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* Propozycja kredytu z wysokim wykupem dla Corsa Edition 1.2 75 KM, w cenie katalogowej 74 600 zł, wpłata własna 20%, liczba rat miesięcznych 48, roczny limit przebiegu 10 000 
km. Uzyskanie kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. wymaga posiadania zdolności kredytowej. Dealerzy marki Opel przy zawieraniu umów o kredyt świadczą usługi pośrednictwa 
w zakresie faktycznym i prawnym. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty i obowiązuje do 30 września 2022 lub wyczerpania zapasów.  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowa-
nia (RRSO) dla kredytu samochodowego z kosztem na zakup pojazdu u Autoryzowanego Dealera marki Opel wynosi 14,77%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów 
kredytu) 36 535 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 49 032,46 zł, oprocentowanie stałe 11,69%, całkowity koszt kredytu 12 497,46 zł (w tym: prowizja 1 644,08 zł, 
odsetki 10 853,38 zł), 51 miesięczne raty równe w wysokości 942,93 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 943,03 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.06.2022 r. 
na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu marki Opel w cenie 89 187 zł, z wpłatą własną 52 652 zł.
** Propozycja leasingu z wysokim wykupem dla Corsa Edition 1.2 75 KM, w cenie katalogowej 60 650 zł netto, wpłata własna 10%, liczba rat miesięcznych 47 roczny limit przebiegu 
10 000 km.  Propozycja obowiązuje do 30 września 2022 lub wyczerpania zapasów. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Rata 
leasingu jest zależna w szczególności od wpłaty własnej, okresu leasingu, zmian stawki oprocentowania oraz wartości wykupu. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyni-
ku badania zdolności ubiegającego się o finansowanie do jego spłaty. Świadczenie reklamowanych usług leasingowych następuje na warunkach i zasadach określonych w umowie 
zawartej z Klientem. Podmiotem zawierającym umowy leasingu jest BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
Niniejszy cennik dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych lub będących już w produkcji. Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta może być uzależniona od 
bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosi-
my o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Podane ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto) dotyczą pojazdów wyprodukowanych  
i obowiązują dla klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działal-
ność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Dealerem marki Opel.

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ SPECJALNĄ

W OPEL LIGHT KREDYT CORSA EDITION OD 790 ZŁ/MIES.*

W OPEL LIGHT LEASING CORSA EDITION OD 790 ZŁ NETTO/MIES.**

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ FREE2MOVE LEASE® Z PAKIETEM SERWISOWYM

WYBIERZ PAKIET SERWISOWY OPEL FLEXCARE

mgebi
Opel

https://dixi-car.pl


Cennik – Opel Corsa
Rok produkcji 2023, rok modelowy 2023A

Ceny katalogowe Edition Elegance GS

1.2 75 KM Start/Stop M5 77 200 zł – –

1.2 Turbo 100 KM Start/Stop M6 82 300 zł 88 150 zł 95 700 zł

1.2 Turbo 100 KM Start/Stop A8 – 94 950 zł –

Niniejszy cennik dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych lub będących już w produkcji. Liczba modeli w ofercie jest 
ograniczona. Oferta może być uzależniona od bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody 
na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu 
u Dealera marki Opel. Podane ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto) dotyczą pojazdów wyprodukowanych i obowiązują dla 
klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje
prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy 
o kontakt z Dealerem marki Opel.
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 Wyposażenie standardowe i dodatkowe Edition Elegance GS

Układ stabilizacji toru jazdy ESP® z systemami ABS i Traction Control JQ4 S S S

Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA KB5 S S S

Pakiet Bezpieczeństwa
Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, system ostrzegania przed kolizją 
(również z pieszym) i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, system 
wykrywania zmęczenia kierowcy.

XAGY S S S

Pakiet Dobrej Widoczności
Światłoczułe lusterko wewnętrzne, czujnik deszczu, automatyczne sterowanie światłami 
z czujnikiem oświetlenia (tunelowym).

