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Opel Corsa.
Przyjemność jazdy bez ograniczeń.
Opel Corsa daje dużo przyjemności z jazdy. Nowoczesna  
stylistyka i żywe kolory cieszą oczy każdego, kto go zobaczy.



Liczy się pierwsze wrażenie.
Ten samochód uśmiecha się do ludzi.







To Twoje życie. Upewnij się, 
że siedzisz za kierownicą.
Masz otwarty umysł, cenisz niezależność i chcesz 
mieć kontrolę? Opel Corsa jest właśnie dla Ciebie. 
Przygoda zaczyna się tutaj.



3- lub 5-drzwiowy – przyjemność 
zawsze gwarantowana.
Wszystko co sprawia, że Opel Corsa jest wielki,  
jest dostępne także w wersji 5-drzwiowej.





Zwracaj uwagę. 
Opel Corsa z Pakietem Linea. 
Dynamiczne pasy na masce, dachu i drzwiach bagażnika, 
dopasowane do nich kolorystycznie lusterka boczne oraz 
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich będą zawsze 
przyciągać spojrzenia.





Radość bez granic. 
Niewiarygodny wybór.
Opel Corsa jest dostępny w kilku fantastycznych wersjach. 
Na pewno znajdziesz idealną dla siebie. Przeczytaj tę broszurę 
i dokonaj odpowiedniego wyboru.
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Opel Corsa Active
Czy komfort i styl są dla Ciebie ważne? 
Pod tym względem Opel Corsa Active 
na pewno spełni Twoje oczekiwania.
Najważniejsze elementy wyposażenia
standardowego wersji Active:
• Klimatyzacja sterowana ręcznie
• Elektrycznie sterowane szyby przednie
• Radioodtwarzacz CD 30 MP3
• Przednie poduszki powietrzne kierowcy 

i pasażera
• Wyłącznik poduszki pasażera
• System przypominania o zapięciu  

pasów bezpieczeństwa kierowcy
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Kolumna kierownicy regulowana  

w dwóch płaszczyznach
• System ABS
• Zdalnie sterowany zamek centralny
• Opóźnione wyłączanie oświetlenia
• Adaptacyjne światła stop
• System wspomagania hamowania 

awaryjnego BAS
• Lusterko do makijażu po stronie  

pasażera
• 3-funkcyjny wyświetlacz informacyjny
• ISOFIX – mocowania fotelików dla 

dzieci na skrajnych fotelach tylnych
• Tylna półka zakrywająca bagażnik
• Zderzaki w kolorze nadwozia
• Elektrycznie sterowane lusterka
• Tapicerka foteli: Reflexion
• Konsola centralna: srebrna Matt Chrome
• 14-calowe stalowe obręcze kół

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.
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Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.

Opel Corsa Graphite
Tapicerka Wega/Morrocana, specjalnie 
wybrana dla Corsy Graphite, dodaje jej 
wnętrzu nutkę elegancji. 

Najważniejsze elementy wyposażenia
standardowego ponad wersję Active:
• Komputer pokładowy
• Kierownica pokryta skórą z przyciskami 

sterowania
• Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka boczne
• Poduszki boczne kierowcy i pasażera 
• Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 
• Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
• Tapicerka foteli: Wega/Morrocana
• Konsola centralna: czarna Japan Black
• Słupek „B” w kolorze czarnym  

(z wybranymi kolorami nadwozia)
• 15-calowe stalowe obręcze kół

G
ra

ph
ite



Opel Corsa Cosmo
Dyskretna elegancja połączona  
z najwyższą jakością materiałów.  
Komfortowy, stylowy i nowoczesny.

Najważniejsze elementy wyposażenia 
standardowego ponad wersję Graphite:
• Klimatyzacja sterowana elektronicznie, 

jednostrefowa
• Nakładki ozdobne na progi wewnętrzne 

z logo „Opel”
• Reflektory przeciwmgielne
• Czujniki parkowania z tyłu
• Pakiet dodatkowego oświetlenia, 

przezroczyste podświetlane pokrętła 
sterowania

• Poduszki kurtynowe kierowcy i pasażera 
• Tapicerka foteli: Drops/Morrocana  

z elementami ze sztucznej skóry
• Konsola centralna: czarna Japan Black
• 15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy 
wyposażenia dodatkowego.
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Biały Casablanca

Srebrny Silver Lake

Niebieski Waterworld

Granatowy Royal

Czerwony Magma Niebieski Crinan

Beżowy Pepper Dust

Szary Asteroid

Niebieski Arden1

Żółty Flaming

Srebrny Sovereign

Czarny Carbon Flash

Zielony Grasshopper

1 Tylko dla Opla Corsy OPC.
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Pakiet Linea. Przyciągające wzrok pasy 
na karoserii, boczne lusterka i obręcze 
kół ze stopów lekkich dostępne w zesta-
wieniach kolorystycznych zaprezento-
wanych na grafikach.

