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Piękna i sylwetka, 
i wnętrze.

Corsa jest gustowna i stylowa, a w dodatku świetnie się 
prowadzi. wysokiej jakości materiały wykończenia i bogato 
wyposażone wnętrze tworzą, nieczęsto spotykane w tej 
klasie aut, poczucie komfortu.

Co więcej, Corsa jeszcze nigdy nie była tak atrakcyjna. 
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom niemieckich inży-
nierów jazda Corsą jest przyjemniejsza, bezpieczniejsza  
i bardziej oszczędna oraz daje więcej radości. zaawan-
sowane systemy multimedialne w prosty i szybki sposób 
połączą Cię ze światem zewnętrznym.

trudno nie zachwycić się Oplem Corsa. to wyjątkowy  
samochód, który w naturalny sposób staje się tym jedynym.

Corsa
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Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie dane były aktualne w momencie publikacji  
niniejszej broszury (11/2016). 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.
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przestań lubić.  
zacznij uwielbiać.

artYstYcznY Kunszt i nieMiecKa precYzja

idealnie wyrzeźbiona sylwetka na miarę ikony współczesnego wzornictwa.

//  zachwycająca stylistyka nadwozia

//  Dostępne klasyczne, przyciemniane okno dachowe

//  biksenonowe reflektory w gamie wyposażenia dodatkowego 

//  przyciągające wzrok, opcjonalne światła do jazdy dziennej w technologii leD

przyjrzyj się corsie z bliska na www.opel.pl/corsa

stylowe wzornictwo



8   |

SKROJONA NA MIARĘ.
KUNSZTOWNIE ZAPROJEKTOWANE WNĘTRZE

Corsa wprowadza estetykę na wyższy poziom, oferując jedno z najbardziej komfortowych 
i stylowych wnętrz w swojej klasie.

//  Zgrabnie zarysowane formy współgrają z przyjemnymi w dotyku materiałami

//  Chromowane elementy wykończenia subtelnie podkreślają wysmakowany charakter wnętrza 

//  Stylowe przeszycia foteli dopełniają elegancki wystrój

Wejdź na www.opel.pl/corsa, aby przyjrzeć się z bliska wnętrzu Corsy.

Przyjemność z jazdy
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ZRODZONA Z INNOWACJI.
Precyzja niemieckiej inżynierii

Corsa ma prawdopodobnie wszystko, czego oczekujesz od 
auta. innowacyjne rozwiązania Opla sprawiają, że jazda – 
już od pierwszej chwili – staje się prostsza, bezpieczniejsza 
i przyjemniejsza.

na kolejnych stronach dowiesz się więcej o możliwościach 
tego wyjątkowego samochodu. 

zaawansowane technologie

1. 2.

3.

7.



4.

8. 9. 10.

5.

6.



1. Tryb City. Łatwiej manewrujesz, kiedy kierow-
nica obraca się wyjątkowo lekko (więcej na str. 13).

2. Układ wspomagający ruszanie na pochyło-
ściach (HSA). Startuj bezstresowo na wzniesie-
niach (więcej na str. 35). 

3. Zaawansowany system wspomagania  
parkowania (APA)1. zdejmij ręce z kierownicy  
i zdaj się na corsę (więcej na str. 15).

4. Przednia kamera Opel Eye1. inteligentna 
technologia zwiększa bezpieczeństwo jazdy 
(więcej na str. 19).

5. Układ ostrzegania o pojeździe w martwym 
polu (SBSA)1. Wykryje pojazd i zaalarmuje cię 
diodą ostrzegawczą w lusterku zewnętrznym 
(więcej na str. 15).

6. Przednie reflektory biksenonowe i światła 
do jazdy dziennej LED1. Funkcja doświetlania 
zakrętów poprawia widoczność na boki przy  
niskich prędkościach. Diody LeD czynią Twoje 
auto lepiej widocznym (więcej na str. 28).

7. Podgrzewana kierownica, lusterka boczne, 
fotele oraz przednia szyba1. Dodatkowe 
ogrzewanie zwiększa komfort jazdy zimą.

2.

8.

1.

3.

7.



Sprawdź na www.opel.pl/corsa inne funkcjonalne  
rozwiązania corsy.

1 Wyposażenie dodatkowe. navi 4.0 intelliLink będzie dostępny od wiosny 2017 roku.  
2 zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę urządzenia i aplikacji z systemem 
multimedialnym zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego. Więcej informacji 
na www.opel.pl w sekcji Poznaj Opla. 3 kompatybilność i zakres funkcjonalności mogą  
różnić się w zależności od typu urządzenia oraz systemu operacyjnego. Funkcja projekcji 
ekranu smartfona z systemem operacyjnym android jest realizowana za pomocą interfejsu 
Android AutoTm, a projekcja ekranu iPhone’a przez interfejs apple carPlayTm (w chwili publikacji 
niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych). Więcej  
informacji o interfejsach znajdziesz na www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. 
apple carPlay, apple i iPhone są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy apple inc. 
android auto jest znakiem handlowym firmy Google inc. 4 Szczegółowe informacje dotyczące 
dopuszczalnej masy i rozmiaru rowerów przewożonych na bagażniku FlexFix® dostępne są 
na www.opel.pl/corsa i u Dealerów marki Opel.

8. Navi 4.0 IntelliLink1. nowoczesny system multi-
medialny Opla z 7-calowym (17 cm), kolorowym 
ekranem dotykowym i radiem, płynnie integruje 
funkcjonalności smartfonów i tabletów z pojazdem 
po podłączeniu ich przez łącze Bluetooth® lub 
USB2. System oferuje też fabryczną nawigację  
z dostępem do bieżących informacji o utrudnie-
niach w ruchu drogowym.

