
Astra 5-deurs PLUG-IN HYBRID

Sportstoelen vóór € 36.750 576 24,00 266,001GO5A5TIZAB09QB0 

Verwarmbare voorstoelen en verwarmbaar stuurwiel133kW (180pk) 8-traps automaat

Geperforeerd lederen stuurwiel

Zwarte hemelbekledingAstra Sports Tourer PLUG-IN HYBRID

Aluminium pedalen € 37.150 600 25,00 274,001GO5C5TIZAB09QB2  

Rode accenten op bekleding, deurpaneel en dashboard (enkel i.c.m. stoffen bekleding)133kW (180pk) 8-traps automaat
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Consumenten-

adviesprijs

incl. afleverkosten

Fiscale waarde

incl. BTW/BPM

Netto 

catalogusprijs

excl. BTW/BPM

BPM

CO2 uitstoot 

Gecombineerd

(gr/km) 1)

Energielabel

Netto 

bijtelling 

p/m v.a.
2)

Bestelcode

Astra 5-deurs

1.6 Turbo Hybrid 

133kW (180pk) 8-traps automaat

Astra Sports Tourer
1.6 Turbo Hybrid 

133kW (180pk) 8-traps automaat

 

 

24 A € 250 1GO5A5TIZAB09QB0 

First Edition € 37.399 € 36.250 € 29.463 € 600 25

First Edition € 37.899 € 36.750 € 29.896 € 576

A € 247 1GO5C5TIZAB09QB2  

1) De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure (EU 715/2007 en EU 2017/1151), op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Deze WLTP-procedure vervangt de New European Driving Cycle (NEDC), de 

testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2-emissie gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn op basis van de 

standaard uitvoeringen en kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator om de CO2-

emissie, het BPM bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Voor meer informatie kijk op www.opel.nl/wltp.

2) Voor de elektische modellen geldt een bijtellingscategorie van 16% voor een fiscale waarde tot €35.000. Voor het gedeelte van de fiscale waarde boven €35.000 geldt 22% bijtelling. Voor de benzine, Plug-in Hybrid en diesel modellen geldt een bijtellingscategorie van 22%. 

De nettobijtelling is berekend o.b.v. 37,07% inkomstenbelasting tarief. 

De consumenten-adviesprijs is 

inclusief afleverkosten:

Plug-in Hybrid versies € 1.149

Kosten rijklaar maken

Afleverbeurt

Kentekenpalten

Reinigen

Veiligheidsdriehoek

Veiligheidshesje

Vloermatten (set)

Verbanddoos

Ruitensproeiervloeistof

Lifehamer

Laadkabel 230V Schuko

Laadkabel Type 2 mode 3

Wettelijke kosten

Inschrijving in het kenteken-

register €40,80

Kosten tenaamstelling €6,33

Recyclingsbijdrage €25,00

UITVOERINGEN & PRIJZEN



5-DEURS - FIRST EDITION

SPORTS TOURER - FIRST EDITION

KLEUREN

BASIS LAK

WHITE JADE P0WP 

€0

METALLIC LAK

DIAMOND BLACK M49V 

€0

TREND LAK 

PEPERONCINO RED M5PQ

€0

TREND LAK 

PEPERONCINO RED M5PQ

€0



5-DEURS - FIRST EDITION

INTERIEUR EXTERIEUR BANDEN EN VELGEN

Sportstoelen vóór Black pack voor het exterieur, met o.a. 18" Lichtmetalen velgen, Diamond Cut met rode accenten, Pentagon

Verwarmbare voorstoelen en verwarmbaar stuurwiel Zwart dak

Geperforeerd lederen stuurwiel Zwarte rand omlijsting van de Vizor INFOTAINMENT

Zwarte hemelbekleding "Astra" op achterkant in zwart Pure Panel Pro met 10" instrumentarium en 10" kleuren touchscreen

Aluminium pedalen Zwarte onderste rand zijruiten Draadloze Apple Carplay en Android Auto

Morrocana bekleding "Greta" Donker getinte ruiten achter 6 luidsprekers (4 vóór en 2 achter)

Bestuurdersstoel met AGR-certificering, met o.a. Chromen rand onder zijruiten Bluetooth connectiviteit

8-voudig handmatig verstelbare bestuurdersstoel DAB+ Radio

Uitschuifbare zitting bestuurdersstoel TECHNIEK EN VEILIGHEID Multimedia Navi Pro, Intelli-HUD en HiFi Audio

Verstelbare lendensteun bestuurdersstoel EcoLED-dagrijverlichting en -richtingaanwijzers Navigatie systeem

Rode accenten op bekleding, deurpaneel en dashboard LED-mistlampen vóór 8 luidsprekers

Armsteun vóór Opel Safety Pack, met o.a. 1 subwoofer

Armsteun achter met ski-luik Lane keep assist Intelli-HUD, uitgebreid head-up-display

Keyless Entry & Start Emergency Braking "Over the air" updates *

Elektronische klimaatregeling met twee zones Driver Attention Alert Opel Virtual Assistant - spraakbediening met natuurlijke commando's *

