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Odkryj Opla COrsę
Odkryj na nowo przyjemność płynącą z jazdy. Opel Corsa to  
świetny wygląd, dynamiczne silniki i pomysłowe rozwiązania  
konstrukcyjne. do dzieła! Na co czekasz? Nie zwlekaj i szykuj  
się na zabawę! Odkryj połączenie śmiałej, dynamicznej stylistyki,  
niezwykłej wszechstronności i ekscytujących doznań z jazdy.  
Odkryj Opla.



Nieważne, dokąd zmierzasz ani czym się zajmujesz. Z Oplem Corsą i odpowiednim 
towarzystwem, możesz zamienić swoje życie w nieustanną zabawę!

JUŻ CZAS RUSZYĆ

W DROGĘ!





WYBIERZ ...



Właściwe miejsce. Właściwy czas.  
Właściwa atmosfera. Wierzysz w miłość  
od pierwszego wejrzenia? My tak!

STYL





JUŻ CZAS 
ZACZąć ZAbAwę

Opel Corsa z unikalnym systemem Flex-Fix® zabierze Cię wszędzie tam, gdzie czekają wyzwania.





Poszanowanie 
dla 

środowiska
świat jest wspólny, więc wszyscy mamy obowiązek o niego dbać. 

Firma opel dokłada starań, aby stale ograniczać emisję gazów cieplarnianych związaną z wytwarzanymi 
modelami samochodów, ale także prowadzi prace nad całą gamą wydajniejszych i przyjaznych dla 

środowiska alternatywnych źródeł energii. Jednym z naszych aktualnych celów jest całkowite wyeliminowanie 
emisji spalin dzięki zastosowaniu zaawansowanych ogniw paliwowych. Jednak nasza troska  

o środowisko naturalne nie ogranicza się tylko do tych działań. Znacznie ograniczyliśmy ilość szkodliwych 
substancji powstających podczas produkcji i udostępniliśmy klientom z całej Europy sieć łatwo  

dostępnych punktów recyklingowych. dzięki temu nasza polityka poszanowania środowiska naturalnego jest 
widocznaw całym cyklu projektowania, wytwarzania i użytkowania każdego samochodu.

Twój świat jest także naszym światem.

Na stronach 12–13, w sekcji „Silniki i skrzynie biegów”, można znaleźć informacje 
o wyjątkowo ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska wersjach ecoFLEX.



Mocne i dynamiczne silniki
To, co znajduje się pod maską samochodu, może się wydawać mało interesujące, ale w przypadku Opla Corsy  
z pewnością zwróci Twoją uwagę! Do wyboru masz całą gamę mocnych i jednocześnie oszczędnych silników.  
Czego chcieć więcej?

Czterobiegowa automatyczna 
skrzynia biegów. 4-biegowa przekładnia 
automatyczna z trybem zimowym jest 
dostępna opcjonalnie w wersjach z silni-
kiem 1.4 TWINPORT.

Przekładnia Easytronic®. Ekonomiczna 
i prosta w obsłudze skrzynia biegów 
Easytronic® łączy zalety 5-biegowej prze-
kładni manualnej z łatwością obsługi 
przekładni automatycznej. W połączeniu 
z opracowaną przez Opla technologią  
ActiveSelect® umożliwia ręczną zmianę 
biegu bez użycia pedału sprzęgła  
w celu uzyskania sportowych osiągów.



Silniki i skrzynie biegów

Opel Corsa w wersji ecoFLEX. Tak przyjemny w prowadzeniu samochód nie powinien 
wyrządzać szkód środowisku. Z tego też powodu inżynierowie Opla sprawili, że niezwykle 
ekonomiczny pojazd jest teraz jeszcze oszczędniejszy i cechuje się emisją CO2 na poziomie 
zmniejszonym do 105 g/km. Równocześnie, dzięki optymalnej kalibracji silnika 1.3 CDTI 
55 kW (75 KM), zwiększeniu przełożenia przekładni głównej, obniżeniu nadwozia o 20 mm 
w celu poprawienia jego aerodynamiki i zastosowaniu opon o zmniejszonych oporach 
toczenia, udało się zachować niezmienione osiągi. Nowy Opel Corsa ecoFLEX jest dostępny 
w trzydrzwiowych odmianach Essentia i Enjoy. Ponadto trzy i pięciodrzwiowe modele 
Essentia lub Enjoy można zamówić z przyjaznym dla środowiska silnikiem 1.3 CDTI ECOTEC® 
o emisji CO2 wynoszącej zaledwie 119 g/km. 

Gama silników. Silniki Opel ECOTEC® są zarazem dynamiczne i ekonomiczne, co 
w połączeniu z wysokim momentem obrotowym zapewnia moc i skuteczność wraz 
z większą oszczędnością paliwa i niższym poziomem emisji spalin. 

Silniki benzynowe o pojemności do 1,4 litra wykorzystują opracowaną przez Opla 
technologię TWINPORT, która – w połączeniu ze zmiennymi fazami rozrządu – zapewnia 
mniejsze spalanie i niższą emisję spalin przy zachowaniu takich samych osiągów. Do 
wyboru są jednostki 1.0 TWINPORT (44 kW/60 KM), 1.2 TWINPORT (59 kW/80 KM) oraz 
1.4 TWINPORT (66 kW/90 KM) – przy czym ta ostatnia może współpracować z 4-biegową 
przekładnią automatyczną. Wszystkie wersje są standardowo wyposażone w prze-
kładnię 5-biegową, a w przypadku wersji z silnikiem o pojemności 1,2 litra dostępna 
jest także opcjonalna przekładnia Easytronic®. Nowa jednostka 1.6 Turbo o mocy 
110 kW (150 KM), dająca Oplu Corsie najlepsze osiągi, jest dostępna w wersjach GSi 
i OPC (w wersji OPC moc wynosi aż 141 kW (192 KM)).  

