómico ativo do condutor
▪ Travão de mão elétrico
▪ Forro tejadilho em preto
▪  Pack de luzes e visibilidade, incluindo: Espelho retrovisor interior 

eletrocromático, controlo automático da iluminação e sensor  
de chuva

1. Faróis de nevoeiro.
2. Jantes de liga leve de 17˝.
3. Pilar B em preto brilhante e caixilhos dos vidros cromados.
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innovation
a versão de equipamento innovation, além do equipamento  
de série da versão Edition, inclui ainda:

▪ Banco ergonómico ativo do condutor
▪ Câmara opel Eye – Sistema de Segurança
▪  Sistema Navi 900 IntelliLink com ecrã de 8˝
▪ Sistema open & Start
▪ Luz ambiente
▪ Revestimento interior com efeito pele
▪ ar condicionado de comando eletrónico de duas zonas
▪ travão de mão elétrico
▪ Espelhos retrovisores exteriores elétricos rebativeis eletricamente
▪ Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
▪ Porta traseira elétrica com sensor de pé1

1. Pilar B em preto brilhante e caixilhos dos vidros cromados.
2. Frisos das soleiras das portas cromados com designação Opel.
3. Jantes de liga leve de 17˝.

1 astra Sports tourer.
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OPC Line.
Com um design desportivo e dinâmico o Astra OPC Line1, consegue elevar o Astra para um 
outro nível e atingir a aparência dos veiculos de automobilismo.

Vamos conduzi-lo. Os pára-choques dianteiros e traseiros juntamente com as saias laterais 
levam o seu Astra mais para perto do que ele mais ama – a estrada.

1Só disponível no Astra 5 portas.
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Pack Desportivo Interior OPC Line. viva o dinamismo  
em primeira mão. Banco ergonómico ativo, o volante 
com base plana, o revestimento de tejadilho preto e os 
pedais em liga leve, dão uma verdadeira sensação de 
qualidade superior ao interior. escolha o revestimento 
dos bancos em alcantara para uma sensação ainda mais 
desportiva.



26

GAMA DE  
CORES DO  
OPEL ASTRA.
Para uma visualização a 360º do Opel Astra em qualquer 
uma destas cores de carroçaria, utilize o link apresentado 
ao fundo desta página.

Experimente as suas pinturas em www.opel.ptPINTURAS E CORES

CORES SÓLIDAS/ 
BRILHANTES

Branco Summit

Azul Indigo

Vermelho Absoluto



27PINTURAS E CORES

 
CORES METALIZADAS/BOUTIQUE

Prata Sovereign Prata Magnetico

Preto Mineral Castanho Caramel

Cinzento Cosmic

Azul Darkmoon

Verde Esmeralda
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1Efeito couro, é pele artificial. 2 Bancos Ergonómicos Ativos em Couro ou Alcantara, estão disponíveis nas versões Dynamic e Innovation.

O QUE O INTERIOR 
LHE OFERECE.
Para os fãs de elementos decorativos fabulosos, o interior do Opel Astra 
oferece um prazer especial.

1.  Edition. Bancos em tecido Talino em preto e apoios laterais em tecido 
Atlantis. Frisos decorativos em Antelao Sand com inserções em Satin Chrome.

2.  Dynamic. Bancos em tecido Fórmula preto e apoios laterais em tecido 
Atlantis. Frisos decorativos e inserções em Piano preto.

3.  Innovation. Bancos em tecido Athena com apoios laterais em efeito couro1. 
Frisos decorativos em preto Piano com inserções em Satin Chrome.

4.  Opção. Bancos ergonómicos ativos, com inserções e apoios laterais em 
couro Siena preto. Restantes superfícies em efeito couro1 preto. Frisos 
decorativos variam de acordo com a versão de equipamento selecionada2.

5.  Alcantara em Preto Jet. Inserções dos bancos em Alcantara em Preto Jet, 
apoios laterais exteriores com efeito couro em Preto Jet, apoios laterais 
internos em couro. Costuras em cinzento shadow. Os frisos decorativos 
variam consoante o nível de revestimentos2.

REVESTIMENTOS E SUPERFÍCIES
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O MELHOR AMIGO 
DE UM AUTOMÓVEL.
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O perfil do seu automóvel atrai as atenções,  
as jantes estabelecem a comunicação.