Biały Casablanca/czarne dodatki Srebrny Sovereign/czarne dodatki

Zielony Grasshopper/białe dodatki

Czarny Carbon Flash/białe dodatki Czerwony Magma/białe dodatki

Niebieski Crinan/białe dodatki

Ko
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Graphite: Wega/Morrocana1, Charcoal 
Konsola centralna: czarna Japan Black

Cosmo: Drops/Morrocana1, Charcoal  
Konsola centralna: czarna Japan Black

1 Tapicerka materiałowa z elementami ze skóry sztucznej. 

Active: Reflexion, Charcoal  
Konsola centralna: srebrna Matt Chrome



21

Ko
lo

ry
 i 

ta
pi

ce
rk

i

Wersja Active Graphite Cosmo OPC

Tapicerka: nazwa Reflexion Wega/Morrocana2 Drops/Morrocana2 Splice/Morrocana2 Skórzana Nappa3

Tapicerka: kolor Charcoal Charcoal Charcoal Silver/Charcoal Charcoal

Lakier bazowy

Granatowy Royal ● ● ● – –

Lakier brylantowy1

Biały Casablanca ● ● ● ● ●

Żółty Flaming ● ● ●  ●4  ●4

Czerwony Magma ● ● ●  ●4  ●4

Lakier metaliczny1

Srebrny Sovereign ● ● ● – –

Niebieski Crinan ● ● ● - -

Srebrny Silver Lake ● ● ●  ●4  ●4

Beżowy Pepper Dust ● ● ● – –

Czarny Carbon Flash ● ● ● ● ●

Lakier perłowy1

Zielony Grasshopper ● ● ●  ●4  ●4

Niebieski Waterworld ● ● ● – –

Szary Asteroid ● ● ● ● –

Niebieski Arden – – –  ●4  ●4

Konsola centralna

Srebrna Matt Chrome ● – – – –

Czarna Japan Black – ● ● ● ●

● = dostępne – = niedostępne 
1 Wyposażenie dodatkowe. 2 Tapicerka materiałowa z elementami skóry sztucznej. 3 Tapicerka skórzana: fotele pokryte skórą w miejscach kontaktu z ciałem. 4 Lakier może wymagać wyposażenia dodatkowego. 



Stalowe obręcze kół z kołpa-
kami 14 x 5,5˝, 14-ramienne, 
opony 185/70 R 14 (PA8).

Stalowe obręcze kół z kołpa-
kami 15 x 6˝, 7-ramienne, 
opony 185/65 R 15 (QV7).

Stalowe obręcze kół z kołpa-
kami 16 x 6˝, 6-ramienne, 
opony 195/55 R 16 (P2V).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
16 x 6˝, 7-ramienne podwójne, 
opony 195/55 R 16 (QV4).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
15 x 6˝, 5-ramienne podwójne, 
opony 185/65 R 15 (QV5).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
17 x 7˝, 5-ramienne podwójne, 
opony 215/45 R 17 (QV3).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
17 x 7˝, 5-ramienne podwójne, 
opony 215/45 R 17 (RZS).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
17 x 7˝, 5-ramienne Y OPC, 
opony 215/45 R 17 (PNJ).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
18 x 7,5˝, 5-ramienne w układzie 
V, opony 225/35 R 18 (PXJ).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
17 x 7˝, 5-ramienne podwójne, 
tytanowe wykończenie, opony 
215/45 R 17 (PNM).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
16 x 6˝, 10-ramienne podwójne, 
opony 195/55 R 16 (NWK).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
16 x 6˝, 8-ramienne podwójne, 
opony 195/55 R 16 (PXU).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
17 x 7˝, 5-ramienne podwójne, 
czarne, opony 215/45 R 17 
(QV3, 80P).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
17 x 7˝, 5-ramienne podwójne, 
białe, opony 215/45 R 17 
(QV3, 40P).

