Corsa

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie dane były aktualne w momencie publikacji niniejszej broszury (04/2019). Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Indywidualne uzgodnienie właściwości oraz specyfikacji
technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel.

piękna sylwetka.
piękne wnętrze.
Corsa jest gustowna i stylowa, a w dodatku
świetnie się prowadzi. Imponująca gama
systemów wspomagających kierowcę oraz
wysokiej jakości materiały wykończenia
i bogato wyposażone wnętrze, nieczęsto
spotykane w tej klasie aut, tworzą poczucie
komfortu.
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
niemiec-kich inżynierów jazda Corsą jest
przyjem-niejsza, bezpieczniejsza i bardziej
oszczędna. Zaawansowane systemy
multimedialne w prosty i szybki sposób
łączą Cię ze światem zewnętrznym.
Trudno nie zachwycić się Oplem Corsą.
To wyjątkowy samochód, który w naturalny
sposób staje się tym jedynym.
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corsą

PAKIET CZARNY dACh
TAPICERKI
KOLORY NAdWOZIA
KOŁA I AKCESORIA
SILNIKI I SKRZYNIE BIEgÓW
ARguMENTY ZA CORSĄ

najważniejsze elementy

miłość od pierwszej
przejażdżki.
Corsa ma prawdopodobnie wszystko, czego oczekujesz od miejskiego auta.
innowacyjne rozwiązania opla sprawiają, że jazda – już od pierwszej chwili –
staje się prostsza, bezpieczniejsza i przyjemniejsza. opel Corsa – powód do
dumy i radości.

kamera przednia
OPEL EYE1
Biksenonowe reflektory
i światła do jazdy
dziennej led1
Zobacz więcej i daj się dostrzec innym
kierowcom, bez względu na sytuację
na drodze.

Systemy wspomagające kierowcę ostrzegają
Cię o potencjalnym zagrożeniu.

czujniki parkowania1
Przednie i tylne czujniki parkowania ostrze
gają Cię pulsującym sygnałem dźwiękowym
o zbliżającej się przeszkodzie, ułatwiając
manewrowanie.

Kamera cofania (RVC)1,2
Ułatwia Ci dostrzeżenie przeszkody
za pojazdem, umożliwiając uniknięcie
niepotrzebnych szkód podczas wyco
fywania auta, szczególnie w ciasnych
przestrzeniach.

zintegrowana nawigacja,
ANDROID AUTO™ lub APPLE CARPLAY™3
Podłącz smartfona do systemu multimedialnego i korzystaj z wybranych
funkcji telefonu z poziomu dotykowego ekranu. Docieraj bez przeszkód
do celu dzięki fabrycznej nawigacji.

1
3

wyposażenie dodatkowe.
więcej na stronach 14–15.

2

Obraz przekazywany przez szerokokątny obiektyw kamery wyświetlany jest na 7calowym ekranie systemu multimedialnego. Kamera aktywuje się po wybraniu biegu wstecznego.
najważniejsze elementy
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1

Wyposażenie dodatkowe.

stylowe nadwozie

krzyk mody.
Idealnie ukształtowana sylwetka na miarę ikony współczesnego wzornictwa przyciąga zaciekawione spojrzenia.
Jasne biksenonowe reflektory1 i typowe dla marki światła
do jazdy dziennej LED1 współgrają z usportowioną naturą
i mocno osadzoną bryłą nadwozia Corsy.
Przyjrzyj się Corsie z bliska na www.opel.pl/corsa.

Charakterystyczny motyw skrzydła w światłach przednich
i tylnych

nadwozie
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wsiądź i odpręż się

mobilny komfort.
Mały samochód, duże wrażenie. W estetycznym,
obszernym wnętrzu Corsy czujesz się tak komfortowo,
jak w aucie o klasę wyżej.