9. Systemy multimedialne Navi 4.0 IntelliLink  
i R 4.0 IntelliLink1 są kompatybilne z interfejsami 
apple carPlayTm 3 i Android AutoTm 3 umożliwiającymi 
projekcję ekranu smartfona na wyświetlaczu sys-
temu multimedialnego. Ułatwiają też korzystanie  
z wybranych aplikacji smartfona, map apple lub 
Google, bieżących informacji o utrudnieniach  
w ruchu i funkcji prowadzenia po trasie.

10. Bagażnik rowerowy FlexFix®1,4. Umożliwia 
komfortowe przewiezienie dwóch rowerów.  
kiedy nie jest ci już potrzebny, chowa się w tylnym 
zderzaku.

4.

9. 10.

5.

6.





prosty sposób  
na manewry.

tryb CIty

Zawracanie „na trzy” w centrum miasta? nic prostszego! 
Corsą manewrujesz bez oporów dzięki trybowi wspoma-
gania układu kierowniczego City1 i wyjątkowej zwrotności 
za sprawą konstrukcji zawieszenia. 

//  Aktywuj tryb City przyciskiem na desce rozdzielczej

//  Ciesz się płynnym sterowaniem oraz łatwiejszą jazdą

//  Wspomaganie w trybie City doskonale sprawdza się 
podczas parkowania i zawracania w mieście

Dowiedz się więcej o trybie City na www.opel.pl/corsa

1 Tryb City jest niedostępny z opcjonalną kamerą Opel Eye. 
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Zdejmij ręce Z kierownicy  
i Zdaj się na corsę.

wspomaganie parkowania i moniTorowanie marTwego poLa

Zdecyduj gdzie chcesz zaparkować, puść kierownicę, a Twoja corsa bezpiecznie zaparkuje.  
Z kolei układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu ułatwi bezpieczną zmianę pasa ruchu.

//  Zaawansowany system wspomagania parkowania (apa)1 wykrywa odpowiednie miejsce

//  podczas parkowania puszczasz kierownicę2

//  grafika na wyświetlaczu systemu intelliLink pomaga w ocenie odległości od przeszkód

//  Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu (sBsa)1 monitoruje ruch na sąsiednim pasie, 
a kiedy wykryje inny pojazd z boku, zasygnalizuje to diodą ostrzegawczą

1  wyposażenie dodatkowe. 2 kierowca obsługuje pedały sprzęgła, przyspieszenia i hamulca oraz zmienia biegi.
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GORĄCE PRZYWITANIE OD OPLA. 
kOmfORT CIEPłA

W Corsie zimą również podróżujesz wygodnie. 
To małe auto o ciepłym wnętrzu.

//  Podgrzewana kierownica szybko osiąga pożądaną temperaturę

//  Podgrzewana szyba przednia ThermaTec topi szron i oblodzenia

//  Podgrzewane fotele przednie gwarantują pełen komfort jazdy

//  Podgrzewane lusterka boczne zapewniają lepszą widoczność

Elementy podgrzewaneElementy opisane na tej stronie dostępne są za dopłatą.



zapomnisz co to man  dat.
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ZOBACZYSZ WIĘCEJ.
INTELIGENTNA KAMERA OPEL EYE

Opel Eye1 nie tylko pomaga uniknąć mandatów za przekro-
czenie prędkości. To jeden z najbardziej zaawansowanych  
i najbezpieczniejszych systemów wspomagających kierowcę 
dostępnych na rynku.

//  System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) 

//  Układ ostrzegania przed kolizją (FCA)

//  Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego (FDI)

//  Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa (LDW)

//  Automatyczne sterowanie światłami drogowymi (HBA)2

Otwórz zakładkę, aby dowiedzieć się więcej o opcjonalnej 
kamerze Opel Eye.

zapomnisz co to man  dat.

1 Tryb City jest niedostępny z opcjonalną kamerą Opel Eye. 
2 System dostępny tylko z opcjonalnymi biksenonowymi reflektorami przednimi. Bezpieczeństwo



SOKOLE OKO.
NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

W jaki sposób Corsa pomoże Ci uniknąć wykroczeń  
i kolizji na drodze? Dzięki inteligentnej kamerze Opel Eye 
umieszczonej na przedniej szybie.

//  Opel Eye to zautomatyzowany, kompleksowy system

//  Szczególnie przydatny na drogach szybkiego ruchu

//  Wspomaga kierowcę w razie rozproszenia uwagi

//  Doskonale sprawdza się podczas jazdy nocą

Dowiedz się więcej o opcjonalnej kamerze Opel Eye na 
www.opel.pl/corsa



Systemem rozpoznawania znaków drogowych 
(TSR). Na trasach o dużym natężeniu ruchu łatwo 
przeoczyć ważne znaki, w tym ograniczenia  
prędkości. Możesz uniknąć mandatu, kiedy system 
wyświetli znak, którego Ty nie dostrzeżesz.

Układ ostrzegania przed kolizją (FCA) oraz 
wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzają-
cego (FDI). System FCA ostrzega, gdy zbyt szybko 
zbliżasz się do wolniej jadącego auta, a wskaźnik 
FDI pomaga utrzymać bezpieczny dystans do  
pojazdu jadącego przed Tobą. 

