INFORMACJA PRASOWA

Wrocław, 7.10.2015

Nowy Opel Astra V na targach Fleet Market 2015
Podczas VII Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych Fleet Market 2015, które odbędą
się 24 listopada br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI - swoją flotową premierę roku będzie miał
nowy Opel Astra.
To już piąta generacja tego flotowego hitu Opla. Nowa Astra jest całkowicie odmienna od swojej poprzedniczki.
Skonstruowane na nowej platformie nadwozie jest nie tylko o niemal 5 cm krótsze od Astry IV (ma 437 cm
długości), ale też o 0,5 cm węższe i o 2,5 cm niższe. Bardziej spektakularne efekty osiągnięto w walce o kilogramy.
Każda Astra V, niezależnie od wersji wyposażeniowej i silnika, który ją napędza, jest co najmniej o 120 kg lżejsza
od odpowiadającej jej wersji poprzedniego modelu, a oszczędności na wadze mogą sięgać nawet 200 kg.
Uzyskano je nie tylko dzięki zupełnie nowej konstrukcji nadwozia, którego wiele elementów wykonano z cieńszej,
wysokowytrzymałej stali.
Astra V jest także lepiej wyposażona. Już w podstawowej wersji Essentia standardem są m.in. manualna
klimatyzacja, radio z łączem Bluetooth i portami USB i AUX, światła do jazdy dziennej wykonane z diod LED,
elektrycznie sterowane szyby i lusterka zewnętrzne (także podgrzewane). Droższa wersja Enjoy ma ponadto m.in.
system multimedialny IntelliLink z kolorowym dotykowym wyświetlaczem, tempomat z ogranicznikiem prędkości,
komputer pokładowy oraz pokrytą skórą kierownicę z przyciskami sterowania radiem i tempomatem. W obu
odmianach za dopłatą 1950 zł dostępny jest także system OnStar (w wersjach wyposażenia Dynamic i Elite jest
standardem).
Nowa Astra od początku dostępna będzie z silnikami o mocach od 95 KM do 200 KM i pojemności od 1,0 do 1,6
litra. Nowością są podstawowe jednostki benzynowe: 1,4 o mocy 100 KM i trzycylindrowy 1,0 Turbo generujący
moc 105 KM. Ten ostatni, współpracując ze zautomatyzowaną przekładnią Easytronic, ma zużywać w cyklu
mieszanym zaledwie 4,2 litra paliwa na 100 kilometrów przy emisji CO2 poziomie 96 g/km.
Ta oraz wiele jeszcze innych premier czeka na Państwa już 24 listopada br. Serdecznie zapraszamy na targi Fleet
Market 2015 do odwiedzenia blisko 200 stoisk Wystawców oraz do udziału w panelu konferencyjnym którego
tematem wiodącym będzie: Auto firmowe. Finansowanie samochodów w firmach z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat targów Fleet Market - dostępne są na stronie: www.fleetmarket.pl.
Zapraszamy!




TERMIN TARGÓW: 24 listopada 2015 (wtorek), od godz. 8:00 do 16:00
MIEJSCE TARGÓW: Hale nr 1 i 3 (ekspozycje wystawców) oraz sala konferencyjna na I piętrze (panel
konferencyjny) , Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa
UDZIAŁ W TARGACH JEST BEZPŁATNY dla osób powiązanych z branżą flotową (na podstawie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego na: www.fleetmarket.pl )
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FLEET MARKET – to jedyne na taką skalę w Europie Środkowo – Wschodniej wydarzenie targowe w branży motoryzacyjnej i
biznesie flotowym. Targi Fleet Market skupiają przedstawicieli 5 000 firm z całej Polski. Spotkanie to gromadzi zarówno
przedstawicieli sektora MŚP, jak i dużych międzynarodowych korporacji. Niemal wszyscy importerzy motoryzacyjni
zaprezentują łącznie około 100 najnowszych modeli samochodów przeznaczonych dla biznesu. Na gości czeka także kilka
biznesowych premier motoryzacyjnych. Targi to także aktualne oferty leasingowe i kredytowe, praktyczne rozwiązania
prawne i podatkowe z zakresu podatku VAT, dochodowego, prawa pracy i rozliczeń samochodów firmowych. Nie zabraknie
również ofert firm ubezpieczeniowych, sieci serwisowych i oponiarskich, firm z branży IT, nowoczesnych technologii czy
paliwowych. Dla gości Fleet Market oddajemy do dyspozycji i indywidualnych konsultacji - ekspertów od prawa
podatkowego, prawa pracy, specjalistów i praktyków z zakresu zakupu auta do firmy, jego amortyzacji, eksploatacji i
odsprzedaży. Targi Fleet Market odwiedzą: właściciele firm, dyrektorzy administracyjni, finansowi, fleet managerowie,
dyrektorzy ds. logistyki, przedstawiciele mediów ogólnopolskich i administracji państwowej.
Targi Fleet Market to wydarzenie skierowane wyłącznie dla przedstawicieli firm, które są obecnymi lub potencjalnymi
nabywcami samochodów do firm. Na targi zapraszane są osoby szukające zarówno jednego samochodu do prowadzenia
działalności biznesowej, jak ci, którzy poszukują pojazdów do flot liczących od kilkudziesięciu do kilkuset aut.
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