Corsa

A prospektus egyes képei és leírásai külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus tartalma a nyomdába küldés időpontjában (2018. április) pontos volt. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk a specifikációt és a felszereltséget.
A legfrissebb adatokért fordulj Opel márkakereskedődhöz.

Városias stílus,
luxuskivitelben.
A kifinomult, stílusos, vérpezsdítően menő
Corsa a fényszórótól a csomagtér-ajtóig
gyönyörű. Lenyűgöző vezetéstámogató
rendszereivel és kategóriaelső belsejével
tiszta prémiumkategóriájú érzést ad.
Felszereltségi szintek és színek széles kíná
latából lehet válogatni.
Bár csekély a Corsa fogyasztása és károsanyag-kibocsátása, német innovációi
egyszerűbbé, biztonságosabbá és élvezetesebbé teszik a vezetését. A fejlett csatlakozási
opciókkal gyorsan és egyszerűen férhetsz
hozzá digitális életedhez.
Nem csoda, hogy a Corsa-tulajdonosok an�nyira szeretik az autójukat! Mindegy, hogy
öt vagy három ajtaja van-e, egyszerűen jó
érzés a Corsát választani életed autójának.
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SZÍNEK
ABRONCSOK ÉS TARTOZÉKOK
MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK
OKOK, AMIÉRT TE IS AKAROD

KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGOK

SZERESS BELE
EGY NÉMETBE.
Nehezen tudnál olyat mondani, ami a Corsában nincs benne. Az Opel
innovációk könnyebbé, biztonságosabbá, okosabbá és élvezetesebbé
teszik az autózást – üdvözlünk ragaszkodásod új tárgyánál.

OPEL EYE ELSŐ KAMERA
BI-XENON FÉNYSZÓRÓK és
LED NAPPALI MENETFÉNYEK
Láss és látszódj jobban, bármit is tartogasson
számodra az út.

Kapj figyelmeztetést szükség esetén az
automatikus biztonsági asszisztensektől.

PARKOLÓASSZISZTENS2
Az első és hátsó érzékelők hangjelzésekkel
hívják fel a figyelmet a közelítő akadályokra.
Minél közelebb kerülsz az akadályhoz, a jelzés
üteme annál jobban felgyorsul.

Tolatókamera1,2
Akár egy szűk parkolóhelyre próbálsz
tolatni, akár csak szeretnéd látni, hogy
mi van az autód mögött, a tolatókamera
mindig vigyáz rád.

BEÉPÍTETT NAVIGÁCIÓ ÉS ANDROID
AUTO™ 3/APPLE CARPLAY™ 3
Csatlakoztasd okostelefonod az autódhoz, és érkezz meg
biztonságosan a fejlett beépített navigációval.
Széles látószögű videó a jármű mögötti területről a hétcolos képernyőn. Hátramenetbe kapcsolással aktiválódik. 2 Felárért külön rendelhető.
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye. Az Apple és az iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
Az Android Auto™ a Google védjegye. Az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ nem feltétlenül kapható minden országban. A részletekért
látogass el a www.apple.com vagy a www.android.com oldalra.
1
3

FŐBB ÚJÍTÁSOK: KIEMELKEDŐ JELLEMZŐK
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Felárért külön rendelhető.

1

A CORSA
JELLEGZETES KÜLSEJE

HAUTE VOITURE.
A Corsa osztályában egyedülálló, gondosan kidolgozott
karosszériája vonzza a tekintetet. Az olyan első osztályú
extrák, mint a Bi-Xenon fényszórók1, valamint a gyönyörű és
könnyen észlelhető LED nappali menetfények1 hozzáárulnak
lendületes karakteréhez és széles, sportos megjelenéséhez.
Nézd meg a Corsát minden szögből az interneten:
www.opel.hu/corsa

Jellegzetes, szárnyalakú első és hátsó lámpák.

JELLEGZETES KÜLSŐ MEGJELENÉS

07

UGORJ BE ÉS LAZÍTS

KÉNYELEM ÚTKÖZBEN.
Kis autó, nagy hatás. Luxuskivitelű és tágas belsejével
a Corsa úgy bánik az utasokkal, ahogy csak egy jóval
nagyobb autótól várnád el.

• Esztétikusan domborodó idomok találkoznak érintésre
csábító felületekkel.
• A krómstílusú fényezés ötcsillagos hangulatot ad
autódnak.
• Elegáns ülés-díszvarrás egészíti ki a megjelenését.

Nézd meg a 360 fokos kilátást a Corsa lenyűgöző
belsejéből weboldalunkon: www.opel.hu/corsa

JELLEGZETES BELSŐ MEGJELENÉS
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Felárért külön rendelhető.

1

2

A City mód nem kapható Opel Eye frontkamerával kombinálva.