Silniki wysokoprężne z szyną paliwową Common Rail wykorzystują najnowsze techno logie, 
a ponadto zapewniają znakomite osiągi i niskie spalanie. Jednostka 1.3 CDTI (o mocy  
55 kW/75 KM) w połączeniu z manualną przekładnią 5-biegową to propozycja dla naj-
bardziej oszczędnych. Dla osób, którym zależy na większej mocy i łatwiejszej obsłudze, 
przeznaczone są warianty z silnikiem 1.3 CDTI (o mocy 66 kW/90 KM) i 6-biegową prze-
kładnią manualną (opcjonalnie z przekładnią Easytronic®) oraz z turbiną o zmiennej 
geometrii łopatek. Z kolei jednostka 1.7 CDTI (o mocy 92 kW/125 KM), której moment 
obrotowy wynosi aż 280 Nm, w połączeniu ze sportową 6-biegową przekładnią  
manualną to idealny wybór dla klientów, którym zależy przede wszystkim na znakomi-
tych osiągach.

Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych sprzedawanych w Europie z wyposażeniem standardowym. Zużycie paliwa, obliczone na podstawie wytycznych 1999/100/WE, uwzględnia masę pojazdu bez obciążenia, w stanie opisanym przez  
 wytyczne. Dodatkowe wyposażenie może oznaczać nieco wyższe wartości emisji CO2 i wyższe zużycie paliwa. Ponadto może powodować wzrost masy własnej pojazdu i w niektórych przypadkach wpływać na obniżenie dopusz czalnych obciążeń 
osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, a także na obniżenie dopuszczalnej masy przyczepy. Może to również niekorzystnie wpływać na prędkość maksymalną i przyspieszenie. Przedstawione dane dotyczą sytuacji, kiedy pojazd jest pusty 
(bez kierowcy), a obciążenie wynosi 200 kilogramów. 

Zużycie paliwa w l/100 km (dane dla wersji 3-drzwiowej)

Silniki 
 

1.3 CDTI  
ECOTEC®

(55 kW/75 KM)

1.3 CDTI  
 ECOTEC®

(55 kW/75 KM)

1.3 CDTI  
 ECOTEC®

(66 kW/90 KM)

1.7 CDTI  
 ECOTEC® 

(92 kW/125 KM)

1.0 TWINPORT  
 ECOTEC® 

(44 kW/60 KM) 

1.2 TWINPORT  
 ECOTEC® 

(59 kW/80 KM)

1.4 TWINPORT  
 ECOTEC® 

(66 kW/90 KM)

1.6 Turbo  
 ECOTEC® 

(110 kW/150 KM)

1.6 Turbo  
 ECOTEC® 

(141 kW/192 KM)

Norma emisji spalin EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4

Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-6/MTA-6 MT-6 MT-5 MT-5/MTA-5 MT-5/AT-4 MT-6 MT-6

Cykl miejski1 5,2 5,7 6,2/6,0 6,2 7,3 7,7/7,6 7,7/8,5 10,5 10,5

Cykl pozamiejski1 3,3 3,8 4,0/4,0 4,0 4,6 4,7/4,6 4,7/5,3 6,4 6,4

Cykl mieszany1 4,0 4,5 4,8/4,7 4,8 5,6 5,8/5,7 5,8/6,5 7,9 7,9

Emisja CO2 w g/km 105 119 127/125 130 134 139/137 139/154 189 190
1 W litrach zgodnie z normą 1999/100/WE.     MT-5 = 5-biegowa przekł. manualna     MT-6 = 6-biegowa przekł. manualna     MTA-5 = 5-biegowa przekł. Easytronic®     MTA-6 = 6-biegowa przekł. Easytronic®     AT-4 = 4-biegowa przekł. automatyczna
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Nowy wymiar przyjemności z jazdy ...
Podwozie Opla Corsy zostało zaprojektowane od nowa, aby poprawić komfort jazdy. Prowadzenie tego samochodu  
stało się czystą przyjemnością. Przekonaj się o tym na własnej skórze!



Dynam
ika jazdy

Elektryczne wspomaganie układu 
kie rowniczego (EPS). Wspomaganie 
jest zależne od prędkości jazdy – ułatwia 
parkowanie, zapewnia optymalną  
przyczepność kół oraz precyzyjne działanie 
układu kierowniczego przy wyższych 
prędkościach. We wszystkich wersjach 
można zamontować wspomaganie  
o jeszcze krótszym czasie reakcji.

Interaktywny system zawieszenia 
(IDS). Podwozie IDS jest dostępne 
za dodatkową opłatą. Wraz z nim jest 
mon towany zaawansowany układ  
stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus)  i za
awansowany układ kontroli podsterow
ności (EUC).

Zawieszenie przednie. Niewielka, ale 
wyjątkowo sztywna rama pomocnicza  
poprawia komfort, zapewnia doskonałe 
właściwości jezdne i gwarantuje pre
cyzyjne działanie układu kierowniczego.

Zaawansowany elektroniczny układ 
stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus). Kon
trolowane wyhamowanie od jednego  
do czterech kół neutralizuje nawet  
największą podsterowność (np. podczas 
wykonywania nagłych uników), zapew
niając zachowanie pełnej kontroli nad 
pojazdem.