Obręcze kół ze stopów lekkich 
15 x 6", srebrne, wzór Rotation 
opony 185/65 R 15 (RRK).



23

Ko
ła

Obręcze kół ze stopów lekkich 
18 x 7,5˝, 5-ramienne w układzie 
V, czarne, opony 225/35 R 18 
(PXJ, 80P).

Koła i opony PA8 QV7 P2V QV5 RRK QV4 NWK PXU RZS QV3, 
40P

QV3 QV3, 
80P

PNM PNJ PXJ PXJ,  
80P

RT4 RT4, 
80P

Active ● – – ○ – – – – – – – – – – – – – –

Graphite – ●  ●1 ○ ○ ○ – ○ ○ – – – ○ – – – – –

Cosmo – – – ● – –  ●1 – ○  ○ ○  ○ ○ – – – – –

OPC – – – – – – – – – – – – – ● ○  ○ ○ ○

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie dodatkowe – niedostępne
1 Standard z silnikiem 1.4 Turbo (88 kW/120 KM) 

Opony1

Rozmiar 175/70 R 14 185/70 R 14 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17 225/35 R 18

Klasa efektywnosci paliwowej2 B F E–B E–C F–E E

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni3 B C–B E–B C–A B B

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB) 74 74–70 70–67 71–68 75–68 77

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia4 – – – –

1  Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 2 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 3 Określana na podstawie współczynnika  
przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 4 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.

Obręcze kół ze stopów lekkich 
18 x 8˝, 5-ramienne, srebrne, 
opony 225/35 R 18 (RT4) lub 
czarne (RT4, 80P).

Lackanpassung





Radość bez limitu z ograniczoną emisją.
Życie we wspólnym świecie oznacza wspólną odpowiedzialność za jego przyszłość. Firma Opel aktywnie działa na rzecz 
redukcji gazów cieplarnianych poprzez ciągłe udoskonalanie projektowanych i już produkowanych modeli. Zaawansowana 
technologia wydajnych silników ecoFLEX powoduje, że Opel Corsa wyróżnia się jedną z najniższych emisji CO2 w swojej klasie, 
co również ma wpływ na mniejsze zużycie paliwa. Równocześnie prowadzimy prace nad bardziej wydajnymi i bezpieczniejszymi  
dla środowiska, alternatywnymi źródłami energii. Samochód elektryczny – Opel Ampera – może przejechać 40–80 km  
na energii z akumulatorów i do 500 km wykorzystując generator pokładowy. W trosce o środowisko naturalne dążymy  
do znacznego ograniczenia ilości szkodliwych substancji powstających podczas produkcji oraz zapewnienia klientom w całej 
Europie sieci łatwo dostępnych punktów przyjmujących pojazdy do recyklingu i utylizacji. To zobowiązanie dotyczy całego  
cyklu życia naszych samochodów.



Opel Corsa ecoFLEX. Wierzymy, że jazda Corsą może być przyjemna i jednocześnie 
ekologiczna. By to udowodnić, inżynierowie Opla stworzyli bardzo ekonomiczny 
samochód, koncentrując się na efektywności jednostki napędowej i niezwykle niskim 
spalaniu. Opel Corsa ecoFLEX został wyposażony w wysokoprężny silnik 1.3 CDTI 
ECOTEC® (70 kW/95 KM), momencie obrotowym 190 Nm i emisji CO2  88 g/km. Kiedy 
stoisz w korku lub czekasz na czerwonym świetle, system Start/Stop ogra nicza  
zużycie paliwa i emisję spalin do zera.

Gama silników. Spełniające normę Euro 5 benzynowe silniki Opla Corsy są wyposażone 
w dwa wałki rozrządu w głowicy i układ zmiennych faz pracy zaworów oraz wiele  
innych zaawansowanych technologii zapewniających wyższy moment obrotowy  
w szerszym zakresie obrotów, przy zredukowanym zużyciu paliwa. Na dole gamy 
dostępna jest jednostka 1.0 ECOTEC® (48 kW/65 KM), a na górze 1.4 Turbo ECOTEC® 
(88 kW/120 KM). 