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu (LDW). Jeżeli, przy prędkości powyżej 
60 km/h, przekroczysz linię pasa ruchu bez użycia 
kierunkowskazu, system ostrzeże Cię sygnałem 
dźwiękowym i wizualnym.

System automatycznego sterowania światłami 
drogowymi (HBA)1. Jazda nocą staje się bardziej 
bezpieczna. Ciesz się optymalną widocznością, 
nie rozpraszając swojej uwagi i nie oślepiając innych 
kierowców.

1  System dostępny tylko z opcjonalnymi biksenonowymi reflektorami przednimi.





DOTKNIJ.
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JEDŹ, MÓW, ŁĄCZ.
TECHNOLOGIA INTELLILINK

Nowoczesne systemy multimedialne czynią z Corsy auto  
w pełni skomunikowane ze światem. Duże możliwości  
systemów opierają się na, docenionej już przez branżę1, 
technologii IntelliLink, która integruje funkcjonalności  
i aplikacje smartfona2 z samochodem. 

//  Łączność poprzez stację dokującą FlexDock®, łącza 
Bluetooth®3 i USB4, sterowanie wybranymi funkcjami 
za pomocą komend głosowych

//  Standardowe radio AM/FM lub opcjonalny tuner  
cyfrowy DAB+

//  System multimedialny R 4.0 IntelliLink z 7-calowym doty-
kowym wyświetlaczem współpracuje z interfejsami  
projekcji ekranu smartfona Apple CarPlayTM i Android 
AutoTM (więcej na str. 11)

//  System multimedialny Navi 4.05 IntelliLink z fabryczną 
nawigacją i system OnStar z funkcją pobierania celu 
podróży 

//  Bezprzewodowa ładowarka w konsoli środkowej umoż-
liwia wygodne doładowanie telefonu bez użycia kabli6

Łączność

1 Nagroda „Best Connected Car 2013” dla Opla ADAMa wg niemieckich magazynów „Computer Bild” i „Auto Bild”.  
2 Tylko kompatybilne urządzenia. 3 Sprawdź kompatybilność urządzenia na www.opel.pl w sekcji Poznaj Opla/
Systemy multimedialne. 4 Typ połączenia zależy od urządzenia, interfejsu oraz aplikacji. 5 Dostępny od wiosny 
2017 roku. 6 Tylko dla urządzeń ze standardem PMA lub Qi. Telefon może wymagać specjalnego etui lub obudowy 
tylnej ze zintegrowaną cewką. 





OPEL
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OsObisty Opiekun kierOwcy.

Opel OnStar1 zwiększa Twoje poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas jazdy. 
O każdej porze dnia i nocy, za naciśnięciem przycisku, system zapewnia dostęp do 
szerokiej gamy rozwiązań i usług mobilnych niemal w całej Europie.

Nowy wymiar podróżowania.
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Co potrafi  
onStar.

twoja prywatność.   
twój wybór.

OnStar

Ty decydujesz o tym, czy OnStar może otrzymywać informacje 
o Twojej lokalizacji.

• Po zarejestrowaniu i aktywowaniu OnStar, masz dostęp  
do wszystkich usług systemu. Dla bezpieczeństwa niektóre 
usługi, na przykład zdalne blokowanie i odblokowywanie 
drzwi, a także pomoc w przypadku kradzieży pojazdu,  
wymagają numeru PIN.

• Jeśli nie chcesz, aby OnStar znał Twoje aktualne położenie, 
wciśnij przycisk prywatności i przytrzymaj go przez około  
5 sekund. Jeśli zmienisz zdanie, ponownie wciśnij i przytrzy-
maj przycisk, aby ujawnić swoją lokalizację. OnStar będzie 
mógł wyłączyć tryb prywatności niezależnie tylko w sytuacji 
awaryjnej4.

• OnStar nigdy nie przekaże Twoich danych w niepowołane 
ręce. Będą one udostępnione jedynie spółkom OnStar,  
GM Holdings LLC (USA) i spółkom z nimi stowarzyszonym  
(w tym Adam Opel AG), autoryzowanym sprzedawcom,  
serwisom, firmom działającym w imieniu OnStar, a za Twoją 
dodatkową zgodą również innym podmiotom świadczącym 
usługi.

1  Poprawne działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania. OnStar korzysta z sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Korzystanie z OnStar po upływie 
pierwszego roku darmowego użytkowania podlega opłacie abonamentowej. Pakiet usług OnStar w ramach abonamentu może różnić się od pakietu dostępnego podczas pierwszego roku darmowego użytkowania. Więcej 
informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel. 2 Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. Poprawne działanie usługi hotspota 
Wi-Fi będzie wymagało aktywacji i akceptacji Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych oraz będzie podlegało osobnej opłacie abonamentowej. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat 
znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel.  3 Fabryczny system nawigacji Opla z odpowiednimi mapami jest niezbędny dla tej usługi, która będzie dostępna od wiosny 2017 roku. 4 Takiej jak zderzenie 
lub kradzież pojazdu.

automatyczne reagowanie na zderzenie. Dzięki wbudowanym w samochodzie 
czujnikom opiekun OnStar otrzymuje automatyczne powiadomienie o zderzeniu
i niemal natychmiast łączy się z Twoim samochodem. Po wstępnej ocenie sytuacji, 
w razie potrzeby, opiekun wezwie służby ratunkowe, wskazując im Twoją dokładną 
lokalizację1.

