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kolejny krok
ku przyszłości.
CORSA.
Poznaj Corsę. Radość z jazdy i najnowocześniejsze
technologie w miejskim samochodzie z Niemiec, 
dostępnym z silnikami benzynowymi, wysokoprężnym
i elektrycznym.
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większe
oczekiwania.
wobec corsy.
Muskularne linie nadwozia, najnowocześniejsze reflektory
matrycowe czy napęd elektryczny – to tylko wybrane zalety,
dzięki którym codzienna jazda Corsą okazuje się po prostu …
niecodzienna.

komfort w skali PREMIum
Najwyższy poziom komfortu wnętrza Corsa
zawdzięcza wyjątkowym rozwiązaniom,
do których bez wątpienia należy funkcja
masażu w fotelu k ierowcy, pokrytym
skórzaną tapicerką.

Płynna łączność
Corsa zapewnia stały kontakt ze światem oraz
odpowiedni poziom rozrywki dzięki nowoczesnemu
systemowi multimedialnemu, nawigacji online
czy indukcyjnej ładowarce baterii smartfona.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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Innowacje i bezpieczeństwo
Od lat Opel udostępnia nowoczesne technologie jak
najszerszej grupie użytkowników, dlatego Corsa oferuje
bogatą gamę rozwiązań wspierających bezpieczną
i wygodną jazdę, na przykład aktywny układ utrzymania
na pasie ruchu (ALKA).

Atrakcyjne wzornictwo
Muskularne linie nadwozia Corsy przyciągają spojrzenia.
Opcjonalny dach w eleganckiej czerni kontrastuje z resztą
nadwozia.

Elektryczny napęd
Corsa-e jest w pełni elektryczna, bezkompromisowa i łatwa w obsłudze: ładujesz
i jedziesz. Po prostu elektryzująca!
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Miłość od pierwszej
przejażdżki.
Luksusowa aura.
Wnętrze oczaruje Cię od pierwszego spojrzenia. Precyzja
wykończenia detali, najwyższej jakości materiały i eleganckie
elementy dekoracyjne tworzą wnętrze wysokiej klasy. Siedząc
w niebanalnym kokpicie zaprojektowanym z myślą o kierowcy
zechcesz, aby podróż trwała jeszcze dłużej.

Przestrzeń bagażowa
Torby z zakupami, walizki, niezbędne gadżety – zmieszczą się
w bagażniku o pojemności 309 litrów1. Masz więcej bagażu niż
zwykle? Wystarczy złożyć oparcie tylnej kanapy, aby wykorzystać
całą przestrzeń bagażową.

Panoramiczne okno dachowe
Decydując się na panoramiczne okno dachowe wpuścisz do
wnętrza swojej Corsy jeszcze więcej naturalnego światła.

W modelach z silnikami spalinowymi.

1

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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moc i wydajność.
Radość z jazdy.
Doskonałe właściwości jezdne, niska lub zredukowana do zera
emisja spalin – jednostki napędowe Corsy to mają. Silnik benzynowy, wysokoprężny czy elektryczny – bez względu na wybór,
masz pewność dynamicznej, płynnej i efektywnej jazdy.

Tryb Sport1
Przełącz Corsę na sportowe prowadzenie.
Szybsza reakcja na naciśnięcie pedału
przyspieszenia i wzmocniony dźwięk silnika.
Poczujesz moc.

1
2

Automatyczna przekładnia
8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
z manetkami ręcznej zmiany przełożeń2 wspomaga
efektywne zużycie paliwa i zapewnia angażujące
doznania podczas aktywnej jazdy.