W Oplu Corsie układ ABS jest znacznie bardziej zaawansowany niż w podobnych  
samochodach. Jest on oparty na najnowocześniejszych technologiach  i współpracuje 
z kilkoma dodatkowymi rozwiązaniami: 

 Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD). Optymalizuje skuteczność 
hamowania zależnie od obciążenia pojazdu.

Układ kontroli hamowania w trakcie pokonywania zakrętów (CBC). Poprawia stabilność 
pojazdu na zakrętach, zmniejszając ciśnienie płynu hamulcowego doprowa dzanego 
do koła przedniego znajdującego się po wewnętrznej części zakrętu.

Układ kontroli stabilności jazdy po prostej podczas hamowania (SLS). Zapobiega 
zmianie kierunku jazdy podczas hamowania, obniżając ciśnienie płynu hamulcowego 
doprowadzanego do odpowiednich kół.

Opcjonalne podwozie IDS (z interaktywnym systemem zawieszenia) dodatkowo poprawia 
możliwości Opla Corsy i podnosi poziom bezpieczeństwa:

Zaawansowany elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus) współpracuje 
z układem kontroli trakcji (TCPlus) i z zaawansowanym układem kontroli podsterowności 
(EUC). Moduł EUC dodatkowo poprawia właściwości jezdne, wspomagając system 
ESP®. W przypadku interwencji układu ESP® wyhamowywane są odpowiednie koła, 
co zapewnia zachowanie pełnej kontroli nad pojazdem w każdej sytuacji. Układ 
ESP®Plus można wyłączyć w wersjach GSi i OPC.

Dostępne jako opcja sportowe podwozie poprawia dynamikę jazdy i zapewnia lepszą 
przyczepność oraz sterowność, gdyż wysokość i charakterystyka zawieszenia, a także 
siła wspomagania układu kierowniczego, są dostosowane do sportowego stylu jazdy.
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Układ kontroli ciśnienia w oponach 
(DDS). Montowany seryjnie w wersji OPC 
i dostępny dla wersji z przekładnią  
Easytronic® oraz układami ESP®Plus i HSA. 
System DDS stale monitoruje prędkość 
obrotową kół, a w przypadku wykrycia 
spadku ciśnienia wyświetla stosowne 
ostrzeżenie na desce rozdzielczej.

System adaptacyjnego oświetlenia 
drogi (AFL). To innowacyjne rozwiązanie 
znacznie poprawia widoczność w nocy, 
zapewniając jeszcze wyższy poziom bez-
pieczeństwa i optymalny komfort prowa-
dzenia samochodu.

Adaptacyjne światła hamowania. 
Po zadziałaniu układu ABS przy prędkości 
jazdy powyżej 30 km/h przez chwilę  
migają światła stop (5 razy na sekundę), 
dzięki czemu kierowcy jadący z tyłu  
są ostrzegani o niebezpieczeństwie.

Dezaktywacja poduszki powietrznej 
pasażera. Aby umożliwić zamocowanie 
fotelika dla dziecka na przednim fotelu 
pasażera, można zdezaktywować czołową 
poduszkę powietrzną pasażera. Bież  
ący stan poduszki jest sygnalizowany na  
wyłączniku i desce rozdzielczej.

Poduszki powietrzne. Napełniane 
w dwóch etapach czołowe poduszki  
po wietrzne (chroniące kierowcę i pasa-
żera na fotelu przednim) gwarantuja  
wyśmienitą ochronę bierną. Opcjonalnie 
dostępne są także poduszki boczne  
i kurtynowe, które zapewniają optymalny 
poziom bezpieczeństwa (montowane  
seryjnie w wersjach Cosmo, GSi i OPC).

Opel Corsa zapewnia optymalne bezpieczeństwo nie tylko kierowcy i pasażerom, lecz 
także pieszym i rowerzystom – dzięki odpowiednio dobranej wysokości zderzaka przed
niego i wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych pochłaniających energię zde rzenia.

Reflektory halogenowe systemu adaptacyjnego oświetlenia drogi (AFL). Po włączeniu 
kierunkowskazu skrzyżowanie jest doświetlane odpowiednio z lewej lub prawej strony  
za pomocą dodatkowych lamp. Lampy te ułatwiają także parkowanie, ponieważ są  
włączane również po wybraniu biegu wstecznego. Przy wyższych prędkościach jazdy,  
obróceniu koła kierownicy towarzyszy skręt reflektorów przednich – maks. o 15° na  
zewnątrz i o 8° do wewnątrz. Działanie układu AFL jest zależne od prędkości jazdy.

Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA). Po zwolnieniu hamulca postojowego za-
pobiega staczaniu się pojazdu ze wzniesienia (wyposażenie standardowe wersji OPC). 

Ochrona pieszych. Konstrukcję Opla Corsy zoptymalizowano tak, aby zapewnić 
maksymalną ochronę pieszych w razie potrącenia.

System odłączania pedałów (PRS). Zastosowany w Oplu Corsie układ PRS powoduje 
odłączenie pedałów hamulca i sprzęgła w razie poważnego zderzenia czołowego,  
co zapobiega urazom nóg kierowcy.

Poduszki powietrzne. Opel Corsa jest wyposażony w czołowe, napełniane w dwóch 
etapach poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera podróżującego z przodu.

Bezpieczeństw
o

Opel Corsa uzyskał maksymalną liczbę  
5 gwiazdek w testach bezpieczeństwa 
EURO NCAP (jeśli pojazd jest wyposażony 
w 6 poduszek powietrznych).
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Inteligentne rozwiązania, najwyższe bezpieczeństwo
Kompleksowe rozwiązania techniczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo czynne i bierne wszystkich osób podróżujących  
Oplem Corsą w pełni ze sobą współpracują i wzajemnie się uzupełniają, gwarantując optymalną ochronę kierowcy i pasażerów,  
a także najwyższą przyjemność z jazdy. Zapomnij o zagrożeniach i zrelaksuj się. Jesteś w dobrych rękach.