Hotspot wi-fi. Twoje auto w trybie online! Przyszłości zyskasz możliwość korzy-
stania z zalet stabilnego, wydajnego połączenia z Internetem dla nawet 7 urządzeń 
jednocześnie1,2.

aplikacja na smartfona. Umożliwia m.in. zdalne sterowanie zamkiem centralnym, 
sprawdzenie pozostałej żywotności oleju, a także zlokalizowanie zaparkowanego 
auta przez zdalne włączenie klaksonu i świateł1.

pomoc w przypadku kradzieży pojazdu. Kiedy zgłosisz kradzież na policję, opiekun 
OnStar może pomóc w odnalezieniu Twojego auta. Po zlokalizowaniu pojazdu system 
OnStar może również zablokować zapłon, unieruchamiając w ten sposób auto1.

Diagnostyka pojazdu. W dowolnym momencie możesz poprosić opiekuna OnStar 
o zdalną ocenę najważniejszych parametrów Twojego auta, w tym silnika, skrzyni 
biegów, poziomu emisji spalin czy sprawności poduszek powietrznych. Na Twoją 
prośbę OnStar będzie przesyłał Ci co miesiąc e-mail z podsumowaniem naj-
ważniejszych parametrów Twojego auta1.

pobieranie celu podróży. Czasami wiesz, dokąd chcesz dojechać, ale nie wiesz któ-
rędy. Wtedy pomoże Ci OnStar. Wciśnij przycisk usług i połącz się z opiekunem OnStar, 
który poda Ci adres miejsca docelowego, a w razie potrzeby prześle go bezpośrednio 
do Twojego systemu nawigacji1,3.



Jak wyposażyć auto w onstar?
OnStar jest dostępny opcjonalnie dla Opla Corsy Essentia, Enjoy i Color Edition, 
a wersje Cosmo i OPC mają go w standardzie. 

Chcesz wyposażyć swoją Corsę w onstar? 

1. Zamów OnStar wraz z Corsą.

2.  Przed odbiorem auta otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym Twojego 
konta myOpel.

3. Dokończ aktywację konta i dostosuj ustawienia do swoich preferencji.

4.  I to już wszystko. Odbierając auto skorzystaj z OnStar, naciskając niebieski przycisk 
usług. Pamiętaj, że działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji.

Po upływie 12 miesięcy zdecydujesz, czy chcesz odpłatnie przedłużyć usługi OnStar 
w pełnym zakresie. Więcej informacji znajdziesz na www.opelonstar.pl

Przykładowe zdjęcie.
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Portal myoPel. 
Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygotowaliśmy nowoczesny portal internetowy – 
myOpel. Zapewnia on wygodny dostęp do wielu praktycznych informacji o Twoim Oplu i pomaga 
jeszcze lepiej o niego zadbać. Wszystkie dane mogą być dostępne na ekranie Twojego komputera 
lub innym urządzeniu przenośnym, na przykład telefonie czy tablecie. 

Aktywując usługi OnStar możesz uzyskać dostęp do portalu myOpel, w tym między innymi do:

• Promocji przygotowanych na miarę Twoich potrzeb 

• Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych

• Zapytań o serwis online

• Wyników oceny technicznej po jej wykonaniu w Autoryzowanym Serwisie Opel

• Historii serwisowej samochodu1

• Specyfikacji fabrycznej auta1

• Przypomnień o przeglądzie1

Portal myOpel jest dostępny również dla właścicieli samochodów marki Opel bez usługi OnStar. 
Wystarczą trzy proste kroki, aby zostać użytkownikiem portalu myOpel:

1. Dealer wstępnie rejestruje Twoje konto na portalu myOpel.
2. Otrzymujesz na swoją skrzynkę e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym konta.
3. Aktywujesz konto na portalu myOpel.

Wybrane funkcjonalności myOpel są także udostępniane za pośrednictwem aplikacji mobilnej  
myOpel, do pobrania na smartfona ze sklepu Google Play (dla urządzeń z systemem operacyjnym 
Android) lub iTunes (dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS).
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WSZYSTKO JASNE.
DOŚWIETLANIE ZAKRĘTÓW I KAMERA COFANIA

Z Corsą manewrowanie jest niezwykle proste. Innowacyjna technologia Opla pozwoli Ci 
spojrzeć na drogę z nowej perspektywy.

//  Doświetlanie zakrętów przy prędkościach poniżej 40 km/h

//  Doświetlanie statyczne z obu stron podczas cofania

//  Opcjonalna kamera cofania (RVC) pozwala precyzyjniej określić odległości od przeszkód 

//  Opcjonalne reflektory biksenonowe zapewniają doskonałą widoczność nocą

Dowiedz się więcej o systemach bezpieczeństwa na www.opel.pl/corsa

Inteligentne oświetlenie





OSZCZĘDZAJ
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I WYDAWAJ NA przYJemNoścI. 
Nowoczesne silniki corsy zapewniają niskie spalanie. zaoszczędzone  
na paliwie pieniądze możesz przeznaczyć na zakupy w ulubionych sklepach.

Superwydajny, dynamiczny silnik 1.0 Turbo to doskonały przykład kunsztu  
niemieckiej inżynierii. To jedna z najbardziej wyjątkowych jednostek napędowych 
stworzonych przez opla.
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CZYSTA FRAJDA.
3-CYLINDROWY SILNIK 1.0 TURBO

Jedna z najbardziej paliwooszczędnych wersji Corsy jest wyposażona w turbodoładowany 
silnik, płynnie pracującą skrzynię biegów oraz, opcjonalnie, w sportowe zawieszenie.  
Nie musisz rozbijać banku, aby poczuć sportowego ducha czterech kółek i doświadczyć  
fantastycznej jazdy.