Wyposażenie standardowe dla wersji GS Line z 8-biegową skrzynią automatyczną oraz dla Corsy-e.
Dostępne wyłącznie dla modeli z silnikami 74 kW/100 KM i 96 kW/130 KM. Dane zużycia paliwa i emisji CO 2 dostępne są w tabeli na stronie 26.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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-mobilność jest prosta.
Zasięg do 337 km.
Corsa-e to miejski samochód z Niemiec z napędem elektrycznym o zasięgu niemal 337 km (WLTP)1, którym
z łatwością dotrzesz do większości celów codziennych podróży bez doładowywania zespołu akumulatorów.
Doskonała na co dzień. W wielu miastach europejskich elektryczną Corsę zaparkujesz za darmo w płatnej strefie
parkowania czy skorzystasz z wolnego pasa dla autobusów, kiedy inni stoją w korku.

-usługi Opla
Gama usług Opla dla pojazdów elektrycznych sprawi,
że płynnie przejdziesz do świata e-mobilności. Więcej
informacji znajdziesz na www.opel.pl/e-mobilnosc.

Ładowanie
Wystarczy 30 minut, aby doładować akumulator
do 80%2. Corsę można podłączyć do naściennej
stacji Wallbox, publicznej stacji ładowania lub
standardowego domowego gniazdka elektrycznego.

Zużycie energii dla Corsy-e: 16,8–16,5 kWh/100 km; emisja CO2: 0 g/km; zasięg: 329–337 KM, w cyklu mieszanym, w zależności od wersji. Wartości określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania
pojazdów lekkich), zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1151/2017 oraz nr 1153/2017. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, rodzaju nawierzchni, temperatury otoczenia, klimatyzacji itp. 2 Wartości teoretyczne obliczone na podstawie zasięgu 329–337 KM określonego według cyklu WLTP, z wykorzystaniem ładowarki prądu stałego (DC) o natężeniu 100 kW. Podana wartość dotyczy w pełni rozładowanego
akumulatora. Czas ładowania może różnić się w zależności od rodzaju i mocy źródła ładowania, temperatury otoczenia oraz stopnia nagrzania akumulatora. 3 Dostępny tylko z systemami Multimedia Navi lub Multimedia Navi Pro.

1

10

-info 3
Dedykowany ekran dostarcza kierowcy podsta
wowe dane, takie jak stan naładowania zespołu
akumulatorów czy poziom wykorzystywanej
e nergii, ułatwiając efektywne wykorzystanie
dostępnego zasięgu.
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inteligentni asystenci.
Systemy wspomagające kierowcę.
Corsa udostępnia szeroką gamę rozwiązań wspierających kierowcę
w bezpiecznej jeździe.

Aktywny układ utrzymania na pasie ruchu ALKA
(ACTIVE LANE KEEP ASSIST)
Monitoruje linie zajmowanego pasa ruchu i automatycznie
wspomaga kierowcę w utrzymaniu pojazdu na środku pasa.
Kierowca niezmiennie musi trzymać ręce na kierownicy.
Układ współpracuje z adaptacyjnym tempomatem (ACC)
i 8-biegową skrzynią automatyczną.

zaawansowany układ wspomagania parkowania
apa (ADVANCED PARK ASSIST)
Parkowanie może być proste. Układ wykrywa odpowiednie
miejsce parkingowe i bezpiecznie wprowadza tam samochód,
a kierowca operuje pedałem hamulca i przyspieszenia oraz
zmienia biegi.

adaptacyjny tempomat acc
(AUTOMATIC CRUISE CONTROL)
Ułatwia utrzymanie bezpiecznej odległości od poprzedza
jącego pojazdu poprzez automatyczne przyhamowanie
lub przyspieszenie. Działa w zakresie prędkości od 30 do
180 km/h.