Silnik 1.2 (63 kW/85 KM) występuje również z systemem Start/Stop, dzięki czemu jest 
jeszcze bardziej oszczędny. Ten sam silnik dostępny jest także w wersji LPG,  
co pozwala na dalsze ograniczenie wydatków na paliwo i blisko dwukrotnie 
zwiększa zasięg. 

Na uwagę zasługuje również jednostka 1.6 Trubo ECOTEC® o mocy 192 KM, dostęp-
na dla wersji OPC, która już spełnia wymagania normy emisji spalin Euro 6. 

Turbodiesle Opla Corsy z technologią common rail są wzorem osiągów, wysokiej  
kultury pracy i efektywności. Dostępne są dwa silniki diesla: 1.3 CDTI (55 kW/75 KM) 
oraz dynamiczny 1.3 CDTI (70 kW/95 KM) o emisji CO2 na poziomie zaledwie  
88 g/km (z systemem Start/Stop).

System Start/Stop. 
Zapewnia znaczną 
oszczędność paliwa  
i zmniejszoną emisję  
spalin. System auto- 

matycznie wyłącza silnik, kiedy samo-
chód się nie porusza i uruchamia  
go ponow nie po naciśnięciu pedału 
sprzęgła.

Wskaźnik zmiany biegu.
Dobrze widoczny na tablicy przyrządów 
wskaźnik sygnalizuje optymalny moment 
na zmianę przełożenia, w celu bardziej 
ekonomicznej jazdy.

Easytronic®. Efektywna i wygodna  
w użyciu zautomatyzowana przekładnia 
łączy zalety skrzyni manualnej z wygodą 
automatu.
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Zużycie paliwa
Wersja 3d (5d)

ecoFLEX 
System Start/Stop

Diesel Diesel Diesel
Silniki 1.3 CDTI ECOTEC®

(70 kW/95 KM)
1.3 CDTI ECOTEC®

(55 kW/75 KM)
1.3 CDTI ECOTEC®

(70 kW/95 KM)
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5
Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-6
Miasto1 3,7 (3,8) 5,3 (5,3) 5,4 (5,4) 
Autostrada1 3,1 (3,1) 3,5 (3,6) 3,8 (3,8) 
Cykl mieszany1 3,3 (3,3) 4,2 (4,2) 4,4 (4,4) 
Emisja CO2 w g/km2 88 (88) 110 (112) 115 (115) 

Zużycie paliwa
Wersja 3d (5d) System Start/Stop

Benzyna Benzyna LPG Benzyna Benzyna
Silniki 1.2 ECOTEC® 

(63 kW/85 KM)
1.4 Turbo ECOTEC®  

(88 kW/120 KM)
1.2 LPG ECOTEC®

(61 kW/83 KM)
1.2 LPG ECOTEC®

(63 kW/85 KM)
1.6 Turbo ECOTEC®

(141 kW/192 KM)3

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 6
Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MT-6
Miasto1 6,2 (6,2) 7,2 (7,2) 8,9 (9,3) 7,2 (7,3) 9,8 
Autostrada1 4,3 (4,3) 4,5 (4,5) 5,6 (5,8) 4,5 (4,6) 5,9 
Cykl mieszany1 5,0 (5,0) 5,5 (5,5) 6,8 (7,1) 5,5 (5,6) 7,3 
Emisja CO2 w g/km2 117 (117) 129 (129) 110 (115) 129 (132) 172 

Zużycie paliwa
Wersja 3d (5d)

Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna
Silniki 1.0 ECOTEC®

(48 kW/65 KM)
1.2 ECOTEC®

(51 kW/70 KM)
1.2 ECOTEC®

(63 kW/85 KM)
1.4 ECOTEC® 

(74 kW/100 KM)
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-5/MTA-5 MT-5/AT-4
Miasto1 6,4 (6,4) 7,2 (7,2) 7,2 (7,2)/6,8 (6,8)  7,3 (7,3)/8,0 (8,2)
Autostrada1 4,3 (4,3) 4,5 (4,5) 4,5 (4,5)/4,4 (4,4)  4,8 (4,8)/5,0 (5,1)
Cykl mieszany1 5,1 (5,1) 5,5 (5,5) 5,5 (5,5)/5,3 (5,3)  5,7 (5,7)/6,1 (6,3)
Emisja CO2 w g/km2 120 (120) 129 (129) 129 (129)/125 (125) 134 (134)/143 (147)

