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Opel Corsa Van
Świeży i sportowy wygląd Opla Corsy Van podkreśla wizerunek każdego  
przedsiębiorcy. Dynamiczna stylizacja przodu nadwozia idzie w parze  
z praktycznie ukształtowaną przestrzenią ładunkową, która może pomieścić  
aż 475 kg ładunku. Opel Corsa Van jest wystarczająco mały, aby sprawnie  
poruszać się po zatłoczonych ulicach i wystarczająco duży, by z łatwością poko-
nywać długie kilometry na otwartej przestrzeni. Dynamiczne zawieszenie  
oraz przestronne i dobrze wyposażone wnętrze zapewniają wysoki poziom  
bezpieczeństwa.

Maksymalna  
pojemność przedziału  
ładunkowego: 0,92 m3

Układ stabilizacji  
toru jazdy (ESP®Plus)

Główny przegląd  
co 60000 km/2 lata

12 lat gwarancji na 
perforację nadwozia

Maksymalna  
ładowność:  

do 475 kg

Maksymalna  
długość przedziału  

ładunkowego: 1,26 m

Układ ABS



Przeszklenie przestrzeni bagażowej. 
Więcej światła wewnątrz: Opel Corsa Van 
występuje również w wersji z szybami  
w tylnej części nadwozia.

Bezpieczeństwo. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są także: poduszka 
powietrzna pasażera, aktywne zagłówki foteli przednich oraz układ stabilizacji  
toru jazdy (ESP®Plus)

Układ stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus). Ułatwia zachowanie kontroli nad samo-
chodem nawet przy bardzo silnej podsterowności (np. przy gwałtownym wymijaniu), 
regulując siłę hamowania dla każdego z kół niezależnie.

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  
ponownie przy naciśnięciu pedału 
sprzęgła. 

System „Touch and Connect”. Intuicyjny, 
dotykowy ekran służy do obsługi nawi-
gacji 2D/3D umieszczonej na kartach 
pamięci SD, radioodtwarzacza CD, łącza 
Bluetooth™ oraz odtwarzacza MP3 pod-
łączonego do portu USB. Zestaw o mocy 
4 x 20 W zawiera 7 głośników.

Wyposażenie standardowe. 
Opel Corsa Van został zaprojektowany 
z myślą o przyjemnej pracy. Wyposażenie 
standardowe zawiera:

• Zamek centralny sterowany pilotem
• Elektrycznie sterowane lusterka
• 3-funkcyjny wyświetlacz informacyjny
• Poduszkę powietrzną kierowcy
• 14˝ stalowe felgi z kołpakami
• Metalowe panele  

(w kolorze nadwozia) w miejscu  
bocznych tylnych szyb

• Wskaźnik zmiany biegu  
(z manualną skrzynią)

• Adaptacyjne wspomaganie 
kierownicy

• Wskaźnik przekroczenia zadanej 
prędkości

• System wspomagania nagłego  
hamowania

• Tapicerkę: Punch/Elba, Charcoal

Wyposażenie dodatkowe. W ofercie 
wyposażenia dostępne są pakiety  
oraz szeroka gama pojedynczych  
elementów, zawierająca:

• Klimatyzację
• Komputer pokładowy
• Czujnik parkowania z tyłu
• Reflektory przeciwmgielne
• Alarm
• 5-biegową przekładnię Easytronic®

• Felgi aluminiowe
• System Start/Stop dla 1.3 CDTI ECOTEC® 

(55 kW/75 KM i 70 kW/95 KM)

Przestrzeń ładunkowa. Łatwo dostępna. 
Ochronę ścian zapewniają panele boczne 
do połowy wysokości oraz wytrzymała 
metalowa przegroda. Gumowa wykła-
dzina, metalowa siatka (górna część 
przegrody) oraz pełnowymiarowa półka 
bagażnika dostępne są opcjonalnie.
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Hak holowniczy. Hak holowniczy
demontowalny dla przyczep o masie  
do 1300 kg.

Dywaniki na każdą pogodę. Gumowe 
dywaniki zabezpieczają wnętrze pojaz-
du przed zabrudzeniem. Łatwe w mon-
tażu dzięki fabrycznym uchwytom. 
Dostępne także wersje tekstylne i welu-
rowe.

Listwy boczne. Listwy boczne chroniące 
nadwozie, dostępne w kolorze czarnym 
lub w kolorze nadwozia.

Czujniki parkowania. Aktywuje się 
przez włączenie biegu wstecznego. 
Ostrzega dźwiękowo o przeszkodach 
poza zasięgiem wzroku kierowcy.