W
yposażenie popraw

iające kom
fort

Czujniki deszczu i oświetlenia. Sterują 
automatycznym włączaniem wycieraczek 
i świateł, a także samoczynnym przyciem-
nianiem elektrochromatycznego lusterka 
wewnętrznego.

Podgrzewane koło kierownicy  
i fo tele. Dzięki dostępnej na zamówienie 
podgrzewanej kierownicy Twoje ręce  
będą zawsze ciepłe. Jest to rozwiązanie 
niespoty kane w innych samochodach tej 
klasy. Z kolei podgrzewane fotele przednie 
gwarantują najwyższy komfort jazdy.

Wyłączanie świateł z opóźnieniem po 
zamknięciu drzwi. Opel Corsa zapewnia 
doskonałą widoczność po zmierz chu – 
nawet gdy z niej wysiądziesz. W przypadku 
aktywacji tej funkcji przed zamknięciem 
drzwi reflek tory i światło cofania pozostaną 
włączone przez 30 sekund. 

Klimatyzacja sterowana elektro
nicz nie (ECC). Układ ECC, wykorzystujący 
opatentowaną przez Opla inteligentną 
technologię sterowania, utrzymuje stałą  
temperaturę we wnętrzu samochodu, 
niezależnie od warunków atmosfe rycznych. 
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Tempomat. Utrzymuje stałą prędkość 
jazdy, pozwalając kierowcy odprężyć się 
podczas dłuższych podróży i zapewniając 
niższe zużycie paliwa. Dzięki intuicyjnemu 
sterowaniu dotykowemu można szybko 
określić optymalną w danych warunkach 
prędkość.

Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości. 
Ustaw dowolny limit prędkości i prowadź 
zgodnie z przepisami. Przekroczenie usta-
wionego limitu uruchomi dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy. Ustawienia można zapisać  
i aktywować w chipach pamięci poszcze-
gólnych kluczyków samochodowych.

Poczuj się jak w domu ...
Dostępnych jest wiele innowacyjnych rozwiązań poprawiających komfort prowadzenia  
Opla Corsy i podróżowania nią. Gdziekolwiek się udasz, możesz poczuć się jak w domu.



Pomysłowe rozwiązania ułatwiające życie
Jako właściciel Opla Corsy będziesz zapewne spędzać w niej sporo czasu. Dlatego poświęciliśmy wiele godzin  
na obmyślenie szeregu prostych, lecz wyjątkowo praktycznych udogodnień.

Półprzezroczyste pokrętła  
i przełączniki. Eleganckie i intuicyjne 
pokrętła oraz przełączniki służące  
do obsługi radioodtwarzacza, świateł 
i układu klimatyzacji są gustownie  
podświetlane, poprawiając widoczność 
elementów wnętrza samochodu  
w ciemności.

Panoramiczne okno dachowe. To 
wyjątkowo szerokie szklane okno da chowe 
z napędem elektrycznym stwarza wrażenie 
jeszcze większej przestronności wnętrza. 
Odpowiednio ukształtowana owiewka 
zapobiega pogorszeniu właściwości aero
dynamicznych Opla Corsy, a za tłumienie 
hałasów odpowiada dwuko morowa 
izola cja akustyczna.



Pom
ysłow

e rozw
iązania

Elastyczny, zintegrowany system  
ładunkowy (Flex-Fix®). Pierwszy na 
świecie, nowatorski element zawsze 
obecny w pojeździe. Niewidoczny,  
jeśli nie jest używany – pozostaje wtedy 
schowany w tylnym zderzaku. Dzięki  
niskiemu zamontowaniu można na nim 
szybko i łatwo założyć dwa rowery.

Pilot parkowania. Ten włączany auto
matycznie po wybraniu biegu wstecz nego 
układ ostrzega dźwiękiem o potencjalnych 
zagrożeniach podczas parkowania.  
Wykrywa nawet bardzo nisko położone 
przeszkody niewidoczne dla kierowcy. 

Dwupoziomowa podłoga bagażnika. 
Regulowana podłoga udostępnia  
dwa poziomy przestrzeni ładunkowej. 

Praktyczna półka górna bagażnika. 
Półkę bagażnika można wymontować  
w celu zwiększenia pojemności przedziału 
bagażowego. Aby nie przeszkadzała, 
można ją schować za oparciem kanapy 
tylnej. 

Płaska przestrzeń ładunkowa. Po 
unie sieniu górnej części podłogi dwupozio
mowej i złożeniu oparć kanapy tylnej  
uzyskuje się idealnie płaską powierzchnię 
umożliwiającą przewożenie przedmiotów 
o dużych wymiarach.
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System
 audio-naw

igacyjny

Radioodtwarzacz CD 30. Stereofoniczny radioodtwarzacz CD. Pamięć 4 x 9 stacji, 
moc 4 x 17 W, 4 głośniki. Informacje są pokazywane na pokładowym trójfunkcyjnym 
wyświetlaczu informacyjnym lub graficznym, w wersjach wyposażonych w portal  
telefonu komórkowego bądź klimatyzację sterowaną elektronicznie.