• Zgrabnie zarysowane formy współgrają z przy
jemnymi w dotyku materiałami
• Chromowane elementy wykończenia subtelnie
podkreślają wysmakowany charakter wnętrza
• Stylowe przeszycia foteli dopełniają elegancki
wystrój
Chcesz przyjrzeć się z bliska wnętrzu Corsy?
Wejdź na www.opel.pl/corsa.

wnętrze
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1

Wyposażenie dodatkowe.

2

Tryb wspomagania układu kierowniczego City jest niedostępny w połączeniu z kamerą przednią Opel Eye.

innowacje z zakresu
bezpieczeństwa

anioł stróż
na pokładzie.
Kamera Opel Eye1,2, umieszczona za szybą przednią,
dostrzega to, czego Ty możesz nie zauważyć. Współpracuje m.in. z układem ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu LDW (Lane Departure Warning,
zdj. 1.1) oraz systemem ostrzegania przed kolizją FCA
(Forward Collision Alert, zdj. 1.2), który alarmuje Cię,
gdy zbyt szybko zbliżasz się do wolniej jadącego pojazdu.
1     

1.1

Noc jasna niemal jak dzień. Biksenonowe reflektory1
z funkcją doświetlania zakrętów zapewniają lepszą
widoczność nocą. Światła do jazdy dziennej LED1 sprawiają, że Twoja Corsa jest lepiej widoczna dla innych
kierowców.
2

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP®Plus
zapewnia odpowiednią przyczepność pojazdu na
śliskiej nawierzchni. Udoskonalone zawieszenie
Corsy przekłada się na doskonałe właściwości jezdne
oraz ograniczenie poziomu hałasu i drgań.

1.2
2

bezpieczeństwo
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nowoczesne technologie
w mieście

prosty sposób
na manEWry.
Oczy z tyłu głowy. Kamera cofania RVC (Rear View
Camera)1,2 ułatwia Ci dostrzeżenie przeszkody za
pojazdem, aby uniknąć niepotrzebnych szkód podczas
wycofywania auta.
1

2 Łatwe manewrowanie. Przyciskiem na desce rozdzielczej aktywujesz tryb wspomagania układu kierowniczego City3 i cieszysz się lekką pracą kierownicy. Odczujesz to szczególnie podczas parkowania i zawracania
w mieście.

Przednie i tylne czujniki parkowania2 ostrzegają
sygnałem dźwiękowym o zbliżającej się przeszkodzie,
ułatwiając manewrowanie szczególnie w ciasnych przestrzeniach.
3

1

Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl/corsa.

2
1
3

Obraz przekazywany przez szerokokątny obiektyw kamery wyświetlany jest na 7-calowym ekranie systemu multimedialnego. Kamera aktywuje się po włączeniu biegu wstecznego.
Tryb wspomagania układu kierowniczego City jest niedostępny w połączeniu z kamerą przednią Opel Eye.

3
2

Wyposażenie dodatkowe.

jazda po mieście
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Wyposażenie dodatkowe. 2 Projekcja ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą funkcji Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone’a przez funkcję Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych).
Więcej informacji znajdziesz na stronach www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google. 3 Liczba i zakres funkcji umożliwiających
współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego. Sprawdź kompatybilność swojego urządzenia na www.opel.pl w sekcji Systemy multimedialne.
1

systemy multimedialne
INTELLILINK

podobieństwa
przyciągają się.
Samochód wypełniony inteligentnymi rozwiązaniami.
Dzięki nim Corsa jest autem w pełni skomunikowanym
ze światem zewnętrznym. Systemy multimedialne
IntelliLink1 współpracują z Apple CarPlay™2 i Android
Auto™2 , umożliwiając korzystanie z wybranych
funkcji smartfona na dużym ekranie dotykowym3.
System multimedialny R 4.0 IntelliLink1 z 7-calowym
ekranem dotykowym oferuje, między innymi, obsługę
połączeń telefonicznych i odtwarzanie plików dźwię
kowych przez łącze Bluetooth®, radio AM/FM oraz sterowanie wybranymi funkcjami za pomocą przycisków
na kierownicy lub komendami głosowymi smartfona.
Funkcja autozapamiętywania umożliwia zapisanie
i spersonalizowanie Twoich ulubionych ustawień. 
Wybierając system multimedialny Navi 4.0 IntelliLink1
zyskujesz fabryczną nawigację.