1 W l/100 km, zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 (w zależności od wersji). 2 W cyklu mieszanym. 3 Dostępny tylko dla wersji OPC. 
MT-5/6 = 5-/6-stopniowa manualna skrzynia biegów MTA-5 = 5-stopniowa skrzynia Easytronic® AT-4 = 4-stopniowa automatyczna skrzynia biegów

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają 
Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę  
Euro 5 i Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tą regulacją. Dodatkowe wyposażenie może spowodować 
wyższe spalanie i emisję CO2, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednoczesne ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić  
do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o wadze 75 kg i z obciążeniem 125 kg.



Nowoczesne zawieszenie. Podwozie 
jest dopracowane pod kątem komfortowej 
charakterystyki prowadzenia, lecz  
bez szkody dla stabilności kierunkowej.

Sportowe zawieszenie. Precyzję prowa-
dzenia i dynamikę jazdy można zwiększyć 
jeszcze bardziej, wyposażając Opla 
Corsę w obniżone sportowe zawieszenie 
o zmienionej charakterystyce amorty-
zacji wraz z bardziej bezpośrednim 
układem kierowniczym spełniającym 
wymagania kierowców ze sportowym  
zacięciem.

System ABS (Anti-Lock Braking System). 
W Oplu Corsie system przeciwpoślizgowy 
ABS nie jest „zwyczajnym” układem 
ABS. Zawiera całą paletę dodatkowych 
funkcji:
• Elektroniczny system dystrybucji siły  

hamowania EBD (Electronic Brakeforce 
Distribution) dostosowuje działanie  
hamulców na poszczególnych osiach 
do rozkładu obciążenia pojazdu

• System kontroli hamowania na zakrę-
tach CBC (Cornering Brake Control) 
stabilizuje auto podczas hamowania 
w zakrętach zmniejszając siłę hamo-
wania wewnętrznego przedniego koła

• System kontroli stabilności na prostej 
SLS (Straight Line Stability) wykrywa 
i koryguje odchylenia od toru jazdy 
przy hamowaniu na wprost redukując 
siłę hamowania dla wybranych kół

Elektroniczny system stabilizacji toru 
jazdy ESP®Plus (Electronic Stability  
Program). Opel Corsa może zostać wypo-
sażony w elektroniczny system stabili- 
zacji toru jazdy ESP®Plus z układem kontroli 
trakcji TCPlus (Traction Control) oraz  
zaawansowany system kontroli podste-
rowności EUC (Enhanced Understeering 
Control), który w sytuacjach awaryjnych 
umożliwia zachowanie kontroli nad  
samochodem regulując siłę hamowania 
dla każdego z kół niezależnie. 
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nocą to często przyczyna dodatkowego stresu. Zaawansowane 
oświetlenie AFL w Oplu Corsie automatycznie doświetla łuki drogi 
i ciasne zakręty. W efekcie oznacza to mniej stresu i zwiększa  
bezpieczeństwo.

Statyczne doświetlenie zakrętów. Przy 
niskiej prędkości w ciasnych zakrętach 
dodatkowe reflektory – z lewej lub prawej 
strony – doświetlają drogę pod kątem 
90 stopni.

Dynamiczne doświetlenie zakrętów. 
Reflektory zmieniają kąt świecenia do 
15 stopni, zgodnie z położeniem koła 
kierownicy. Poprawiają widoczność łuków 
drogi w nocy.

Poduszki powietrzne. Corsa jest wypo-
sażona w przednie adaptacyjne poduszki 
powietrzne. Poduszki boczne są wyposa-
żeniem standardowym w wersji Graphite, 
a kurtynowe – w Cosmo i OPC.

Adaptacyjne światła stop ABL (Adapti-
ve Brake Light). Podczas awaryjnego 
hamowania z użyciem ABS z prędkości 
pow. 30 km/h światła stopu pulsują 
ostrzegając kierowców jadących z tyłu.



Żyj pełnią życia. Pomoże Ci w tym funkcjonalne wyposażenie Opla Corsy: układ 
kontroli trakcji, wskaźnik przekroczenia prędkości, czujniki parkowania, czujnik 
deszczu wycieraczek, aktywne reflektory i wiele innych rozwiązań.