Dostępność opisywanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
Systemy wspomagające kierowcę nie dają gwarancji bezbłędnego funkcjonowania w każdych okolicznościach, dlatego też nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za bezpieczne prowadzenie pojazdu.
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Cyfrowy wyświetlacz
Intuicyjnie rozplanowany i łatwy w obsłudze wyświetlacz
czytelnie prezentuje – na linii wzroku kierowcy – informacje
istotne podczas jazdy, takie jak prędkość czy wskazania
nawigacji.

reflektory matrycowe led INTELLILUX®
Umożliwiają swobodne korzystanie ze świateł drogowych
bez oślepiania kierowców jadących z naprzeciwka i w pojazdach poprzedzających. Oświetlenie o 30% jaśniejsze niż
standardowe reflektory LED.

panoramiczna kamera cofania 180°
Szerokokątny obraz przedstawiający obszar za i po bokach
pojazdu wyświetlany jest na ekranie systemu multimedialnego, ułatwiając kierowcy dostrzeżenie przeszkód
i bezpieczne manewry cofania.
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komfort wysokiej klasy.
ACH JAK PRZYJEMNIE.
Zasiądź w wygodnym fotelu kierowcy pokrytym
elegancką tapicerką z Alcantary i wyposażonym
w funkcję masażu, a nie zechcesz szybko opuścić
przyjemnego wnętrza Corsy. Pełny relaks podczas
najdłuższych podróży.

Podgrzewana kierownica
Ciepły dotyk w chłodne dni.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie
Automatycznie dostosowuje temperaturę wnętrza
do preferowanych ustawień.

Dostępność opisywanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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podgrzewane fotele
Ciepłe powitanie jest zawsze miłe.
Trójstopniowa regulacja podgrzewania
foteli zwiększa komfort jazdy kierowcy
i pasażera z przodu.

OPEN and START
System automatycznego odblokowywania
zamków drzwi i sterowania zapłonem umożliwia
wsiadanie do auta i uruchomienie silnika bez
wyjmowania kluczyka. Wystarczy, że masz go
po prostu przy sobie: w kieszeni czy w torbie.
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w stałym kontakcie.
płynna łączność.
Duży ekran dotykowy, projekcja interfejsu smartfona przez Apple
CarPlay™1,2 i Android Auto™1,2, obsługa połączeń telefonicznych
przez Bluetooth®3, bezprzewodowe odtwarzanie plików dźwiękowych,
sterowanie komendami głosowymi to tylko wybrane praktyczne funkcje
nowoczesnych systemów multimedialnych, dzięki którym pozostajesz
w kontakcie ze światem. Usługi OpelConnect dbają o bezpieczną
i komfortową podróż.
MULTIMEDIA NAVI PRO
Najnowocześniejszy system multimedialny
z nawigacją, 10-calowym kolorowym ekranem
dotykowym, mapami w widoku 3D oraz bieżącymi
informacjami o utrudnieniach w ruchu drogowym
i usługami nawigacji online.

16

Bezprzewodowa ładowarka 4
Wystarczy umieścić telefon w dedyko
wanym małym schowku, aby doładować
baterię bez użycia kabli.

MULTIMEDIA NAVI
System multimedialny z nawigacją,
7-calowym kolorowym ekranem doty
kowym, bieżącymi informacjami
o utrudnieniach w ruchu drogowym
oraz obsługą projekcji interfejsu
smartfona za pośrednictwem Apple
CarPlay™1,2 i Android Auto™1,2.