łączność
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1

Wyposażenie standardowe lub dodatkowe, w zależności od wersji.

2

Obie wersje klimatyzacji wyposażone są w filtr przeciwpyłkowy.

komfort ciepła

gorące przywitanie
od opla.
Bez względu na otaczającą Cię letnią czy zimową aurę, w Corsie
podróżujesz komfortowo. To małe auto o ciepłym wnętrzu.
• Klimatyzacja sterowana manualnie lub elektronicznie1,2
chłodzi rozgrzane wnętrze latem lub ogrzewa je zimą
• Podgrzewana szyba przednia ThermaTec1 i podgrzewane
lusterka zewnętrzne1 topią szron, a nawet lód
• Podgrzewane fotele1 i kierownica1 szybko osiągają pożądaną
temperaturę gwarantując podwyższony komfort jazdy

komfort
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wersje wyposażenia

Masz do wyboru 3 wersje wyposażenia Corsy1: Enjoy, 120 LAT i Color Edition.
Niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz, zasiądziesz za kierownicą
wyjątkowego auta.

którą
wybierasz?

1

ENjOy

120 LAT

WYBRANE ELEMENTY STANDARDOWE:

elementy ponad wersję eNJOY:

Komputer pokładowy
• Klimatyzacja sterowana manualnie
• Chromowane elementy ozdobne
na kierownicy i dźwigni zmiany biegów
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Tryb wspomagania układu
kierowniczego City2
• Układ stabilizacji toru jazdy ESP®
z układem wspomagającym ruszanie
na pochyłościach (HSA )
i systemem ABS
• 14- lub 15- calowe stalowe obręcze kół3

• Tapicerka materiałowa Allure, czarna
• Ozdobne nakładki wewnętrznych
progów drzwiowych z przodu
• Dywaniki podłogowe „120”
• Oznaczenie nadwozia „120”
• 15-calowe obręcze kół ze stopów
lekkich

Pełną listę wyposażenia poszczególnych wersji znajdziesz na www.opel.pl/corsa.

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.

2

Tryb City jest niedostępny w połączeniu z kamerą przednią Opel Eye.

3 Obręcze 15-calowe dostępne tylko z silnikiem 1.4

100 KM.

color edition
elementy ponad wersję Enjoy:
• Fotele sportowe przednie
• Radioodbiornik R 3.0 z 4 głośnikami
i złączem AUX-in
• Kierownica pokrytą skórą z przyciskami
sterowania systemem audio i tempomatem
• lampki do czytania z przodu
• 16-calowe stalowe obręcze kół

wersje wyposażenia
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1

Pakiet Czarny Dach dostępny jest wyłącznie dla wersji Color Edition.

Pakiet czarny dach

wyraź swój styl.
Corsa Color Edition z pakietem Czarny Dach1 to wyjątkowa propozycja
dla miłośników ekstrawaganckiego wzornictwa i personalizacji.
Elementy pakietu w eleganckiej czerni wyraźnie podkreślą odważny,
niepokorny charakter auta.
•
•
•
•
•
•

Czarny dach
Czarna osłona chłodnicy
Czarne obręcze aluminiowe
Czarne nakładki zewnętrznych lusterek
widoczna końcówka układu wydechowego
aluminiowe nakładki na pedały

Dowiedz się więcej na www.opel.pl/corsa.

Pakiet Czarny DaCh
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tapicerki

podróżuj
z klasą.
Wnętrze Corsy cieszy oko. Elementy przypominające kształtem skrzydło optycznie
powiększają przestrzeń. styl komfortowy,
elegancki, a może usportowiony – wybór
należy do Ciebie.
Więcej informacji o wersjach wyposażenia
Corsy znajdziesz na www.opel.pl/corsa.
Tapicerka Lace

Dostępność tapicerek uzależniona jest od wersji wyposażenia. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Tapicerka Shimmer

Tapicerka Network Moonray

tapicerki
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kolory nadwozia

wyraź
siebie.
Wśród kolorów wyselekcjonowanych dla
Corsy znajdź ten, który najlepiej pasuje
do Twojej osobowości.