CWX S S S

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu UHX S S S

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

AYC S S S

System przypominania o zapięciu pasów przód/tył (na 5 miejscach) S S S

Klimatyzacja sterowana ręcznie C67 S – –

Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z nawiewem na tylne siedzenia i filtrem cząstek C42+C35 S S S

Elektrycznie sterowane szyby przednie AXG+AEF S S S

Zdalnie sterowany centralny zamek S S S

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: 6 głośników, kolorowy ekran dotykowy 7”, system obsługi komend głosowych 
przez smartfon

CR20 S S S

Koło kierownicy pokryte skórą ekologiczną N45 S S –

Przyciski sterowania na kierownicy UC3 S S S

Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie N37 S S S

Komputer pokładowy U68 S S S

Tempomat z ogranicznikiem prędkości K34 S S S

Kolorowy wyświetlacz graficzny 3,5" pomiędzy wskaźnikami UDD S – –

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne lakierowane w kolorze czarnym DLS S S S

Tapicerka materiałowa Fresez, czarna TAVE S – –

Fotele przednie komfortowe A51 S S –

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) A2U S S S

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia) A7D S – S

Zaczepy Isofix do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach UQK S S S

Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 A64 S S S

Obręcze kół ze stopów lekkich 16x6,5”, z oponami 195/55 R16 87H (różne wzory) RRZ/RW0+RI0 S S –

Zestaw naprawczy do opon z kompresorem KTI S S S

System monitorowania spadku ciśnienia w oponach UJO S S S

Reflektory i światła do jazdy dziennej (halogenowe) T4A S – –

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia D75 S S S

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa C68 – S S

Kolorowy 7" wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy UHS – S S

Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Imagination, czarna. 
Fotele przednie komfortowe z kieszeniami z tyłu oparć

TAVG – S –

Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) A7G – S –

Zaczepy do fotelików dziecięcych na fotelu pasażera AD4 – S S

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem DBU P S –

Dodatkowe nastrojowe podświetlenie wnętrza LED C93 – S –

Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów w skrzyni automatycznej WZI – –/S –

Elektrycznie sterowane szyby tylne AER P S S

Reflektory przeciwmgielne LED T3U – S S

Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED i asystentem świateł drogowych OLK P S S

Wykończenie słupków B w kolorze czarnym błyszczącym BXQ – S S

Listwa w linii okien bocznych w kolorze srebrnym MEO – S –

Przyciemniane szyby tylna oraz boczne tylne AKO – S S

Spojler dachowy „Sport” (standard tylko z automatyczną skrzynią biegów) TTV – –/S –
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 Wyposażenie standardowe i dodatkowe Edition Elegance GS

Tapicerka materiałowa Banda, czarna TAVF – – S

Fotele przednie sportowe AE4 – – S

Podgrzewane fotele przednie KA1 P P S

Podgrzewane sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu UVD(N35) P P S

Pakiet „Parkuj i Jedź”
Panoramiczna kamera cofania 180 stopni. Czujniki parkowania z przodu z tyłu i po bokach. 
Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu (w lusterkach bocznych). 
Elektrycznie składane lusterka z obudowami w kolorze czarnym.

OLF – – S

Czarna podsufitka BCX – – S

Aluminiowe nakładki na pedały JF5 – – S

Dach w kolorze czarnym (możliwość bezpłatnej rezygnacji z tej opcji) 22T – – S

Zderzaki o sportowej stylistyce BVG – – S

Obręcze kół ze stopów lekkich 16x6,5” Hurrican czarne, z oponami 195/55R16 87H WQW
+RI0 – – S

Przycisk wyboru trybu jazdy (eco, normal, sport). Zawieszenie o charakterystyce 
sportowej (standard zawsze z automatyczną skrzynią biegów)

F52 – –/S S

Światła tylne w technologii LED UGE – – S

NADWOZIE

Lakier metaliczny pomarańczowy Power GPQ 0 0 –

Lakier biały Jade G20 1 300 1 300 0

Lakier metaliczny 2 400 2 400 2 400

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Pakiet Parking & Komfort
Panoramiczna kamera cofania 180 stopni. Czujniki parkowania z tyłu.
Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu. Podgrzewane fotele 
przednie

ODK+UVD+KA1 3 300 3 300 –

Pakiet Premium Edition
Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu. Elektrycznie sterowane 
szyby tylne. Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem.
Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED i asystentem świateł drogowych.