OPELCONNECT5
To gama usług wspierających bezpieczną jazdę i ułatwiających kierowcy łączność ze światem.
Nowoczesne technologie i powiązane z nimi usługi wprowadzają nowy poziom bezpieczeństwa
i wsparcia podczas podróży, również samochodem o napędzie elektrycznym.
• Ochrona. Poczuj się bezpiecznie mając pod ręką takie usługi jak połączenie alarmowe,
wezwanie pomocy drogowej czy informacje o statusie pojazdu.
• Komfort. Korzystaj z usług zdalnych: sterowania zamkami drzwi, uruchomienia klaksonu
i świateł awaryjnych lub z e-funkcji zdalnych dla pojazdów elektrycznych: zarządzania
i sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora czy zdalnego ustawienia wybranych
funkcji.
• Wsparcie. Podróżuj komfortowo korzystając z nawigacji online i funkcji zarządzania przejazdami.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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 Inc.
2
Kompatybilność i zakres funkcji mogą różnić się w zależności od typu urządzenia oraz wersji systemu operacyjnego.
3
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc.
4 
Ładowarka współpracuje wyłącznie z urządzeniami obsługującymi standard PMA lub Qi. Indukcyjne ładowanie baterii smartfona może wymagać dodatkowego
akcesorium na telefon. Sprawdź kompatybilność swojego telefonu u producenta urządzenia.
5 
Zakres usług może różnić się w zależności od rynku i modelu. Korzystanie z usług może wiązać się z opłatą abonamentową oraz wymagać dostępu do sieci
komórkowej.
1 
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NIECH BĘDZIE TYLKO TWOJA.
wedle osobistych preferencji.
Sportowa sylwetka, niepowtarzalny charakter.
GS Line, niezwykle bogata wersja wyposażenia
Corsy, z pewnością spełni Twoje oczekiwania.
Jeśli jednak uznasz, że czegoś jeszcze Ci brak,
rozważ pakiet Ultimate.

USPORTOWIONA I atletyczna
Wersja GS Line z zawieszeniem o sportowej
charakterystyce uwydatnia naturę Corsy.
Wyróżniające ją elementy stylistyczne to
muskularne zderzaki, widoczna końcówka
układu wydechowego, czarny dach z tylnym
spojlerem, reflektory i światła przeciwmgielne
w technologii LED. A w środku: sportowe fotele
przednie, aluminiowe nakładki pedałów,
czarna podsufitka i 7-calowy cyfrowy wyświetlacz
wskaźników kierowcy.

Dostępność prezentowanych elementów zależy od wersji wyposażenia.

18

PAKIET ULTIMATE.
Dopełnia niezwykle bogatą listę wyposażenia wersji GS Line. Czym zachwyca?
Lista jest naprawdę długa. Czarne 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
we wzorze diamentowy szlif, reflektory matrycowe LED IntelliLux®, tylne światła
LED. We wnętrzu jest równie ciekawie. Podgrzewane fotele przednie pokryte
tapicerką z Alcantary, fotel kierowcy z funkcją masażu, podgrzewana kierownica, elektronicznie sterowana klimatyzacja, dyskretne podświetlenie wnętrza
LED, eleganckie elementy ozdobne w odcieniu srebra, system Multimedia Navi
Pro z nawigacją i 10-calowym ekranem dotykowym. Całości dopełniają mocno
przyciemniane szyby tylne boczne i w drzwiach bagażnika, chromowana listwa
ozdobna wzdłuż okien bocznych, tylne czujniki parkowania.

19

tapicerki.
W gamie eleganckich tapicerek
znajdziesz tę odzwierciedlającą
Twój indywidualny styl.

Dostępność prezentowanych elementów zależy
od wersji wyposażenia.
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Tapicerka materiałowa Frezes: siedzisko
w kolorze czarnym Marvel Black, elementy
boczne fotela w kolorach Mistral i Jet
Black Light, przeszycia Dark Titanium.

Tapicerka materiałowa Imagination: siedzisko
w kolorze Captain Blue, zewnętrzne materiałowe
elementy boczne fotela i wewnętrzne wykonane
ze skóry sztucznej w kolorze Mistral, przeszycia
Jet Black Light.

Tapicerka materiałowa Banda: siedzisko w kolorze Marvel Black,
elementy boczne fotela pokryte tkaniną oraz fazowane wstawki
pokryte skórą sztuczną w kolorze Mistral, elementy ozdobne
w czerwieni Signal Red, przeszycia Dark Titanium.

Tapicerka z Alcantary: siedzisko Alcantara w kolorze
Jet Black, zewnętrzne elementy boczne fotela ze
skóry sztucznej w kolorze Jet Black, przeszycia Jet
Black Light.
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kolory
nadwozia.
Z gamy siedmiu eleganckich kolorów wybierz ten,
który współgra z Twoim charakterem.