Radioodtwarzacz CD 30 MP3. Radioodtwarzacz stereo CD z odtwarzaczem plików 
MP3 i gniazdem do podłączania urządzenia dodatkowego w standardzie. Możliwość 
podłączenia dodatkowego urządzenia stereofonicznego, pamięć 4 x 9 stacji, moc  
4 x 20 W, 7 głośników. Informacje są pokazywane na pokładowym trójfunkcyjnym  
wyświetlaczu informacyjnym lub graficznym, w wersjach wyposażonych w portal  
telefonu komórkowego bądź klimatyzację sterowaną elektronicznie.

Radioodtwarzacz CDC 40 Opera. Gratka dla melomanów. Zestaw ten jest wyposażony 
m.in. w graficzny korektor 7-pasmowy oraz cyfrowy procesor dźwięku, dzięki czemu 
brzmienie można precyzyjnie dostosować do indywidualnych upodobań. Z kolei łączna 
moc wynosząca 150 W i aż 7 wysokiej klasy głośników umożliwiają słuchanie muzyki  
z dużą głośnością i zapewniają najwyższą jakość dźwięku. Zintegrowana zmieniarka  
6 płyt CD z wygodnym podajnikiem szczelinowym odtwarza także utwory w formacie 
MP3. W przypadku tego zestawu przyciski sterujące na kierownicy i graficzny wyświetlacz 
informacyjny stanowią wyposażenie standardowe.

Radioodtwarzacz CD 60 Navi. Radioodtwarzacz CD 60 Navi jest wyposażony w napęd 
płyt CD do nawigacji i dodatkowy napęd płyt CD do odtwarzania plików MP3. Stan-
dardowy graficzny wyświetlacz informacyjny z ekranem monochromatycznym obsługuje 
nawigację w trybie głosowym i przy użyciu symboli. Podwójny tuner radiowy zapewnia 
optymalny odbiór informacji o warunkach drogowych przez kanał TMC, udostępniając 
efektywną, dynamiczną nawigację. Sterowanie z kierownicy, pamięć 4 x 10 stacji, moc 
4 x 20 W, 7 głośników, gniazdo do podłączania urządzenia dodatkowego.

Gniazdo do podłączenia urządzenia 
dodatkowego. Pozwala podłączyć do-
wolne urządzenie przenośne z wyjściem 
słuchawkowym, np. odtwarzacz MP3 lub 
iPod®. Dostępne standardowo z radiood-
twarzaczem CD 30 MP3 oraz CD 60 Navi. 

Komputer pokładowy. Monitoruje 
 zu życie paliwa i inne  ważne parametry. 
Jego komunikaty są pokazywane na wy-
świetlaczu na desce rozdzielczej, graficz-
nym wyświetlaczu informacyjnym bądź 
kolorowym wyświetlaczu in formacyjnym 
(zależnie od wyposażenia samochodu).
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Przyjemne spędzanie czasu i dostęp 
do potrzebnych informacji
Zestawy audio-nawigacyjne montowane w samochodach marki Opel charakteryzują się znakomitym brzmieniem  
i intuicyjną obsługą, a ponadto idealnie wkomponowują się w deskę rozdzielczą. Konstruktorzy Opla Corsy pomyśleli  
nawet o dopasowaniu pokręteł i przełączników tych zestawów do wystroju wnętrza ... Imponujące, prawda?





Pragniesz podkreślić swój styl?

DO DZIEŁA!



Essentia

Opel Corsa Essentia
Wersja Essentia to więcej niż  
można zapragnąć...

• Czołowe poduszki powietrzne dla  
kie rowcy i pasażera

• Wyłącznik czołowej poduszki  
po wietrznej pasażera

• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Kolumna kierownicy z regulacją  

nachylenia i odległości od kierowcy
• Układ ABS
• Centralny zamek
• Wyłączanie świateł z opóźnieniem  

po zamknięciu drzwi
• Adaptacyjne światła hamowania
• Przyciemniane szyby
• Kieszenie na przednich fotelach
• Trójfunkcyjny wyświetlacz informacyjny
• Mocowania ISOFIX na skrajnych  

fotelach tylnych
• Uniwersalna osłona przestrzeni  

ładunkowej
• Przycisk elektrycznego otwierania  

klapy tylnej (w kolorze nadwozia)
• 14-calowe stalowe obręcze kół  

(opony 185/70 R 14)
• Elektrycznie regulowane lusterka
• Czarna tapicerka Punch/Elba
Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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Enjoy
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Opel Corsa Enjoy
Ciepłe i przyjazne kombinacje  
kolorów, wyrażające „beztroski”  
styl życia z Oplem Corsą.

Wyposażenie standardowe wersji  
Essentia oraz:
• Oparcie kanapy tylnej dzielone  

w proporcjach 2/3
• Dwupoziomowa podłoga bagażnika
• Elektrycznie sterowane szyby przednie 
• Zdalnie sterowany centralny zamek
• Konsola środkowa: Matt Chrome  

z tapicerką Cable w kolorach: Czarny,  
Niebieski Asia

• Konsola Środkowa: Piano Paint  
z tapicerką Cable w kolorze  
Czerwony Indian

• Lusterka zewnętrzne i klamki  
w kolorze nadwozia 

• Wskaźniki na desce rozdzielczej  
w kolorze czarnym ze srebrnymi  
obwódkami

• 15-calowe stalowe obręcze kół  
(opony 185/65 R 15)

• Tapicerka Cable/Elba w kolorach: Czarny, 
Niebieski Asia lub Czerwony Indian

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.



Cosm
o

Opel Corsa Cosmo
Dyskrecja, szyk i najwyższa jakość ...