1.   Jantes de liga leve de 18˝. Design 
de 10 raios de duas tonalidades,  
7,5 J x 18, pneus 225/40 R 18 (Ref. 5PC).

2.   Jantes de aço de 15˝. 6 J x 15, pneus 
195/65 R 15 (Ref. RRL).

3.   Jantes estruturais de 16˝. Com 
cobertura, 6,5 J x 16, pneus  
205/55 R 16 (Ref. PWN).

4.   Jantes de liga leve de 16˝. Design 
de 5 raios duplos, 7 J x 16, pneus 
205/55 R 16 (Ref. RT0).

5.   Jantes de liga leve de 16˝. Design 
de 5 raios duplos, 7 J x 16, pneus 
205/55 R 16 (Ref. QO3). 

6.   Jantes de liga leve de 17˝. Design 
de 5 raios duplos, 7,5 J x 17, pneus 
225/45 R 17 (Ref. RM5).

7.   Jantes de liga leve de 17˝. Design 
elegante de 10 raios, 7,5 J x 17, 
pneus 225/45 R 17 (Ref. RM6).

8.   Jantes de liga leve de 17˝.  
Acabamento em preto design de  
5 raios duplos, 7,5 J x 17, pneus  
225/45 R 17 (Ref. RSE). 

9.   Jantes de liga leve de 17˝. Design  
de raios múltiplos, 7,5 J x 17, pneus 
225/45 R 17 (Ref. SBO).

10.   Jantes de liga leve de 18˝. Design 
desportivo com 5 raios duplos,  
7,5 J x 18, pneus 225/40 R 18 (Ref. 5PB).

Encontrará sempre grande diversidade de jantes em www.opel.pt

JANTES E PNEUS
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PERSONALIZAÇÃO
À SUA MEDIDA.
Só existe uma coisa que nos deixa mais satisfeitos do que um automóvel novo 
que faz tudo como sempre desejámos: personalizá-lo com opcionais e acessó-
rios até que corresponda exatamente às nossas necessidades individuais.

1.  Sistema FlexConnect. Suportes versáteis que são fixos aos encostos de 
cabeça dos bancos dianteiros. Este suporte fixa um Tablet; outros foram 
concebidos para suportar um saco de compras, um casaco ou bebidas.

2.  Suporte base de tejadilho e sistemas de fixação Thule. Ideal para baga-
geiras de tejadilho e equipamento de desporto como pranchas de surf, 
esquis, bicicletas e kites.

3.  Frisos das soleiras das portas iluminados.Protegem a pintura das soleiras 
e oferecem um vislumbre do interior de qualidade Premium.

4.  Difusor de aroma AirWellness ajustável. Acoplado à PowerFlex Bar, este 
difusor ajuda a refrescar o automóvel com aromas como Energizng Dark 
Wood, Balancing Green Tea ou Purifying Essence.

5.  Revestimento dos retrovisores exteriores, Design em Carbono. Os vistosos 
revestimentos dos retrovisores em carbono dinâmico são fáceis de reparar 
e retirar. 

6.  Suporte universal para Smartphone. Fixo à barra PowerFlex, este  
dispositivo recarrega o seu Smartphone num local onde o vê com facilidade. 
O suporte PowerFlex é modular, por isso pode mudar para o difusor de 
perfume AirWellness. 

 
7.  Plataforma de carga rígida reversível. Antiderrapante, ajuda a manter  

a bagageira limpa e arrumada. Se preferir uma superfície mais macia 
com alcatifa, basta virá-la ao contrário. 

ACESSÓRIOS
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PARA 

REGISTO.
Os componentes do Opel Astra ultrapassaram os padrões 
de referência que definiam um segmento automóvel.  
A nossa nova geração de motores caracteriza-se por um 
desempenho igualmente vanguardista.

MOTORES, PNEUS E CAIXAS  
DE VELOCIDDAES

A informação era exata e atual à altura da impressão. A Opel reserva o direito de alterar, a qualquer altura, especificações dos motores, o que poderá influenciar o conteúdo dos dados apresentados. Os números apresentados dizem respeito 
ao modelo base da UE com equipamento standard. 

1  Os dados relativos ao consumo e emissões combinadas de CO2 são determinados através do Procedimento Mundial Harmonizado de Teste para Veículos Ligeiros (WLTP) e os valores relevantes são convertidos para o NEDC de forma a permitir 
comparações, segundo os regulamentos R (EC) N.º 715/2007, R (EU) N.º 2017/1153 e R (EU) N.º 2017/1151. Para mais informação e para verificar se houve alterações a estes valores, contacte o seu concessionário ou reparador autorizado. Estes 
valores não consideram determinados usos ou condições de condução, equipamento ou opções e podem variar conforme o formato dos pneus. Para mais informação sobre consumos oficiais de combustível e emissões de CO2, leia o ficheiro 
“Diretrizes para consumo de combustível e emissões de CO2 dos novos automóveis de passageiros”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda ou em www.opel.pt

2  Gás H em m3/100 km. 
3  Veículos com tecnologia BlueInjection precisam de recargas periódicas de AdBlue®, entre os intervalos recomendados de serviço. O indicador integrado no computador de bordo indica a altura para efetuar a recarga.  