OFQ+OLK 3 350 – –

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia
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Dane techniczne silników

1.2 75 KM 
Start/Stop

1.2 Turbo 100 KM 
Start/Stop

1.2 Turbo 100 KM
Start/Stop

Typ silnika benzynowy Euro 6e benzynowy Euro 6e benzynowy Euro 6e

Skrzynie biegów 5-biegowa manualna 6-biegowa manualna 8-bieg. automatyczna 

Pojemność skokowa, cm3 1 199 1 199 1 199

Moc maksymalna, kW/KM
przy obr/min

55/ 75
5 750

74 / 100
5 500

74 / 100
5 500

Maksymalny moment obrotowy., Nm
przy obr/min

118
2 750

205
1 750

205
1 750

Prędkość maksymalna, km/h 174 194 192

Przyspieszenie 0-100 km/h, s 13,2 9,9 10,8

Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km 5,6 – 5,3 5,4 – 5,1 5,7 – 5,4

Emisja CO2, cykl mieszany, g/km 125 – 118 122 – 114 128 – 123

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa 
zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich). Wartości te mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak zróżnicowany 
styl jazdy, wyposażenie pojazdu, w tym rodzaj opon. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają 
sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem 
marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.   

Wymiary, masy, pojemności
Nadwozie
Długość całkowita: 4 060 mm
Wysokość całkowita (bez obciążenia): 1 433 mm 
Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami: 1 765/ 1 960 mm
Rozstaw osi: 2 538 mm
Rozstaw kół przód/tył: 1489/1488 mm

Bagażnik (wg ECE)
Pojemność bez składania siedzeń: 309 litrów
Pojemność po złożeniu siedzeń (do dachu): 1 015 litrów  
Długość podłogi bez składania siedzeń: 885 mm

Masy (wg ECE)
Masa własna (w zależności od wersji): 1 055 – 1 233 kg
Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji):  1 550 – 1 660 kg
Ładowność (w zależności od wersji):  417 – 495 kg

Średnica zawracania
Między ścianami: 10,4 m

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji 
dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „22T”, co tu oznacza dach w kolorze
czarnym). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.
Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek 
akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy 
wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za 
dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. 
Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się 
niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie 
stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli 
oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku 
i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl

Stellantis Polska, Warszawa, 5 grudnia 2022 r.
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Oryginalne Akcesoria Opel są niezwykle praktyczne i zwiększają funkcjonalność Twojego auta. Szeroka oferta
odpowiednio dobranych produktów daje wiele możliwości, idealnie wpisując się w stylistykę Corsy.

SUPERPROMOCJA
KOMPLET KÓŁ ZIMOWYCH 

3 199 ZŁ*
  Sprawdź pełną ofertę na www.opel.pl/akcesoria

AKCESORIA
NA KAŻDĄ POGODĘ

nr części: 1 643 188 380 200 ZŁ
MATA PODŁOGI BAGAŻNIKA

nr części: 95 599 243 164 ZŁ
POKROWCE KÓŁ, KOMPLET

nr części: 98 33 757 280 212 ZŁ
KOMPLET DYWANIKÓW GUMOWYCH PRZÓD/TYŁ

nr części: 1 607 877 780 534 ZŁ
ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE KÖNIG BASIC 80

CORSA 

nr części: 1 662 444 580 1 234 ZŁ
POJEMNIK DACHOWY OPEL XS CZARNY

Podane ceny akcesoriów nie obejmują ich montażu. Informacje na ten temat są dostępne u Autoryzowanych Dealerów marki Opel. Informujemy, że mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem 
towaru, a jego zdjęciem.
*Cena kompletu kół dotyczy 4 obręczy stalowych z oponami 195/55 R16 Semperit. Podane ceny są maksymalne, nie mogą być wyższe niż prezentowane wartości i zawierają podatek VAT. Koszt zakupu kom-
pletu śrub do felg stalowych, aluminiowych, kołpaki oraz osłony piasty kół do felg aluminiowych jak i montaż nie jest wliczony w cenę. Przedstawione ilustracje felg oraz opon mają charakter poglądowy. Ceny 
aktualne na dzień publikacji. Szczegóły oferty dostępne u Autoryzowanych Dealerów marki Opel. 

nr części: 1 629 426 080 941 ZŁ
UCHWYT NA NARTY/SNOWBOARD THULE 7324