Chlapacze. Czarne chlapacze zabez-
pieczają lakier i nadwozie przed wodą 
oraz błotem. Dostępne przednie i tylne, 
w kompletach po 2 sztuki.

Gama akcesoriów. Bogata gama 
praktycznych akcesoriów Opla dla  
Twojej Corsy Van zawiera:

• Belki dachowe
• Hak holowniczy
• Elementy zabezpieczające nadwozie
• Dodatkowe zabezpieczenia
• Systemy mocowania ładunku
• Urządzenia audio-informacyjne
• Wykończenie ochronne przestrzeni 

ładunkowej
• Uchwyty do mocowania telefonów 

komórkowych

Belki dachowe. Mocne i bezpieczne 
belki są zabezpieczone zamkiem. 
Pozwalają na montaż wszystkich dacho-
wych akcesoriów Opla i Thule, np. 
bagażników, uchwytów na narty lub 
rowery.



Biały Casablanca

Czerwony Magma

Zielony Grasshopper

Niebieski Oriental

Czarny Sapphire

Granatowy Royal

Srebrny Star

Srebrny Silverlake

Żółty Sunny Melon

Pomarańczowy Henna

Złoto-beżowy Pepper Dust

Kremowy Guacamole

Szary Technical

Niebieski Waterworld

Felgi stalowe z kołpakami 14 x 5,5˝, 
14-ramienne, opony 185/70 R 14

Felgi aluminiowe 15 x 6˝, 5-ramienne 
(podwójne), opony 185/65 R 15
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Recykling. 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. Firma 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 (Ust. z dn 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej 
stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w niniejszej publi-
kacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w niniej-
szej 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 naszych autoryzowanych dystrybutorów.
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Długość		
przestrzeni		
ładunkowej	

(A)		
(mm)

Szerokość	
przestrzeni		
ładunkowej	

(B)		
(mm)

Odległość		
między		

nadkolami		
(C)	
(mm)

Wysokość	
przestrzeni		
ładunkowej	

(D)
(mm)

Ładowność	

(kg)

Pojemność		
ładunkowa	

(m3)

Opel	Corsa	Van 1257 1264 944 924 345–475 0,919

Wszystkie wymiary w mm 

Opel	Corsa	Van

	

1.3	CDTI	
ECOTEC®	1

System
Start/Stop	

1.3	CDTI	
ECOTEC®	1

1.3	CDTI	
ECOTEC®	1

System
Start/Stop

1.3	CDTI	
ECOTEC®	1

1.0	TWINPORT	
ECOTEC®

1.2	TWINPORT	
ECOTEC®

1.2	TWINPORT	
ECOTEC®

Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Paliwo Diesel Diesel Diesel Diesel Benzyna Benzyna Benzyna

Pojemność (cm3) 1248 1248 1248 1248 998 1229 1229

Moc, maks. (kW/KM)
obr/min.

55/75
4000

55/75
4000

70/95
4000

70/95
4000

48/65
5300

51/70
5600

63/85
5600

Moment, maks. (Nm)
obr/min.

190 
1750–2250

190 
1750–2250

190 
1750–3250

210 
1750–2500

90
4000

115
4000

115
4000

Skrzynia biegów 

Zużycie paliwa  
(l/100 km)

Miasto
Autostrada
Cykl mieszany

5-biegowa,
manualna 

4,8
3,5
4,0

5-biegowa,
manualna 

 

5,3
3,6
4,2

5-biegowa,
manualna 

 

b.d.
b.d.
b.d.

6-biegowa,
manualna 

 

5,4
3,8
4,4

5-biegowa,
manualna 

 

6,3
4,2
5,0

5-biegowa,
manualna 

  

6,9
4,4
5,3

5-biegowa,
manualna/ 
5-biegowa,
Easytronic®

6,9/6,5
4,4/4,2
5,3/5,1

Emisja CO2 (g/km) 105 112 b.d. 115 117 124 124/119

Przeglądy okresowe
główny (km/lata)
mały (km/lata)

60000/2
30000/1

60000/2
30000/1

60000/2
30000/1

60000/2
30000/1

60000/2
30000/1

60000/2
30000/1

60 000/2
30 000/1

1 Z filtrem cząstek stałych (DPF).

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

www.pefc.plPEFC/04-31-1481

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  
zostały określone zgodnie z dyrektywami 2007/715/EC i 2008/692/EC i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie  
z tymi regulacjami. 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 przyśpieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu bez kierowcy i z obciążeniem 
200 kg.