Wyposażenie standardowe wersji  
Essentia oraz:
• Poduszki boczne i kurtyny powietrzne
• Klimatyzacja
• Klamki w kolorze nadwozia 
• Nakładki progowe
• Przednie światła przeciwmgielne
• Radio CD 30
• Obszyta skórą kierownica 
• Oświetlenie przestrzeni na nogi, z przodu 

i z tyłu (tylko w wersji 5-drzwiowej)
• Pakiet oświetleniowy
• 16-calowe stalowe obręcze kół  

(opony 195/55 R 16)
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne
• Tapicerka Fuse/Morrocana  

w kolorze Czarnym

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.
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G
Si
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Opel Corsa GSi
Sportowy wygląd, wyjątkowo dynamiczny, 
turbodoładowany silnik o pojemności  
1,6 litra i znakomite właściwości jezdne ...

Wyposażenie standardowe wersji  
Essentia oraz:
• Obniżone sportowe zawieszenie
• Przyciemniane szyby tylne
• 17-calowe obręcze kół ze stopów  

lekkich, 5 ramion w kształcie gwiazdy, 
opony 215/45 R 17

• Układ ESP®Plus

• Tapicerka Oxygen/Elba w kolorze  
Czarnym/Czerwonym Lego

• Sportowa kierownica z przyciskami  
sterowania radioodtwarzaczem 
(czarno-czerwona perforowana skóra)

• Dwupoziomowa podłoga bagażnika
• Pakiet OPC Line 1
• Dźwignia zmiany biegów OPC
• Sportowe pedały ze stopów lekkich
• Poduszki boczne i kurtyny powietrzne
• Radioodtwarzacz CD
• Klimatyzacja
• Elektrycznie sterowane szyby przednie
• Elektrycznie regulowane i podgrzewa-

ne lusterka boczne w kolorze nadwozia
• Zdalnie sterowany centralny zamek
Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.



O
PC
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Opel Corsa OPC
Oszałamiająca stylistyka, zapierające 
dech w piersi osiągi i znakomite właści-
wości jezdne. Samochód stwo rzony przez 
entuzjastów dla entuzjastów ...

Wyposażenie wersji GSi oraz:
• Najmocniejszy, turbodoładowany 

silnik 1.6
• Nakładki OPC na progi drzwi
• Sportowe podwozie
• Układ ułatwiający ruszanie pod  

górę (HSA)
• Układ wykrywania spadku ciśnienia 

w oponach (DDS)
• 17-calowe obręcze kół ze stopów  

lekkich, 5 ramion w kształcie litery Y, 
opony 215/45 R 17

• Sportowe fotele Recaro w kolorze 
Srebrnym Splice/Czarnym Morrocana

• Regulacja wysokości foteli przednich
• Ergonomiczna, obszyta skórą  

kierownica sportowa z przyciskami  
sterowania radioodtwarzaczem

• Radioodtwarzacz CD 30 MP3
• Czerwone wskaźniki na desce rozdzielczej
• Przyciemniane światła tylne

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne  
elementy wyposażenia.



Wersja OPC: dla kierowców z żyłką sportowca
Wersję tę przygotowano specjalnie dla modelu Opel Corsa, aby nadać mu dynamiczny i sportowy wygląd.  
Dostępność: jako uzupełnienie pakietów fabrycznych lub w postaci akcesoriów dostarczanych przez  
autoryzowanego dystrybutora marki Opel. 

Pakiet OPC Line 2. Postaw na 
wyrazistość. Pokaż swoje zamiłowanie  
do sportowego stylu ...

• Zderzak przedni OPC
• Zderzak tylny OPC (w wersji 3-drzwiowej)
• Nakładka tylnego zderzaka OPC 

(w wersji 5-drzwiowej)
• Progi OPC
• Obszyta skórą, sportowa kierownica OPC
• Dźwignia zmiany biegów OPC
• Plakietka OPC
• Końcówka rury wydechowej OPC

Pakiet OPC Line 1. Urzekające
 i przykuwające uwagę wzornictwo ...

• Nakładka przedniego oraz tylnego 
zderzaka OPC

• Progi OPC
• Tylny spoiler dachowy OPC
• Plakietka OPC
• Końcówka rury wydechowej OPC



O
bręcze kół

Obręcz stalowa z kołpakiem,  
5,5 J x 14, 14-ramienna, opony 185/70 R 14

Obręcz stalowa z kołpakiem,  
6 J x 15, 7-ramienna, opony 185/65 R 15

Obręcz stalowa z kołpakiem,  
6 J x 16, 6-ramienna, opony 195/55 R 16

Obręcz ze stopów lekkich, 
6 J x 15, 5 podwójnych ramion, opony 
185/65 R 15

Obręcze kół i opony PA8 QV7 QV6/P2V QV5 QV4 PGN QV3 Q9E PNJ PNW

Essentia ● – – – – – – – – –

Enjoy – ● – ○ – ○ ○ – – –

Cosmo – –  ●/○1 – ○ – ○ – – –

GSi – – – – – – – ● – –

OPC – – – – – – – – ● ○

● = standard     ○ = opcjonalnie     – = niedostępne     1 Tylko w wersji Cosmo z silnikiem o pojemności 1,7 l i mocy 92 kW (125 KM).

Obręcz ze stopów lekkich, 
7 J x 17, 5 podwójnych ramion, opony 
215/45 R 17

Obręcz ze stopów lekkich, 
7 J x 17, 5-ramienna w kształcie litery Y, 
opony 215/45 R 17

Obręcz ze stopów lekkich, 
7 J x 17, 5-ramienna, opony 215/45 R 17
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Obręcz ze stopów lekkich, 
6 J x 16, 7 podwójnych ramion, opony 
195/55 R 16



Obręcz ze stopów lekkich, 
6 J x 16, 7 podwójnych ramion, opony 
195/55 R 16

Postaw na swój własny styl
Obręcze kół potrafią powiedzieć wiele o samochodzie i jego właścicielu. Dlatego warto poświęcić  
trochę czasu na ich wybór. Nabywca Opla Corsy ma do wyboru szeroką gamę stylowych kołpaków  
i nietypowych obręczy ze stopów lekkich.