Informação adicional em www.opel.pt

▪  Motores ágeis fornecem sem esforço potência suficiente para  
o chassis de baixo peso.

▪  O 1.6 Turbo vem com uns desportivos 147 kW (200 cv).
▪  Todos os motores diesel estão equipados com a última geração 

tecnológica de controle de emissão de NOx
2.

ROTULAGEM DOS PNEUS

DIMENSõES 195/65
R 15

205/55
R 16

215/55
R 16

215/50
R 17

225/45
R 17

225/40
R 18

Eficiência de consumo de combustível B C–B C C C–B C

Aderência em piso molhado B B–A A A B–A B

Ruído exterior (dB) 71 72–71 71 72 71 70

Nível de ruído
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MOTORES E CAIXAS DE VELOCIDADES 

MOTORES 1.0 Turbo ECOTEC® Injeção direta 
(77 kW/105 cv)
com sistema Start/Stop

1.4 Turbo Injeção direta 
(110 kW/150 cv) 
com sistema Start/Stop

1.6 Turbo Injeção direta
(147 kW/200 cv) 
com sistema Start/Stop

Caixa de velocidades CM-5 CM-6 CA-6 CM-6

Norma de emissões Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

O quadro apresenta os dados relativos ao consumo e emissões consoante os pneus selecionados. Para obter informações detalhadas, contacte o seu Concessionário Opel ou consulte a lista de preços.

Combustível Gasolina Gasolina Gasolina

Consumo de combustível em l/100 km1

Urbano 5,5–5,9 6,7–7,1 7,0–7,4 8,5–8,5

Extra-urbano 4,1–4,5 4,6–4,9 4,5–5,0 5,0–5,5

Combinado 4,6–5,0 5,4–5,7 5,5–5,9 6,3–6,6

Emissões de CO2 combinadas em g/km1 107–115 125–131 126–135 144–151

MOTORES 1.6 ECOTEC® Diesel
(81 kW/110 cv)
com tecnologia BlueInjection3  
e sistema Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC® 
(100 kW/136 cv)
com tecnologia BlueInjection3

e sistema Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC®

(100 kW/136 cv)
com tecnologia BlueInjection3

e sistema Start/Stop

1.6 BiTurbo CDTI ECOTEC®

(118 kW/160 cv)
com tecnologia BlueInjection3

e sistema Start/Stop

Caixa de velocidades CM-6 CM-6 CA-6 CM-6

Norma de emissões Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

O quadro apresenta os dados relativos ao consumo e emissões consoante os pneus selecionados. Para obter informações detalhadas, contacte o seu Concessionário Opel ou consulte a lista de preços.

Combustível Diesel Diesel Diesel Diesel

Consumo de combustível em l/100 km1

Urbano 5,1–5,7 5,3–5,7 5,9–6,3 6,2–6,7

Extra-urbano 3,5–3,9 3,9–4,2 3,9–4,4 4,0–4,3

Combinado 4,1–4,5 4,4–4,7 4,6–5,1 4,8–5,2

Emissões de CO2 combinadas em g/km1 107–120 116–125 122–134 127–137

CM-5/-6 = caixa manual de 5/6 velocidades, CA-6 = caixa automática de 6 velocidades



Algumas descrições e ilustrações constantes nesta brochura podem referir-se a equipamento opcional não incluído de série nos modelos apresentados. A informação contida nesta brochura é exata na altura em que esta é impressa. Reservamos o direito de proceder a alterações no design e equipamento. As cores 
impressas na brochura são apenas cores aproximadas às cores reais. O equipamento opcional ilustrado está disponível mediante custos extra. Disponibilidade, características técnicas e equipamentos fornecidos nos nossos veículos podem variar nos diferentes mercados onde são comercializados. Reciclagem:  
informações sobre Design ajustado ao meio ambiente, rede de recolha e reciclagem de veículos em fim de vida, podem ser encontradas em www.opel.pt. Para informações precisas sobre o equipamento fornecido nos nossos veículos, contacte o seu concessionário Opel mais próximo. 
Este catálogo não pode ser reproduzido total ou parcialmente sem autorização por escrito da Opel Portugal, Lda.

Opel Portugal, Lda Edição 07/18

PT
/M

Y1
9

www.opel.pt

The fuTure is everyone’s