//  Technologia ecoFLEX wspomaga redukcję zużycia paliwa

//  Corsa z silnikiem 1.0 Turbo ecoFLEX o mocy 90 KM emituje 104 g CO2/km 
i zużywa 4,5 l paliwa na 100 km, w cyklu mieszanym1

//  System Start/Stop automatycznie wyłącza silnik podczas postoju

//  Manualna 6-stopniowa skrzynia biegów gwarantuje płynną zmianę przełożeń

//  Opcjonalne sportowe zawieszenie dostarcza niezapomnianych wrażeń z jazdy

Wydajne silniki 1 Dane dla wersji 3-drzwiowej Corsy.
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DROGA NA SZCZYT.
wsparcie w rUsZaNiU pod górę

Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach  
(Hsa) pomoże ci sprawnie ruszyć na wzniesieniach,  
bez posługiwania się hamulcem postojowym. 

//  ruszasz płynnie i bezstresowo równie łatwo, 
jak na prostej drodze 

//  system Hsa to standardowe wyposażenie corsy

więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl/corsa

ruszanie pod górę



Daj się Dostrzec. 
Przyciągaj spojrzenia corsą color edition. Możesz też ozdobić  
swoje auto folią dekoracyjną Bubbles.
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Corsa Color Edition.

Ciekawie dobrane kolory zawsze przyciągają uwagę. Wybierz swoją wersję Corsy  
z pięknym, czarnym dachem, kontrastującymi pasami oraz skomponowanymi  
kolorystycznie elementami wnętrza.

//  Dopasuj stylizację nadwozia do charakteru wnętrza

//  Zamieszaj kolorami dzięki opcjonalnym pakietom

//  Dodaj 16- lub 17-calowe obręcze kół 

Przyjrzyj się Corsie Color Edition na www.opel.pl/corsa

Wersja Color Edition
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ElEmENty WypOsażENia staNDarDOWEgO  
każDEj WErsji COrsy:

//  tryb wspomagania układu kierowniczego City1

//  Układ aBs oraz Esp® z systemem kontroli trakcji i układem 
wspomagającym ruszanie na pochyłościach (Hsa)

//  przednie reflektory halogenowe

//  Światła do jazdy dziennej

//  system przesuwania przednich foteli Easy Entry ułatwiający 
zajęcie miejsc na tylnych siedzeniach2

//  kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

//  Elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka boczne

//  Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu

//  przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

//  isOFiX, mocowania fotelików dla dzieci na skrajnych  
siedzeniach tylnej kanapy

// Zagłówki foteli przednich i tylnych

//  system przypominania o zapięciu pasów

//  system monitorujący ciśnienie w oponach (tpms)

//  Zdalnie sterowany zamek centralny oraz 2 składane kluczyki

tWój WyBór.
WErsjE WypOsażENia 

masz do wyboru cztery wersje wyposa-
żenia Corsy: Essentia, Enjoy, Color Edition 
i Cosmo. Niezależnie od tego, na którą 
się zdecydujesz, zasiądziesz za kierownicą 
wyjątkowego auta.

Chcesz poznać pełną gamę wyposa-
żenia każdej wersji Corsy? Wejdź na  
www.opel.pl/corsa



EssENtia ENjOy

ponad zestaw elementów wyposażenia standardowego,  
Essentia oferuje:

//  14- lub 15-calowe stalowe obręcze kół z kołpakami1

//  tapicerkę materiałową w kolorze czarnym

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. 
1 14-calowe koła dostępne dla modeli z silnikiem benzynowym, 15- calowe dla modeli z silnikiem diesla.

Wyposażenie standardowe ponad wersję Essentia:

//  klimatyzacja manualna
//  radioodbiornik r 3.0
//  Elementy ozdobne na kierownicy w kolorze srebrnym
//  Czarne słupki dachowe B (dla jasnych kolorów nadwozia)
//  komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości
//  klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
//  15-calowe stalowe obręcze kół z kołpakami



1  Niedostępny z opcjonalną kamerą Opel Eye. 2 Dostępny tylko w wersji 3-drzwiowej. 

ElEmENty WypOsażENia staNDarDOWEgO  
każDEj WErsji COrsy:

//  tryb wspomagania układu kierowniczego City1

//  Układ aBs oraz Esp® z systemem kontroli trakcji i układem 
wspomagającym ruszanie na pochyłościach (Hsa)

//  przednie reflektory halogenowe

//  Światła do jazdy dziennej

//  system przesuwania przednich foteli Easy Entry ułatwiający 
zajęcie miejsc na tylnych siedzeniach2

//  kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

//  Elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka boczne

//  Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu

//  przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

//  isOFiX, mocowania fotelików dla dzieci na skrajnych  
siedzeniach tylnej kanapy

// Zagłówki foteli przednich i tylnych

//  system przypominania o zapięciu pasów

//  system monitorujący ciśnienie w oponach (tpms)

//  Zdalnie sterowany zamek centralny oraz 2 składane kluczyki

COlOr EDitiON

Wyposażenie standardowe ponad wersję Enjoy:

//  radioodtwarzacz CD 3.0 Bluetooth®

//  tempomat
//  komputer pokładowy
//  Światła przeciwmgielne z chromowanymi elementami ozdobnymi
//  pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania
//  sportowe fotele przednie2

//  Oparcie tylnej kanapy składane w proporcji 40/60
//  tapicerka materiałowa w kilku wariantach kolorystycznych
//  16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. 2 Niedostępne dla wersji Cosmo. 
3 16-calowe koła dostępne dla modeli z silnikami 1.0 turbo 90 km i 1.3 CDti 95 km.



