
Astra Luukpära 

Innovation  1,6 DTH (100 kW) AT6 S/S 
 

Esimene registreerimine 19.12.2019 

Registreerimisnumber 750SRL 
 

Standardvarustus 

Elektriajamiga aknatõstukid taga- ja esiustelühepuute 

avanemise/sulgemisega ja turvasüsteemiga, 

kaugjuhitavad 

Isofix ja Top Tether laste turvaistme kinnitused 

tagaistmel      

Toonitud, päikesekiirgust neelavad klaasid      

Võtmevaba sisenemis - ja  käivitamisfunktsioon 

Keyless Open (fleet korral)(+BTM+DBU+N06) 

Juhi ja kaassõitja eesmised ja külgmised turvapadjad. 

Turvakardinad esi- ja tagaistmele 

Kaasõitja eesmine ja külgmine turvapadi 

väljalülitatavad      

Automaatne kliimaseade (ECC) :kahe 

temperatuuritsooniga, salongi õhufiltri ja 

õhuringlussüsteemiga, automaatse õhujaotusega 

Elektriliselt kokkuklapitavad soojendusega 

küljepeeglid      

Elektrooniline juhitavuskorrektor ESP-Plus ja veojõu 

jaotussüsteem TC-Plus      

Multimeediasüsteem IntelliLink R 4.0: raadio 

RDS/EON. USB-liides. 3,5 mm aux-in audiosisend. 

7-tolline puuteekraan. 4 kõlarit. Apple CarPlay ja 

Android Auto ühilduvus. Bluetooth® käed-vabad ja 

audio striiming. 4 x 20W @ 4 Ohm, roolilt juhitav 

Elektriajamiga ja automaatse vabastusega 

seisupidur(+keskkonsool koos liugleva käetoega) 

Rehviparanduskomplekt täitevedelik + 12 V 

kompressor(ei ole saadaval koos tagavararattaga, 

ilma tungraua ja tööriistadeta) 

Nahkkattega rool kiirushoidiku/piiriku ja 

audiosüsteemi juhtnuppudega      

Valuveljed 16", 10 kodaraga+ Suverehvid 205/55 

R16 SL 91V 

Driver Assistance pakett I:Opel Eye sõidukaamera 

keelumärkide ja sõidurajalt kaldumise ning hoiatus- 

ja sõidusuuna korrigeerimise süsteem, pikivahe 

vähenemise hoiatus ja hädapidurdus. Klaasipühkijate 

vihmaandur, elektrokromaatiline (tumenev) 

sisepeegel 

LED-päevatuled, automaatse lülitusega      

Eesmised udulaternad      

Halogeen esituled:eraldi lähi- ja kaugtule elemendiga 

 Interior Light pakett I:Kohtvalgustid esi- ja 

tagaistmel. Valgustatud peeglid päikesesirmides 

Sight & Light pakett I:Klaasipühkijate vihmaandur. 

Elektrokromaatiline (tumenev) sisepeegel. 

Valgustundlik päeva/lähitulede ümberlülitus  

Parkimisandurid tagumises kaitserauas      

Graafiline infokuvar      

Rehvirõhu seiresüsteem rõhunäiduga iga rehvi kohta      

Pardakompuuter      

 

LISAVARUSTUS                                                                        Ah  
Talvepakett II: Soojendusega tagaistmed, Kaks USB-sisendit tagaistujatele keskkonsoolis 480,00  
ARK Registreerimine Maanteeametis, sisaldab ohutuskomplekti 350,00  
Metallikvärv: SOVEREIGN SILVER      540,00  
Innovation Plus pakett: - Navi 950 Intellilink (iO6); - Parkimisandurid ees ja taga, koos 
tahavaatekaamera ja pimenurgahoiatusega. Juhi ja esiistme AGR istmete pakett (SRY) tellimisel 
sportistmed (TASB) / nahkistmed (TAPQ). tekstiilist porimatid 4tk. Tumedad tagaklaasid (AKO) 

1 160,00  

Ruumisäästev varuratas 16      65,00  
Ergonoomiliste sportistmete pakett (Innovation/Dynamic):AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V) 
ergonoomilsed esiistmed: reguleeritava kalde ja kõrgusega, istmepadja pikkuse ja nimmetoe 
regulaatoriga  (koos TAPQ/TASB/TAQL/TAP4) 

480,00  

Adaptiivsed IntelliLux LED® maatriks LED esilaternad. Kõrguse automaatne reguleerimine LED 
päevatuled tagatuled. Individuaalse valgusjaotusega kohanduvad tuled. 

1 100,00 

Signalisatsioon, Liikumisanduriga  350,00  
Eemaldatav haagisekonks, 13-klemmiga pistikupesaga      750,00  

 

Hind koos lisavarustusega 27 188 € 
 

OMAHIND 19 900 €