DIXI-CAR
S.A.
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AL. KRAKOWSKA 24A
05-090 RASZYN
(22) 716 30 20
UL. CZARNIECKIEGO 108
26-600 RADOM
(48) 360 98 26
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1

Biały Jade

5

Niebieski Voltaic1

2

Czarny Diamond1

6

Czerwony Hot1

3

Srebrny Quartz1

7

Pomarańczowy
Orange1

4

Granatowy Navy1

Lakier metaliczny, dostępny za dopłatą.

1
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Koła.
Wzory atrakcyjne dla oka: Opla Corsę można wyposażyć w obręcze o średnicy od 15 do 17 cali.
1

16˝ stalowe obręcze kół z kołpakiem,
srebrne1,2.

2

16˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
4-ramienne podwójne, srebrne.
16˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
wieloramienne, srebrne.

3

16˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
4-ramienne podwójne, czarne
błyszczące.

4

2

5

17˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne podwójne, wzór diamen
towy szlif, czarne błyszczące.

6

16˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne, srebrno-czarne3.

7

17˝ obręcze kół ze stopów lekkich,
5-ramienne, srebrno-czarne
błyszczące3.

1
2
3

Dostępne również w wersji 15˝.
Dostępne też dla Corsy-e.
Dostępne tylko dla Corsy-e.

Dostępność prezentowanych elementów zależy
od wersji wyposażenia.
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1

6

4
5

7
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Akcesoria.
Spersonalizuj swoją Corsę – akcesoria OPEL+
oferują szeroki wachlarz możliwości.

Nakładki na lusterka
Zmień kolor obudowy lusterek
zewnętrznych za pomocą
dedykowanych nakładek
dostępnych w czterech
barwach.

Kolorowe folie
Białe lub czarne pasy dekoracyjne
na masce i dachu dodają Corsie nieco
zadziorności.

Kolorowe listwy z logo
Wybierz listwę w swojej ulubionej tonacji.
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Nakładki na koła
Specjalne czerwone, czarne, białe lub niebieskie
klipsy na 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich dopełniają
sportowy wizerunek Corsy.

Pakiet stylizacji nadwozia
Podrasuj stylizację swojej Corsy
zestawem specjalnych nakładek
na progi boczne i zderzaki w połyskującej czerni.

Pakiet stylizacji wnętrza
Wymienne kolorowe panele na desce rozdzielczej to osobisty akcent
stylistyczny.

dywaniki podłogowe
Idealnie dopasowane dywaniki welurowe,
gumowe lub tekstylne chronią podłogę
w kabinie.

FLEXCONNECT: rozkładany stolik
Opel FlexConnect to wielofunkcyjny uchwyt
montowany z tyłu zagłówków przednich foteli.
Stanowi bazę dla wymiennych przystawek,
takich jak m.in. składany stolik z uchwytem
na napoje.
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silniki.
1.2 Turbo Direct Injection
(55 kW/75 KM)
z systemem Start/Stop