COsmO

Wyposażenie standardowe ponad wersję Color Edition:

//  Osobisty opiekun kierowcy Opel Onstar
//  podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia
//  Biksenonowe reflektory przednie z funkcją doświetlania  

zakrętów
//  Światła do jazdy dziennej w technologii lED 
//  Chromowana listwa ozdobna wzdłuż dolnej linii szyb bocznych
//  tylne czujniki parkowania
//  klimatyzacja sterowana elektronicznie
//  tapicerka materiałowa wytłaczana
//  15- lub 16-calowe3 obręcze kół ze stopów lekkich
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Komfort w najczystszej postaci.
cosmo

Wersja Cosmo łączy najwyższą inżynierską precyzję z najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
w zakresie bezpieczeństwa. Oto wybrane elementy wersji Cosmo. 

//  Dwie ekskluzywne tapicerki z kolorystycznie dopasowanymi listwami ozdobnymi 

//  Komfortowe fotele przednie z elementami bocznymi ze skóry sztucznej Morrocana oraz 
kieszeniami z tyłu oparć

//  Sterowana elektronicznie klimatyzacja automatycznie dbająca o odpowiedni klimat wnętrza 

//  Reflektory biksenonowe zwiększające bezpieczeństwo podczas jazdy nocą 

Więcej o wersji Cosmo przeczytasz na www.opel.pl/corsa

Wersje wyposażenia
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TAK SIĘ SKŁADA ...
CorSA 5-DrzwIowA

To wyjątkowo funkcjonalna i elastyczna wersja. Tylne 
drzwi ułatwiają usadzenie dziecka w foteliku, a składane 
oparcie tylnej kanapy zwiększa przestrzeń bagażową, 
która pomieści nawet wózek.

//  wersja 5-drzwiowa to idealne rozwiązanie dla rodziny 

//  oparcia tylnych siedzeń składane w proporcji 40/60 
zwiększają elastyczność przestrzeni bagażowej1

//  Nawet z dużym ładunkiem na pokładzie, trzy osoby 
podróżują komfortowo

5-drzwiowa Corsa

1  wyposażenie standardowe wersji Color Edition i Cosmo, dodatkowe wersji Essentia i Enjoy oraz modeli  
3-drzwiowych.



46   |

Wyraź siebie.
WybierZ KOLOr

Na pewno masz swoje ulubione kolory. Zanim jednak złożysz zamówienie, 
spójrz na gamę kolorów nadwozia Corsy. Odkryjesz tam niejedną miłą 
niespodziankę.

Kolory nadwozia

biały abalone // Metaliczny1,3

srebrny sovereign // Metaliczny1

Dostępność kolorów nadwozia uzależniona jest od wersji wyposażenia. szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel. 

1  Lakier dostępny za dopłatą. 2 Dostępny tylko dla wersji 3-drzwiowej. 3 Dostępny tylko dla wersji 5-drzwiowej.

srebrny satin steel // Metaliczny1

Czarny Mineral // Metaliczny1



Zielony Grasshopper // Perłowy1

Żółty Sunny Melon // Bazowy2 Granatowy Royal // Bazowy

Biały Summit // Bazowy Niebieski True // Metaliczny1

Niebieski Flash // Perłowy1 Pomarańczowy Mandarin//Bazowy2

Szary Quantum // Perłowy1

Niebieski Darksea // Perłowy1

Czerwony Absolute // Brylantowy1



Tapicerka wytłaczana Embossed Hylse

Tapicerka Network Moonray

Tapicerka Argyle

Tapicerka Cityscape Laguna

Tapicerka wytłaczana Embossed Graphic

Tapicerka Track z fotelami Recaro2

Tapicerka skórzana1 z fotelami Recaro2
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PODRÓŻUJ 
Z KLASĄ.

Tapicerki 

Corsa to prawdziwa uczta dla ciała 
i ducha. Deska rozdzielcza przypomi-
nająca kształtem skrzydło optycznie 
powiększa przestrzeń. Wysokiej jako-
ści materiały i detale wykończenia 
wnętrza tworzą poczucie najwyższego 
komfortu. Szczegółowe informacje  
o wszystkich wersjach Corsy znajdziesz 
na www.opel.pl/corsa

Tapicerki

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

1 Tapicerka ze skóry naturalnej łączonej ze skórą sztuczną. 
2 Fotele Recaro dostępne za dopłatą.

Tapicerka Track z fotelami Recaro2

Tapicerka skórzana1 z fotelami Recaro2

Tapicerka Shimmer



wisienka na torcie.
KOŁA

Obręcze kół ze stopów lekkich są dla 
Twojego auta tym, czym markowe buty dla 
Ciebie. Przyjrzyj się wszystkim dostępnym 
wzorom obręczy na www.opel.pl/corsa

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



17˝ obręcze kół ze stopów lekkich 

17˝ obręcze kół ze stopów lekkich

16˝ obręcze kół ze stopów lekkich

17˝ obręcze kół ze stopów lekkich17˝ obręcze kół ze stopów lekkich 

17˝ obręcze kół ze stopów lekkich 

16˝ obręcze kół ze stopów lekkich

16  ̋obręcze kół ze stopów lekkich





Moc wrażeń.
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MegaMoc. 