1.
2.

Wejdź na www.opel.pl/corsa i przyjrzyj
się pełnej gamie barw.
Dostępność kolorów uzależniona jest
od wersji. Szczegółowych informacji
udzielają Dealerzy marki Opel.

6.

3.

1

Lakier dostępny za dopłatą.

2

Dostępny wyłącznie dla wersji 3-drzwiowej.

3

Dostępny wyłącznie dla wersji 5-drzwiowej.

5.
9.

7.

10.

8.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czerwony Absolute1 • Bazowy specjalny
Pomarańczowy Mandarin1,2 • Bazowy specjalny
Biały Summit • Bazowy
Niebieski Indigo • Bazowy
Srebrny Sovereign1 • Metaliczny
Srebrny Satin Steel1 • Metaliczny
Czarny Mineral1 • Metaliczny
8. Niebieski True1 • Metaliczny
9. Niebieski Darkmoon1 • Metaliczny
10. Biały Abalone1,3 • Metaliczny specjalny

kolory nadzwozia
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koła

niech się
za tobą
oglądają.
Podkreśl kształty swojej Corsy
odpowiednimi kołami1.
2.
Obręcze 17˝
1.	Czarne
1.
2.	Jasnoszare Manoogian
3. 	Srebrno-szare połyskujące
Titan Gloss
4. 	Srebrno-czarne połyskujące
Black Gloss

4.

3.

obręcze 16˝
1.	Czarne
2. Srebrne
1.
1

2.

Dostępność obręczy uzależniona jest od wersji wyposażenia. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

akcesoria

POTRAKTUJ TO OSOBIŚCIE.
Kiedy wybierzesz już dla siebie Corsę,
możesz dostosować ją do swoich
indywidualnych potrzeb, dobierając
odpowiednie akcesoria.
Pełną gamę akcesoriów znajdziesz
w elektronicznym katalogu na
www.opel.pl/akcesoria.

Dbamy o Twoją prywatność. Osłony
przeciwsłoneczne nie tylko zapewnią
przyjemny cień w upalne dni, ale
też utrudnią życie podglądaczom.

Co ma wisieć... Oszczędzaj czas i przestrzeń dzięki
uchwytowi zagłówkowemu FlexConnect. Na
wymiennych przystawkach zamocujesz tablet,
postawisz kubek, powiesisz torbę z zakupami
czy marynarkę.
Wesprzyj ramię na wygodnym podłokietniku. Nie
tylko zwiększa komfort jazdy, ale służy też jako
podręczny schowek na drobiazgi.

Stacja dokująca FlexDock®. Umieścisz w niej
wygodnie smartfon, w zasięgu ręki i wzroku.

koła i akcesoria
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silniki i skrzynie biegów

OPOnY1

oto wolność wyboru.

Rozmiar

Corsa proponuje Ci nasze najlepsze silniki. Ale nie musisz wierzyć
nam na słowo. Sprawdź i przekonaj się.
• Szeroka gama najnowocześniejszych silników benzynowych
i z fabryczną instalacją LPG
• 6-biegowa skrzynia manualna o płynnej zmianie przełożeń
• Technologia ECOTEC® jest przyjazna środowisku i łaskawa
dla portfela
• Opcjonalny system Start/Stop wyłączający silnik,
gdy samochód stoi
• Opcjonalne sportowe zawieszenie zapewniające bardziej
energetyczną, responsywną jazdę

185/70
R 14

185/65
R 15

195/55
R 16

215/45
R 17

215/45
zr 17

Klasa efektywności paliwowej2 B

c–a

c–a

c

c

Klasa przyczepności na
mokrej nawierzchni3

B

B–A

B–A

B

a

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB)