Automatisch dimmende binnenspiegel, zonder rand Intelligente snelheidsaanpassing (correcte max. snelheid voorgesteld) TomTom Online Traffic*

60/40 neerklapbare achterbank Hill Start Assist Point-of-Interest (POI) zoekfunctie*

LED-verlichting in de zonnekleppen Bandenspanningscontrolesysteem

Opbergruimte voor zonnebril Intelli-Vision 360° parkeerhulpsysteem

2-USB-C laders Adaptive Cruise Control met Stop & Go

Regen- en lichtsensor Verkeersbordherkenning uitgebreid

Elektronische handrem 7,4 kW boordlader

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels Drive Assist 1.0

Elektrisch bedienbare ruiten voor bestuurder, passager en achter Rear Cross Traffic Alert

8 airbags (bestuurders-, passagiers-, zij- en gordijnairbags voor en achter) Lane positioning assist

Elektrisch bedienbaar schuif/kantel panoramadak Dodehoek signalering

* Deze elementen zijn onderdeel van een abbonement, de eerste 3 jaar 

zijn kosteloos. Hierna zijn er kosten aan verbonden zijn.

STANDAARDUITRUSTING



SPORTS TOURER - FIRST EDITION

INTERIEUR EXTERIEUR BANDEN EN VELGEN

Sportstoelen vóór Black pack voor het exterieur, met o.a. 17" lichtmetalen velgen zwart, Kadett

Verwarmbare voorstoelen en verwarmbaar stuurwiel Zwart dak

Geperforeerd lederen stuurwiel Zwarte rand omlijsting van de Vizor INFOTAINMENT

Zwarte hemelbekleding "Astra" op achterkant in zwart Pure Panel Pro met 10" instrumentarium en 10" kleuren touchscreen

Aluminium pedalen Zwarte onderste rand zijruiten Draadloze Apple Carplay en Android Auto

Morrocana bekleding "Greta" Donker getinte ruiten achter 6 luidsprekers (4 vóór en 2 achter)

Bestuurdersstoel met AGR-certificering, met o.a. Chromen rand onder zijruiten Bluetooth connectiviteit

8-voudig handmatig verstelbare bestuurdersstoel DAB+ Radio

Uitschuifbare zitting bestuurdersstoel TECHNIEK EN VEILIGHEID Multimedia Navi Pro met Pure Panel Pro en Intelli-HUD

Verstelbare lendensteun bestuurdersstoel EcoLED-dagrijverlichting en -richtingaanwijzers Navigatie systeem

Rode accenten op bekleding, deurpaneel en dashboard LED-mistlampen vóór 6 luidsprekers

Armsteun vóór Opel Safety Pack, met o.a. Intelli-HUD, uitgebreid head-up-display

Armsteun achter met ski-luik Lane keep assist "Over the air" updates *

Keyless Entry & Start Emergency Braking Opel Virtual Assistant - spraakbediening met natuurlijke commando's *

Elektronische klimaatregeling met twee zones Driver Attention Alert TomTom Online Traffic*

Automatisch dimmende binnenspiegel, zonder rand Intelligente snelheidsaanpassing (correcte max. snelheid voorgesteld) Point-of-Interest (POI) zoekfunctie*

Veiligheidsnet in laadruimte Hill Start Assist

40/20/40 neerklapbare achterbank incl. armsteun en bekerhouders Bandenspanningscontrolesysteem

LED-verlichting in de zonnekleppen Intelli-Vision 360° parkeerhulpsysteem

Opbergruimte voor zonnebril Adaptive Cruise Control met Stop & Go

2-USB-C laders Verkeersbordherkenning uitgebreid

Regen- en lichtsensor Zilverkleurige dakrails

Elektronische handrem 7,4 kW boordlader

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels Drive Assist 1.0

Elektrisch bedienbare ruiten voor bestuurder, passager en achter Rear Cross Traffic Alert

8 airbags (bestuurders-, passagiers-, zij- en gordijnairbags voor en achter) Lane positioning assist

Dodehoek signalering

* Deze elementen zijn onderdeel van een abbonement, de eerste 3 jaar 

zijn kosteloos. Hierna zijn er kosten aan verbonden zijn.

STANDAARDUITRUSTING



Opel Nederland onderdeel van Stellantis B.V. I Lemelerbergweg 12 I 1101 AJ AMSTERDAM I Postbus 350 I 1115 ZH DUIVENDRECHT    

www.opel.nl

Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag, vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie en uitvoering 

van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dien overeenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan de CO2 gerelateerde toeslag 

veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen wijzigen. Kijk voor informatie over de energielabels en CO2 uitstoot op www.opel.nl, of vraag uw Opel distributeur naar de laatste informatie. Auto’s uit voorraad 

van de importeur en/of dealer kunnen afwijkende energielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Opel distributeur kan u hier alti jd over informeren. Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het 

gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Druk/zetfouten voorbehouden

www.opel.nl/astra