CORSA
BIZTONSÁGI INNOVÁCIÓK

ŐRANGYAL
A FEDÉLZETEN.
Látja azt is, amit te nem. Az Opel Eye rendszer1,2
vigyázóan szemmel tart, bárhová is menj. A szélvédő
mögötti zseniális kamera megakadályozza például,
hogy akaratlanul kisodródj a sávból (sávelhagyás-jelző,
lásd 1.1), és figyelmeztet, ha túl kicsi a követési távolság
az előtted haladóktól (ráfutásos ütközés figyelmeztetés,
lásd 1.2).
1

1.1

Legyen tiéd az éjszaka! A Bi-Xenon fényszórók1
kanyarfénnyel javítják a látást és a láthatóságot éjszaka
és kanyarokban. A LED nappali menetfények1 javítják
a láthatóságot nappal, biztonságosabbá téve az autózást.
2

Sima megoldások. Az elektronikus menetstabilizátor
ESP®Plus segítségével mindig a te kezedben marad az
irányítás csúszós, nyálkás vagy sáros úton. A Corsa fejlett
futóműve kimagasló vezethetőséget biztosít, és csökkenti
a zajt, vibrációt, rázkódást.
3

1.2
2

A Corsa valamennyi biztonsági jellemzőjét megtalálod
weboldalunkon: www.opel.hu/corsa

BIZTONSÁGI INNOVÁCIÓK
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CSÚCSTECHNIKA
VÁROSI VEZETÉSHEZ

KÖNNYEDÉN
A VÁROSBAN.
A szemedet mindenen rajta tarthatod. A tolatókamerával1,2 könnyű elkerülni a gyalogosokat, valamint
a koccanásokat és karcolásokat, szűk helyeken manőverezve is.
1

Ügyesen kanyarban és parkolóban. City módban3
egy gombnyomásra könnyebbé válik a kormányzás.
2

Könnyű a parkolás az első és hátsó érzékelőkkel felszerelt parkolóasszisztenssel, ami figyelmeztető jelzést
küld, ha autód akadályhoz közelít.
3

További okos funkciókért látogass el weboldalunkra:
www.opel.hu/corsa
1

2
1
2
3

Széles látószögű videó a jármű mögötti területről a hétcolos képernyőn. Hátramenetbe kapcsolással aktiválódik.
Felárért külön rendelhető.
A City mód nem kapható Opel Eye frontkamerával kombinálva.

3

KÖNNYEDÉN A VÁROSBAN
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1
Felárért külön rendelhető. 2A különböző rendszerek és alkalmazások különböző eszközökkel működnek együtt. Eszközeid kompatibilitásának a www.opel.hu oldalon nézhetsz utána. 3A kompatibilitás és bizonyos funkciók az eszköz típusától és az operációs rendszer verziójától függően eltérhetnek.
Készüléked kompatibilitását az alábbi oldalakon ellenőrizheted: www.apple.hu vagy www.android.com. Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye. Az Apple és az iPhone az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más országokban bejegyezve. Az Android Auto™ a Google védjegye.

INTELLILINK
INFOTAINMENT

OKOSTELEFON
ÉS OKOSAUTÓ.
ILLENEK EGYMÁSHOZ.
A Corsa az egyik legokosabb autó a kategóriájában.
Az IntelliLink1 infotainment rendszer kompatibilis az
Apple CarPlay™2 és az Android Auto™2 rendszerekkel,
és megjelenítheted velük3 okostelefonod főbb funkcióit
a nagy műszerfali érintőképernyőn.
A hétcolos, sokoldalú R 4.0 IntelliLink kihangosítható
telefonálást és audióadatfolyam-lejátszást kínál
Bluetooth® útján, valamint AM/FM rádiót, így szemed
az úton tarthatod. Eltárolja és személyre szabja kedvenc
rádióállomásaidat.
Válaszd a Navi 4.0 IntelliLink rendszert, és tedd teljessé
infotainment rendszeredet külön beépített műholdas
navigációval.

TÖKÉLETES CSATLAKOZTATHATÓSÁG
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Felárért külön rendelhető.

1

2

Mindkettőben pollenszűrő van.

A CORSA
KÉNYELMI JELLEMZŐI

MELEG ÜDVÖZLETTEL
AZ OPELTŐL.
Mindegy, milyenek a körülmények – elbűvölő, csúcskategóriájú
kényelmének köszönhetően a Corsa élménnyé teszi a mindennapi
autózást.
• A manuális vagy a kétzónás automata légkondicionáló1,2 hűsít
a forró nyári napokon, és felmelegít, ha hűvösre fordul az idő.
• A fűthető ThermaTec szélvédőnek1 és külső tükröknek1 köszönhetően búcsút mondhatsz a szokásos kora reggeli jégkaparásnak.
• A fűthető ülések1 és a fűthető kormánykerék1 megfelelő kényelmet biztosítanak, még a leghidegebb téli napokon is.