Obręcz ze stopów lekkich, 
7,5 J x 18, 5-ramienna w kształcie litery Y, 
opony 225/35 R 18



Czerp z życia pełnymi garściami ...
Nowego Opla Corsę możesz w pełni dostosować do swoich wyszukanych potrzeb. Dostępna 
jest szeroka gama stylowych i praktycznych akcesoriów, dzięki którym łatwo zaakcentujesz 
swój styl życia. A może nawet dasz upust swoim fantazjom ...

Wielofunkcyjny pojemnik chłodzą-
cogrzewczy. Ma aż 15 l pojemności, 
dwa uchwyty na napoje: jeden chłodzony,  
a drugi podgrzewany. Jest zasilany  
z gniazda o napięciu 12 V. Wymiary: 
560 x 290 x 340 mm. Pojemnik ten jest 
przytwierdzany do dowolnego fotela 
z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. 
(17 22 622) 

Odłączany hak holowniczy. Dopaso-
wany do Opla Corsy, umożliwia ciągnięcie 
przyczepy o masie do 1300 kg (zależnie 
od pojemności silnika). (67 36 123)

Zasłony przeciwsłoneczne. Dopaso-
wane do tylnej szyby i szyb tylnych drzwi. 
(17 32 819/820 – 5 dr, 17 32 821/822 – 3 dr)

Foteliki dziecięce. Opel oferuje różne 
foteliki dla dzieci w każdym wieku, moco-
wane za pomocą uchwytów ISOFIX (wraz 
z górną uprzężą) i/lub standardowego 
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. 
Wszystkie foteliki spełniają najnowsze 
normy bezpieczeństwa UE, także w zakre-
sie ochrony przed uderzeniem z boku. 
(17 46 710/711/712)

Dodatkowy bagażnik tylny Flex-Fix®. 
Ten dostępny opcjonalnie pojemnik  
stanowi uzupełnienie systemu Flex-Fix®. Ma 
160 l pojemności, a jego maksymalne  
obciążenie wynosi 25 kg. Łatwy w montażu, 
z możliwością zamknięcia. Wykonany  
z trwałego tworzywa ABS. (17 32 929)



O
PC Line i A

kcesoria
Listwy boczne. Chronią Opla Corsę 

przed uderzeniami i drobnymi szkodami. 
Pomalowane czarnym lub grafitowym 
podkładem, mogą być również pokryte 
lakierem w kolorze nadwozia.

Boksy dachowe. Do wyboru spośród 
4 modeli. Wymiary od 133 x 86 x 37 cm  
do 232 x 70 x 39 cm. (67 32 292-295)  
Montaż wymaga posiadania bagażnika 
bazowego. (17 32 541)
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17-calowe obręcze kół OPC ze stopów 
lekkich. Aluminiowe 5-ramienne obręcze 
kół z nieskazitelnym wykończeniem w  
kolorze srebrnym, kołpakami i matowymi 
aluminiowymi pierścieniami dodają 
sportowego posmaku. 

Skórzana dźwignia zmiany biegów 
OPC. Do 6-biegowej manualnej skrzyni 
biegów. 

Pedały ze stopów lekkich OPC. 
Sportowy wygląd i stabilna pozycja  
stopy zapewniają najwyższą przyjemność 
z jazdy. 

Układ wydechowy OPC z trapezo-
idalną końcówką. Sportowe brzmienie 
chromowanej rury wydechowej OPC.  
Zaprojektowane przez firmę Remus.

Zestaw bezpieczeństwa. Składa się 
z trójkąta ostrzegawczego, kamizelki  
odblaskowej i apteczki pierwszej pomocy. 
Wszystkie elementy są wymagane w więk-
szości krajów europejskich. (67 16 421)

Aluminiowy bagażnik bazowy. Solidny, 
bezpieczny i łatwy w instalacji bagażnik 
bazowy z zamkiem. Umożliwia zamoco-
wanie jednego z wielu oferowanych przez 
Opla akcesoriów, takich jak boksy da-
chowe, uchwyty na narty lub na rower. 
(17 32 541)



Świetny wygląd. Doskonała elegancja
Chcesz, aby każda chwila spędzona w Opel Corsie była przyjemnością?  
Wybierz tapicerkę i elementy dekoracyjne, które najbardziej Ci odpowiadają.

Punch Czarny/Elba Czarny.
Konsola środkowa: Satin Stone.

Oxygen Czarny/Elba Czerwony.
Konsola środkowa: Matt Chrome.



Tapicerki
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Fuse Czarny/Morrocana Czarny.
Konsola środkowa: Piano Paint.

Cable Czarny/Elba Czarny. 
Konsola środkowa: Matt Chrome.

Cable Niebieski Asia/Elba 
Niebieski Asia.
Konsola środkowa: Matt Chrome.

Cable Czerwony Indian/Elba 
Czer wony Indian.
Konsola środkowa: Piano Paint.

Fotele Recaro OPC: Splice Srebrny/
Morrocana Czarny1. 
Konsola środkowa: Piano Paint.
1 Tkanina łączona ze skórą sztuczną.

Fotele Recaro OPC: Splice Niebieski/
Morrocana Czarny1. 
Konsola środkowa: Piano Paint.
1 Tkanina łączona ze skórą sztuczną.