Muskularna sylwetka. Fantastyczna zwinność. Pełna  
kontrola nad autem za sprawą zawieszenia FSD (Frequency 
Selective Damping) firmy Koni, którego amortyzatory 
dostosowują stopień tłumienia do zróżnicowanych często-
tliwości drgań. Corsa OPC przenosi technologie znane  
z torów wyścigowych na drogi publiczne.

//  Specjalna konfiguracja zawieszenia FSD 

//  Sportowe podwozie i błyskawicznie reagujące hamulce 
dają poczucie kontroli nad pojazdem 

//  Silnik 1.6 Turbo generuje moc 152 kW/207 KM 

//  Podwójna końcówka wydechu z tłumikiem Remus 
wydaje emocjonujący dźwięk 

//  Stylistyka przodu nadwozia wyraża dynamiczne 
możliwości auta 

//  Opcjonalny wzór Carbon na obudowach lusterek 
bocznych i listwie z logo marki 

//  Nakładki zderzaków i progów bocznych oraz spojler 
poprawiają aerodynamikę pojazdu 

Corsa OPC

CORSa OPC



1  Powiększony spojler, 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich i pakiet OPC Performace są dostępne  
za dodatkową opłatą. 

TuTaj rOdzi się mOC.

jazda Corsą OPC podnosi puls. z pakietem OPC Performace  
(18˝ obręcze kół ze stopów lekkich, mechaniczna blokada mecha-
nizmu różnicowego, hamulce Brembo oraz specjalna konfiguracja 
zawieszenia Fsd)1 odczujesz to jeszcze intensywniej.

1. Rozpoznawalna. Tylko Corsa OPC może pochwalić się powięk-
szonym spojlerem1.

2. Energetyczna aura sportowego wnętrza. Kierownica  
o sportowym kształcie, nakładki pedałów ze szczotkowanego  
aluminium i fotele recaro.

3. Magia 3 liter. Precyzja prowadzenia, zaskakująca moc,  
wysoka prędkość maksymalna.

4. Zwiewne, a zauważalne. Wloty powietrza wkomponowane  
w przedni zderzak nie tylko fantastycznie się prezentują, ale 
optymalizują przepływ strug powietrza.

5. Więcej cali. superlekkie 18˝ aluminiowe obręcze kół i sportowe 
opony o wyjątkowej przyczepności1.

1.



2.

4.

3.

5.
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AkcesoriA

POTRAKTUJ TO OSOBIŚCIE.

Kiedy wybierzesz już dla siebie Corsę, możesz dostoso-
wać ją do swoich indywidualnych potrzeb. W szerokiej 
gamie przydatnych akcesoriów, z którymi zapoznasz  
się w elektronicznym katalogu na www.opel.pl w sekcji 
Usługi Serwisowe, zapewne znajdziesz coś dla siebie.

Akcesoria

Nie martw się o nadbagaż. Z belkami dachowymi  
i specjalistycznymi uchwytami firmy Thule bez problemu 
przewieziesz snowboard, rowery i inne przedmioty.

Zawsze na bieżąco. Nawigacja  
TomTom GO 40 udostępnia mapy z moż-

liwością bezterminowej aktualizacji. 
Urządzenie umieszczone w stacji doku-
jącej FlexDock® ładuje się podczas jazdy.



Co ma wisieć... Oszczędzaj czas  
i przestrzeń dzięki uchwytowi zagłów
kowemu FlexConnect. Na wymiennych 
przystawkach zamocujesz tablet, posta
wisz kubek, powiesisz torbę z zakupami 
czy marynarkę.  

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

Na straży porządku. Antypoślizgowa 
sztywna mata podłogi ułatwia  
utrzymanie czystości w bagażniku. 

Wesprzyj ramię na wygodnym podłokietniku. Nie tylko  
zwiększa komfort jazdy, ale służy też jako podręczny  
schowek na drobiazgi. 
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Silniki i Skrzynie 
biegów.

Corsa proponuje Ci nasze najlepsze 
silniki. Ale nie musisz wierzyć nam  
na słowo. Sprawdź i przekonaj się.

//  Małolitrażowe silniki dbają o środo-
wisko ograniczając emisję spalin

//  Mniejsze wydatki na paliwo

//  Dostępna gama obejmuje jednostki 
benzynowe, diesla oraz LPG

//  Technologia ecoFLEX jest przyjazna 
środowisku i łaskawa dla portfela 

//  System Start/Stop wspomaga redukcję 
zużycia paliwa

OPOny2

rozmiar 185/70 r 14 185/65 r 15 195/55 r 16 215/45 r 17 215/40 r 18

Klasa efektywności paliwowej3 C C–b C–b F-C F

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni4 b b b b-A A

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu  
toczenia (dB) 70 70–69 71–68 71 71

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia5 –

ZużyciE PALiWA i EMiSjA cO2

Silniki 1.2 eCOTeC® 

(51 kW/70 KM)
1.4 eCOTeC®

(55 kW/75 KM)
1.4 eCOTeC®

(66 kW/90 KM)
1.4 eCOTeC®

z systemem
Start/Stop
(66 kW/90 KM)

1.4 eCOTeC®

z systemem
Start/Stop
(66 kW/90 KM)

1.4 eCOTeC® 

(66 kW/90 KM)
1.4 eCOTeC® LPG
(64 kW/90 KM)

1.0 Turbo eCOTeC®

Direct injection 
ecoFLEX z systemem 
Start/Stop
(66 kW/90 KM)

1.0 Turbo eCOTeC®

Direct injection 
z systemem
Start/Stop
(85 kW/115 KM)

1.4 Turbo
eCOTeC®

z systemem
Start/Stop
(74 kW/100 KM)