Zintegrowany bagażnik rowerowy FlexFix®. Innowacyjny system 
transportu rowerów, chowany w tylnym zderzaku. Zawsze pod ręką, 
po wysunięciu umożliwia łatwe i szybkie zamontowanie do dwóch  
rowerów. Dla bezpieczeństwa, samochód można wyposażyć w czujnik 
parkowania.

Podwójna podłoga bagażnika. Możesz 
ją ustawić na dwóch wysokościach  
dzieląc poziomo przestrzeń bagażową 
na dwie części.

Tylna półka bagażnika. Kiedy potrze-
bujesz przewieźć coś większego, zdejmij 
ją i ustaw za oparciami tylnych siedzeń.
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aŻycie staje się łatwiejsze. Szeroka gama wyposażenia obejmuje: podgrzewane 

fotele przednie, przednią szybę termoizolacyjną i system szybkiego nagrzewania 
wnętrza Quickheat. Stwórz i kontroluj klimat wewnątrz Twojego auta.

Okno dachowe. Sterowane elektrycznie, szerokie, szklane okno dachowe daje 
poczucie otwartego nieba nad głową. Aerodynamicznie dopracowane, zawiera 
osłony od wiatru i dwukomorową izolację akustyczną.

Podgrzewane koło 
kierownicy. Wyjątkowe 
rozwiązanie w tej klasie 
aut. Szczególnie przy-
datne w mroźne dni.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie
ECC (Electronic Climate Control). Stero-
wana inteligentnym oprogramowaniem 
utrzymuje stałą temperaturę wnętrza 
dostosowując się do warunków atmos-
ferycznych. Indywidualne ustawienia 
klimatyzacji, wprowadzane w menu, 
widoczne są na wyświetlaczu graficznym 
GID (Graphic Info Display). 



Bądź zawsze w zasięgu. Dotykowy ekran nawigacji, radioodtwarzacze CD,  
łącze Bluetooth®. Wszystko łatwe w obsłudze i dostępne w Oplu Corsie.

Intuicyjny system „Touch and Connect”. Dotykowy ekran służy  
do obsługi nawigacji 2D/3D, której dane nawigacyjne zapisane są 
na kartach pamięci SD. Zawiera radioodtwarzacz CD/MP3, łącza 
Bluetooth® i USB.

CD 30 MP3. Stereofoniczny radioodtwarzacz CD/MP3 ze złączem AUX-in i sterowaniem 
na kierownicy, pamięć 36 stacji radiowych, moc 4 x 20 W, 4 głośniki, trójfunkcyjny 
lub graficzny wyświetlacz informacyjny (jeśli w wyposażeniu znajduje się portal
telefonu komórkowego lub klimatyzacja sterowana elektronicznie).

CD 40 USB. Stereofoniczny radioodtwarzacz CD/MP3 ze złączem USB i AUX-in  
i sterowaniem na kierownicy, pamięć 36 stacji radiowych, moc 4 x 20 W, 6 głośników, 
graficzny wyświetlacz informacyjny.
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Wszyscy możemy skorzystać z małej pomocy! Praktyczne rozwiązania pozwolą Ci cieszyć się życiem, bez zwracania uwagi 
na szczegóły. Zaprojektowane i wykonane, aby dopełnić idealny obraz Opla Corsy. 

Pojemnik dachowy Thule „Ocean 80”. 
W ofercie znajduje się 8 różnych modeli 
o wymiarach od 1 100 x 800 x 400 mm  
do 2 180 x 940 x 400 mm. Instalowany  
na belkach dachowych.

Pakiet Linea. Przyciągające wzrok pasy 
na karoserii pokrywające maskę, dach  
i drzwi bagażnika oraz nakładki na lus
terka boczne dostępne są w kolorach: 
Biały Casablanca, Srebrny Sovereign  
i Czarny Carbon Flash.

Mata ochronna bagażnika.
Specjalnie dopasowana do Twojego 
Opla Corsy. Mata chroni wnętrze  
bagażnika przed brudem i wilgocią.

Hak holowniczy, demontowalny. Pasuje 
idealnie do Twojego Opla Corsy i pozwala 
na holowanie przy czepy o masie całko
witej do 1 200 kg,w zależności od pojem
ności i mocy silnika.
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Pojemnik pod podłogę bagażnika.  
Wyposażony w trzy różnej wielkości  
ruchome przegrody. Przeznaczony do 
bezpiecznego przewożenia mniejszych 
przedmiotów pod podłogą bagażnika.