1.2 Turbo Direct Injection
(74 kW/100 KM)
z systemem Start/Stop

1.2 Turbo Direct Injection
(74 kW/100 KM)
z systemem Start/Stop

1.2 Turbo Direct Injection
(96 kW/130 KM)
z systemem Start/Stop

1.5 Diesel
(75 kW/102 KM)
z technologią BlueInjection2
i systemem Start/Stop

Skrzynia biegów

MT-5

MT-6

AT-8

AT-8

MT-6

Norma emisji spalin

Euro 6d

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2

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

Benzyna

ON

Zużycie paliwa w l/100 km w cyklu

1

miejskim

6,8–6,6

7,4–7,0

7,6–7,1

7,3–7,0

5,0–4,6

podmiejskim

5,6–5,1

6,2–5,8

6,2–5,8

5,9–5,6

4,2–3,8

w ruchu przyspieszonym

5,2–4,6

5,1–4,7

5,4–5,0

5,1–4,8

3,9–3,4

autostradowym

6,3–5,6

5,9–5,2

6,4–5,9

6,3–5,9

4,9–4,4

5,9–5,3

5,9–5,4

6,2–5,8

6,0–5,6

4,2–4,0

133–120

134–122

140–130

136–128

111–104

mieszanym
Emisja CO 2 w g/km , w cyklu mieszanym
1

MT-5/-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna, AT-8 = 8-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.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017
oraz nr 1151/2017.
Technologia BlueInjection wykorzystuje bezzapachowy roztwór mocznika AdBlue®, przechowywany w oddzielnym zbiorniku. Komputer pokładowy informuje kierowcę o konieczności uzupełniania płynu, również w okresach między przeglądami.
Więcej informacji na www.opel.pl/adblue.

1 

2 

Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. 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. Informacje dotyczące wyników pomiarów zużycia paliwa i emisji spalin w nowych pojazdach osobowych dostępne
są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl.
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OPONY5

CORSA-e: układ napędowy i zespół akumulatorów3
Moc

100 kW/136 KM

Maks. moment obrotowy

260 Nm

Przyspieszenie 0–50 km/h

2,8 s

Przyspieszenie 0–100 km/h

8,1 s

Maksymalna prędkość

150 km/h

Skrzynia biegów

Przekładnia redukcyjna elektronicznie
sterowana

Pojemność energetyczna akumulatorów

50 kWh

Napięcie

300–450 V

Budowa zespołu akumulatorów

216 ogniw (125 Ah):
18 modułów,
12 ogniw na moduł

System kontroli temperatury

Układ chłodzenia roztworem glikolu

Metoda odłączania wysokiego napięcia

E-service plug

Maksymalny zasięg

330 (WLTP), 435 (NEDC)

Gwarancja

8 lat/160 000 km/70% pojemności

Czas ładowania
– kabel tryb 2, prąd zmienny (0-100%)
– kabel tryb 3, prąd zmienny (0-100%)
– prąd stały (0-80%): 100 kW

~30 h
~5,25–7,5 h
0,5 h

Corsa
Rozmiar
Klasa efektywności paliwowej6
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

7

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB)

Corsa-e

185/65
R 15

195/55
R 16

205/45
R 17

195/55
R 16

205/45
R 17

A

C–A

C–A

B–A

A

A

B–A

A

B–A

A

70

72–71

78–71

72–68

68

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia8

DIXI-CAR
S.A.
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AL. KRAKOWSKA 24A
05-090 RASZYN
(22) 716 30 20

Zużycie energii wg WLTP,
w cyklu mieszanym4

16,8–16,5 kWh/100 km

Zasięg wg WLTP, w cyklu mieszanym

329–337 km

UL. CZARNIECKIEGO 108
26-600 RADOM
(48) 360 98 26

Emisja CO2

0 g/km

DIXI-CAR.PL

3
Zespół akumulatorów zintegrowany z podwoziem zamontowany jest pod siedzeniami, aby nie ograniczać pojemności przestrzeni bagażowej. Zabezpieczony jest specjalnymi osłonami przed skutkami zderzenia i umieszczony w ochronnej,
ognioodpornej obudowie wyposażonej w dodatkowy układ chłodzenia. 4 Zużycie energii dla Corsy-e w cyklu mieszanym: 16,8–16,5 kWh/100 km; emisja CO2: 0 g/km; zasięg w cyklu mieszanym: 329–337 KM (w zależności od wersji). Wartości określone
zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, 1153/2017 oraz nr 1151/2017. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ
nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, rodzaju nawierzchni, temperatury otoczenia, klimatyzacji itp. 5Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 6 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą
od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 7Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania).
8
Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.
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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.

Opel Poland Sp. z o.o.

SPEXT

www.opel.com/corsa
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