1.6 Turbo
eCOTeC®

(152 kW/207 KM)6

1.3 CDTi eCOTeC®

z systemem 
Start/Stop
(55 kW/75 KM)

1.3 CDTi 
(55 kW/75 KM)

1.3 CDTi eCOTeC®

z systemem 
Start/Stop
(70 kW/95 KM)

Dostępny dla wersji 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D OPc 3D 3D/5D 3D/5D 3D/5D

Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 AT-6 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 MT-5

norma emisji spalin euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

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

Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna LPG benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km1

Miasto 6,7/6,7 6,8/6,8 6,8/6,8 6,3/6,3 5,9/5,8 7,9/8,0 9,1/9,1 7,1/7,1 5,4/5,5 6,3/6,5 6,6/6,6 9,9 4,4 4,6 3,7

Autostrada 4,6/4,6 4,3/4,3 4,3/4,3 4,2/4,2 4,1/4,1 4,8/4,9 5,8/5,8 4,7/4,7 4,0/4,1 4,5/4,6 4,4/4,4 6,2 3,3 3,3 3,0

Cykl mieszany 5,4/5,4 5,2/5,2 5,2/5,2 5,0/5,0 4,8/4,8 5,9/6,0 7,0/7,0 5,6/5,6 4,5/4,6 5,2/5,3 5,2/5,2 7,5 3,7 3,8 3,3

emisja CO2 w g/km, cykl mieszany1 126/126 120/120 120/120 117/117 112/112 137/139 114/114 129/129 104/106 120/123 122/122 174 98 101 87

MT-5/-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna MTA-5 = 5-biegowa zautomatyzowana skrzynia Easytronic® AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna 3D = wersja 3-drzwiowa 5D = wersja 5-drzwiowa



1 Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 i WE nr 692/2008, w zależności od wersji. 2 Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1222/2009. 3 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon.  
4 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). 5 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 661/2009.
6 Silnik niedostępny dla wersji Essentia i modeli 5-drzwiowych.

Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General Motors Poland 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 pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych,  
nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

ZużycIE PALIWA I EMISjA cO2

Silniki 1.2 EcOTEc® 

(51 kW/70 KM)
1.4 EcOTEc®

(55 kW/75 KM)
1.4 EcOTEc®

(66 kW/90 KM)
1.4 EcOTEc®

z systemem
Start/Stop
(66 kW/90 KM)

1.4 EcOTEc®

z systemem
Start/Stop
(66 kW/90 KM)

1.4 EcOTEc® 

(66 kW/90 KM)
1.4 EcOTEc® LPG
(64 kW/90 KM)

1.0 Turbo EcOTEc®

Direct Injection 
ecoFLEX z systemem 
Start/Stop
(66 kW/90 KM)

1.0 Turbo EcOTEc®

Direct Injection 
z systemem
Start/Stop
(85 kW/115 KM)

1.4 Turbo
EcOTEc®

z systemem
Start/Stop
(74 kW/100 KM)

1.6 Turbo
EcOTEc®

(152 kW/207 KM)6

1.3 cDTI EcOTEc®

z systemem 
Start/Stop
(55 kW/75 KM)

1.3 cDTI 
(55 kW/75 KM)

1.3 cDTI EcOTEc®

z systemem 
Start/Stop
(70 kW/95 KM)

Dostępny dla wersji 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D 3D/5D OPc 3D 3D/5D 3D/5D 3D/5D

Skrzynia biegów MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 AT-6 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 MT-5

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna LPG Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km1

Miasto 6,7/6,7 6,8/6,8 6,8/6,8 6,3/6,3 5,9/5,8 7,9/8,0 9,1/9,1 7,1/7,1 5,4/5,5 6,3/6,5 6,6/6,6 9,9 4,4 4,6 3,7

Autostrada 4,6/4,6 4,3/4,3 4,3/4,3 4,2/4,2 4,1/4,1 4,8/4,9 5,8/5,8 4,7/4,7 4,0/4,1 4,5/4,6 4,4/4,4 6,2 3,3 3,3 3,0

cykl mieszany 5,4/5,4 5,2/5,2 5,2/5,2 5,0/5,0 4,8/4,8 5,9/6,0 7,0/7,0 5,6/5,6 4,5/4,6 5,2/5,3 5,2/5,2 7,5 3,7 3,8 3,3

Emisja cO2 w g/km, cykl mieszany1 126/126 120/120 120/120 117/117 112/112 137/139 114/114 129/129 104/106 120/123 122/122 174 98 101 87

MT-5/-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna MTA-5 = 5-biegowa zautomatyzowana skrzynia Easytronic® AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna 3D = wersja 3-drzwiowa 5D = wersja 5-drzwiowa
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Pięć argumentów  
za Corsą.

Corsa zapewnia pokaźną gamę innowa
cyjnych rozwiązań, dostępnych zwykle  
w autach wyższych segmentów. Jeśli wciąż 
potrzebujesz powodu, by zasiąść za  
kierownicą tego wyjątkowego samochodu, 
podamy Ci ich aż 5.

//  niemiecka precyzja

//  zjawiskowa stylistyka

//  wysokiej jakości wnętrze

//  Łączność ze światem zewnętrznym

//  Łatwość prowadzenia i przyjemność  
z jazdy

argumenty za



Zamów jaZdę próbną  
już dZiś.

jeśli podoba Ci się Corsa, koniecznie poznaj ją bliżej 
podczas jazdy próbnej. 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, umów się i przetestuj Corsę 

//  przygotuj się na niezapomniane wrażenia 



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. 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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