FlexDock®. Stacja dokująca, z funkcją 
ładowania baterii, montowana w za sięgu 
ręki i wzroku kierowcy, jest przystosowana 
do smartfonów o różnych wymiarach,  
w tym iPhone’a 5. 
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Pakiet stylizacyjny OPC. Dopasowane elementy stylizacji nadwozia, 
aby Twój Opel Corsa wyróżniał się z tłumu.
• Nakładka przedniego zderzaka OPC
• Nakładka tylnego zderzaka OPC
• Nakładki progów bocznych OPC
• Spoiler dachowy tylny OPC
• Emblemat OPC
• Końcówka wydechu OPC

Podkreśl swój styl poprzez akcesoria OPC. Specjalnie zaprojektowany i wykonany 
dla Opla Corsy zestaw stylistyczny dodający dynamiki i sportowego charakteru jest 
dostępny w pakietach fabrycznych lub zestawach do montażu przez Autoryzowanych 
Dystrybutorów marki Opel.
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Opel Corsa OPC. Wyjątkowa przyjemność jazdy nie jest tutaj dodatkiem. To podstawa. I nie chodzi  
o wygląd czy dźwięk silnika, ale o elektryzujące wrażenia wywoływane przez sportowy silnik  
1.6 Turbo ECOTEC® (141 kW/192 KM), spełniający wymagania normy emisji spalin Euro 6. Jego 
reakcje są natychmiastowe, a wysoki moment obrotowy wynoszący 230 Nm może być, dzięki 
funkcji „overboost”, chwilowo podniesiony nawet do 260 Nm. Pierwsze 100 km/h samochód osiąga  
w zaledwie 7,2 s, a rozpędzanie od 80 do 120 km/h (na czwartym biegu) zajmuje mu 6,7 s.  
Prędkość maksymalna wynosi imponujące 225 km/h. Zawieszenie dopracowywane na torze 
Nürburgring, 12-calowe tarcze hamulcowe z lakierowanymi na szaro zaciskami OPC i wyłącznik 
systemu ESP®Plus dopełniają całości. Nawet układ wydechowy, z trójkątną, centralnie umieszczoną 
końcówką, został skonstruowany nie tylko pod kątem wysokich osiągów, ale tak, by wytwarzał 
odpowiednio głęboki dźwięk.

Opel Corsa OPC. Zużycie paliwa: cykl miejski 9,8 l/100 km, autostrada 5,9 l/100 km, cykl mieszany 
7,3 l/100 km. Emisja CO2: 172 g/km w cyklu mieszanym (zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007).
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Opel Corsa OPC Final Edition. Wystylizuj swoją Corsę OPC do 
granic możliwości. Wersja OPC Final Edition została wzbogacona 
o czarne, wyróżniające się elementy, takie jak 18-calowe obręcze 
ze stopów lekkich, osłona chłodnicy z logo Opla, elementy tylnego 
zderzaka oraz połyskujące nakładki na lusterka zewnętrzne  
i pierścienie nawiewów powietrza. Tylny spoiler, ciemne oprawy 
reflektorów i przyciemnione tylne szyby uzu pełniają stylizację 
tej najbardziej energetycznej wersji Corsy. Ona jest po prostu 
„cool”.
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Jeśli traktujesz jazdę poważnie…
… jesteś we właściwym miejscu. Usiądź w specjalnie  
wyprofilowanych, sportowych fotelach Recaro.  
Chwyć sportową kierownicę OPC i przygotuj się  
na spotkanie z przygodą.

Tapicerka Splice Silver/Morrocana1, 
Charcoal

1 Skóra sztuczna. 
2 Tapicerka skórzana: fotele pokryte skórą naturalną w miejscach kontaktu z ciałem. 
3 Dostępna w ofercie akcesoriów. Standard dla wersji OPC Final Edition.

Tapicerka skórzana Nappa2  
Charcoal
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Aplikacja PowerApp. Jeśli lubisz wiedzieć więcej o swoim samochodzie 
i o tym jak go prowadzisz, spodoba Ci się PowerApp – specjalna aplikacja 
na Twojego iPhone’a lub iPoda (dostępna również na inne smartfony)3. 
Na siedmiu różnych ekranach możesz odczytywać w formie graficznej 
dodatkowe informacje o siłach odśrodkowych, przeciążeniach, zjawisku 
nad- lub podsterowności czy analizować krzywe momentu obrotowego 
silnika.