Fotele Recaro OPC: Skóra2 Czarny.
Konsola środkowa: Piano Paint. 

2 Skóra ekologiczna.



Kolory
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Granatowy Royal Czerwony Magma

Beżowy Lancelot Srebrny Lightning

Żółty Sunny Melon

Ciemnoszary Metro

Czarny Sapphire Niebieski AirZielony Spirit

Srebrny Star 

Niebieski Ultra

Biały Casablanca

Niebieski Arden Zielony Beech



Kolory i w
ykończenia

Kolory i wykończenia

Model Essentia Enjoy Cosmo GSi OPC

Nazwa wykończenia Punch/Elba Cable/Elba Fuse/ 
Morrocana2

Oxygen/ 
Elba

Splice/ 
Morrocana2

Splice/ 
Morrocana2

Skóra3

Kolor wykończenia Czarny Czarny Niebieski Asia Czerwony Indian Srebrny/ 
Czarny

Czarny/ 
Czerwony Lego

Srebrny/ 
Czarny

Niebieski/ 
Czarny

Czarny

Lakier bazowy

Biały Casablanca ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Granatowy Royal ● ● ● – ● – – – –

Żółty Sunny Melon ● ● ● – ● – ● – ●

Lakier opalizujący1

Czerwony Magma ● ● – – ● ● ● – ●

Dwuwarstwowe lakiery metalizowane1

Lancelot ● ● ● – ● – – – –

Srebrny Star ● ● ● ● ● ● – – –

Srebrny Lightning ● ● ● – ● ● ● ● ●

Metro ● ● ● ● ● – – – –

Zielony Spirit ● ● ● ● ● – – – –

Zielony Beech ● ● – – ● – – – –

Dwuwarstwowe lakiery niemetalizowane1

Niebieski Ultra ● ● – – ● – – – –

Czarny Sapphire ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Niebieski Air ● ● ● – ● – – – –

Niebieski Arden – – – – – – ● ● ●

Konsola środkowa

Satin Stone ● – – – – – – – –

Piano Paint – – – ● ● – ● ● ●

Matt Chrome – ● ● – – ● – – –

● = dostępny     – = niedostępny     1 Za dodatkową opłatą.     2 Tkanina łączona ze skórą sztuczną.     3 Skóra ekologiczna.

Liczy się każdy detal ...
Nie mniej niż 14 różnych kolorów lakieru do wyboru. Każdy z nich został starannie  
dobrany do charakteru nowego Opla Corsy. Popuść wodze fantazji i baw się dobrze!
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Serwis firmy Opel
Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej  
niż tylko pojazdy o najlepszych cechach  
konstrukcyjnych. W ramach naszego komplek - 
sowego programu serwisowego gwarantujemy  
naszym klientom wysoką jakość również po  
zakupie samochodu.

Gwarancja na nowy samochód
Dwuletnia gwarancja na nowy samochód.  
Gwarancja dotyczy każdego nowego samochodu  
marki Opel i obowiązuje przez 24 miesiące bez  
limitu przejechanych kilometrów, począwszy  
od dnia pierwszej rejestracji lub dostarczenia  
pojazdu klientowi przez autoryzowanego  
dystrybutora,  w zależności od tego, która  
z tych dat przypada wcześniej.

Części i akcesoria
Części i akcesoria są dostępne w lokalnym  
salo nie Opla, w którym uzyskasz poradę eks- 
perta oraz wszystko, co uczyni Twój samochód 
wygodniejszym i zaspokoi Twoje indywidualne 
potrzeby.

Dwunastoletnia gwarancja na perforację  
korozyjną nadwozia
Opel udziela długoterminowej gwarancji na  
perforację korozyjną nadwozia, pod warunkiem 
wykonywania wszystkich czynności serwisowych  
i przeglądów zgodnie z książką serwisową.

Trzyletnia gwarancja na akumulatory  
firmy Opel
Dzięki trzyletniej gwarancji na instalowane  
w  autoryzowanym punkcie serwisowym,  
oryginal ne akumulatory, skończą się Twoje  
problemy z uruchamia niem – nawet pod czas  
najcięższej zimy.

Opel w Internecie
Potrzebujesz natychmiastowej informacji? 
Pod adresem www.opel.com.pl można  
uzyskać dostęp do wielu informacji na temat   
wszystkich samochodów, usług i akcesoriów  
oferowanych przez firmę Opel. Odwiedź witrynę  
internetową, aby znaleźć najnowsze wiado- 
mości na temat firmy Opel i aktualne informacje  
o produktach.

Recykling
Informacje dotyczące programu recyklingu,  
punktów złomowania pojazdów oraz pozyski- 
wania surowców wtórnych są dostępne  
w Internecie pod adresem www.opel.com.pl

McCann Erickson PL
/M

Y1
0

12D02000  Wydrukowano na bezpiecznym dla środowiska papierze bezchlorowym.

www.opel.com.pl

Wszystkie dane były aktualne w chwili publikacji niniejszej broszury. Informacje na temat zmian dotyczących poszczególnych modeli są dostępne u najbliższego autoryzowanego 
dystrybutora marki Opel. Wszystkie dane podano wyłącznie dla celów informacji i producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność zawartych danych. Kolory prezentowane 
w niniejszej publikacji mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. Prezentowane wyposażenie dodatkowe jest dostępne za dopłatą. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić 
dostępność modeli u autoryzowanego dystrybutora marki Opel. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych kolorów, modeli jak i ich 
budowy i wyposażenia. Zastrzegamy, iż wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji tj. 06/2009.  
General Motors Poland Sp. z.o.o.