70

70–69

70–69

71

71

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia4

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (DLA WERSJI 3D I 5D)

Silniki

1.2
(51 kW/70 kM)

1.4
(55 kW/75 kM)

1.4
(66 kW/90 kM)

1.4
z systemem Start/Stop
(66 kW/90 kM)

1.4
(66 kW/90 kM)

1.4 ECOTEC® LPG
(66 kW/90 kM)

1.4 Turbo
z systemem Start/Stop
(74 kW/100 kM)

Skrzynia biegów

MT-5

MT-5

MT-5

MT-5

AT-6

MT-5

MT-6

Norma emisji spalin

Euro 6d-TEMP

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.
Paliwo

Benzyna

LPG

Benzyna

Zużycie paliwa w l/100 km przy prędkościach:
1

miejskich

8,7–8,5

8,2

8,7–8,3

8,0–7,8

9,9–9,4

11,1–10,5

8,7–8,3

8,2–8,1

podmiejskich

6,5–6,0

6,2–5,9

6,4–5,9

6,4–5,9

7,0–6,3

8,2–7,5

6,6–6,2

6,4–6,2

w ruchu przyspieszonym

6,0–5,5

5,9–5,6

6,0–5,5

6,0–5,6

6,4–5,8

7,7–7,1

6,2–5,8

5,9–5,6

autostradowych

7,5–6,8

7,2–6,7

7,2–6,7

7,3–6,7

7,9–7,2

9,3–8,6

7,5–7,0

6,9–6,6

7,0–6,5

6,7–6,4

6,8–6,4

6,8–6,4

7,5–6,9

8,8–8,2

7,1–6,6

6,7–6,4

152–145

154–145

153–144

170–156

143–133

159–150

151–145

w cyklu mieszanym

Emisja cO2 w g/km , cykl mieszany 158–147
1

MT-5/-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna
Cykl pomiaru zużycia paliwa i emisji spalin WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low), podmiejski (medium), w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane
z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Więcej informacji o cyklu WLTP znajdziesz na www.opel.pl.
Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Zmierzone osiągi dotyczą wersji z europejskim standardem wyposażenia. Aktualne informacje
dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.
Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Informacje dotyczące wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w nowych pojazdach osobowych dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl.

1 Wartości zużycia paliwa i emisji CO
2

określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151.
silniki i skrzynie biegów
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Argumenty za corsą

miłość od
pierwszej jazdy.
Corsa zapewnia pokaźną gamę innowacyjnych rozwiązań, dostępnych
zwykle w autach wyższych segmentów. Oto kilka powodów, dla
których warto zasiąść za kierownicą tego wyjątkowego samochodu.
•	Precyzyjna niemiecka technologia
• Nowoczesne systemy multimedialne zapewniające płynną
łączność ze światem zewnętrznym i możliwość przeniesienia
interfejsu smartfona na duży ekran dotykowy za pomocą
Apple CarPlay™ lub Android Auto™
• Zaawansowane systemy wspomagające bezpieczeństwo takie
jak kamera przednia Opel Eye z funkcją ostrzegania przed kolizją
(FCA), biksenonowe reflektory czy kamera cofania (RVC)
• Szeroka gama kolorów nadwozia, tapicerek i akcesoriów
umożliwiająca dostosowanie Corsy do własnego gustu i indywidualnych potrzeb

zarezerwuj jazdę testową i

przekonaj się.
Jeśli podoba Ci się Corsa, koniecznie poznaj
ją bliżej podczas jazdy testowej. Chcesz
radość z tego spotkania dzielić z bliskimi?
Możesz zabrać ich ze sobą.
•	Wejdź na www.opel.pl/corsa i znajdź
najbliższego Dealera marki Opel
•	Zadzwoń i umów się na jazdę
•	Przetestuj Corsę

Argumenty zA corsą
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przyszłość należy do wszystkich

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 tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów 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 Dealerów marki Opel.
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