Szeroka gama produktów z kolekcji Opla jest dostępna na

www.opel-collection.com



Usługi Opla.
Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej 
niż produkcja zaawansowanych technicznie 
pojazdów. W ramach naszego kompleksowego 
programu serwisowego gwarantujemy naszym 
klientom wysoką jakość usług również po  
zakupie samochodu.

Europejska sieć obsługi klienta. 
Ponad 4 700 autoryzowanych punktów serwiso-
wych w całej Europie zapewnia indywidualną, 
profesjonalną i sprawną obsługę. Klient uzyskuje 
szczegółowe informacje o wykonanej naprawie 
i o poszczególnych pozycjach na fakturze.

Opel Assistance.
Bezpłatny program pomocy na drodze obejmuje 
wszystkie nowe samochody marki Opel w ciągu 
pierwszego roku od daty rejestracji lub wydania 
klientowi, w zależności od tego, co nastąpiło wcze-
śniej. Może zostać przedłużony na kolejne lata. 
Usługa jest świadczona w ponad 40 krajach euro-
pejskich przez 24 godziny na dobę. Obejmuje  
takie usługi jak: pomoc w czasie awarii, holowanie, 
wynajem samochodu, zakwaterowanie w hotelu 
oraz zorganizowanie transportu zastępczego 
(zgodnie ze szczegółowymi warunkami programu).

Opel Kredyt.
Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel oferują 
atrakcyjne, dostosowane do specyfiki produktu 
programy finansowania. Klient może wybrać 
formę zakupu odpowiednią do swoich potrzeb 
i możliwości.

Opel Leasing.
Proponujemy leasing samochodu dostosowany 
do wymagań i możliwości każdego klienta. 
Dostępny jest również program kompleksowej 
obsługi flot.

Opel Ubezpieczenia.
Naszym klientom oferujemy różne programy 
ubezpieczeń samochodu, w tym ubezpieczenie 
od kosztów naprawy oraz preferencyjne stawki 
ubezpieczenia. 

Wynajem samochodów Opla.
Wynajem samochodów u Autoryzowanych  
Dystrybutorów marki Opel umożliwia kontynu-
ację jazdy, na przykład w razie poważnej  
awarii samochodu.

Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód 
marki Opel przez okres 24 miesięcy, bez limitu  
przejechanych kilometrów, począwszy od dnia 
pierwszej rejestracji lub dostarczenia pojazdu  
do klienta przez Autoryzowanego Dystrybutora 
marki Opel, w zależności od tego, która z tych 
dat przypada wcześniej.

Program przedłużonej gwarancji.
Ubezpieczenie od kosztów naprawy zapewnia 
pokrycie kosztów napraw mechanicznych i elek-
trycznych na kolejne trzy lata, z wyłączeniem 
części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu. 
Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani 
Dystrybutorzy marki Opel.

Gwarancja na perforację nadwozia.
Opel udziela pełnej, 12-letniej gwarancji na 
perforację korozyjną nadwozia na warunkach 
opisanych w Książce Serwisowej.

Części i akcesoria.
Wszystkie oryginalne części eksploatacyjne 
oraz akcesoria służące stylizacji lub dostosowaniu 
pojazdu do potrzeb indywidualnych lub firmo-
wych są dostępne u Autoryzowanych Dystrybu-
torów marki Opel.

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzo-
wani Dystrybutorzy marki Opel. Więcej informacji 
znajdziesz też na www.opel.pl



spine 4 mm

spine 4 mm

www.opel.pl
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy 
się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Opel postępuje 
zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania 
wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ustawa z dn. 20 stycznia 2005 
r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe infor-
macje znajdują się na www.opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem 
dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie pro-
duktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy 
wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach 
sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Autoryzowanych Dystrybutorów marki Opel.

Wydanie 11/13SPEXTGeneral Motors Poland Sp. z o.o.

Certyfikat PEFC
Broszurę wydrukowano na papierze 
pochodzącym z kontrolowanych  
zasobów w ramach zrównoważonej 
gospodarki leśnej.

www.pefc.pl PL
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