KÉNYELEM
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A CORSA FELSZERELTSÉGI SZINTJEI

A Corsa öt felvillanyozó felszereltségi szintje1: Selection, Enjoy, Cosmo, Black Edition és GSi.
Túl nagy a választék? Ne aggódj, mindegyik kimagasló. A prémiumszint alapjellemzője
a Corsának. De még ennél is többet kínál. Az alábbi felszereltségi szintek mindegyikének
megvan a saját jellegzetessége:

MELYIK A TIÉD?

Selection

enjoy

A Selection alapfelszereltsége:

Az ENJOY jellemzői:

• 14 colos acél keréktárcsák
• Ergonomikus ülések
• Szervokormány City móddal2
• ABS és ESP® visszagurulás-gátlóval
•	Továbbfejlesztett halogénfényszórók

• 15 colos acél keréktárcsák
• Magasfényű fekete műszerszegélyek
• Ezüst kormánykerék- és
sebességváltó-díszítések
• Krómhatású belső díszítések
• Praktikus 60/40 arányban osztott,
lehajtható hátsó ülések3

Az öt felszereltségi szint jellemzőinek teljes listáját a www.opel.hu oldalon találod.

1

2

A City mód nem kapható Opel Eye első kamerarendszerrel kombinálva.

3

Külön rendelhető Selection esetén, alapfelszereltség a többi felszereltségi szinthez.

cosmo
A Cosmo jellemzői:
• 15 colos nyolcküllős ezüst könnyűfém
keréktárcsák
• LED nappali menetfények
• Bi-Xenon fényszóró statikus kanyarfénnyel
• Bőrborítású kormánykerék gombokkal
• Rádió Bluetooth®-funkciókkal
• Praktikus 60/40 arányban osztott,
lehajtható hátsó ülések1

Külön rendelhető Selection esetén, alapfelszereltség a többi felszereltségi szinthez.

1

FELSZERELTSÉGI SZINTEK
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COSMO FELSZERELTSÉGI SZINT

AUTÓZZ
STÍLUSOSAN.
Az elegáns anyagokat megnyugtató, csúcskategóriájú technikával ötvöző Cosmo minden
szempontból egyedülálló. Hátsózsebes,
extrakényelmes ülés és manuális légkondicionáló gondoskodik a kényelmedről. A finom
részletek – mint például a karosszéria színével
megegyező tükörház és a krómdíszítés az
ablakkereten1 – gondoskodnak róla, hogy jól
nézz ki autóddal.
Az összes Cosmo-jellemzőért keresd fel
weboldalunkat: www.opel.hu/corsa

Csak az ötajtós Corsához kapható.

1

TURBO PLUS CSOMAG

KARIZMA
TURBÓTÖLTÉSSEL.
150 lóerős teljesítményével1 a Corsa 1,4 Turbo a mindennapok
izgalmát sugározza. Az OPC Line formatervezés kívül-belül
vizuálisan is érzékelteti a nagy teljesítményt. Kényeztesd sportos
szellemedet az alábbiakkal:
• 17 colos gyémántvágott könnyűfém keréktárcsák sötét
titánium színben
• Karbon megjelenésű tükörházak és hűtőrács
• Első és hátsó lökhárító-meghosszabbítás
• OPC Line légterelő2, díszlécek és emblémák
• Lapos aljú, bőrborítású sport kormánykerék ezüst részletekkel
• OPC Line sebességváltó gomb és bőrborítású kézifékkar
• Sportpedálok, látható kipufogóvég és sötétített hátsó ablakok
• Külön rendelhető bőr Recaro sportülések

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): alacsony 7,9–8,6, közepes 6,1–6,7, magas 5,7–6,1, nagyon magas 6,8–7,3, kombinált 6,5–7,0; kombinált CO 2 -kibocsátása (g/km): 146–157. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2 -kibocsátási
értékeket a WLTP-folyamat szerint, a 715/2007, 2017/1153 és a 2017/1151 EK rendeleteknek megfelelően határoztuk meg. 2Az OPC Line tetőlégterelő csak a háromajtós változathoz kapható.

1

COSMO ÉS TURBO PLUS CSOMAG
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AZ ÚJ CORSA GSI

szenvedély hajtja.
Az új Corsa GSi az Opel ikonikus ferdehátújának
újjászületése, amely kizárólag a 110 kW (150 LE)
teljesítményű1 1,4 Turbo motorral kapható. Akárcsak
az eredeti, a GSi erőteljes, dinamikus formavilágának,
minőségi, teljesítményközpontú kialakításának
köszönhetően az újdonság varázsával hat.
• Karbon tükörházak és hűtőrács
• Piros féknyergek
• Laposított aljú, bőrborítású kormánykerék
• Külön rendelhető 18˝ könnyűfém keréktárcsák
• Külön rendelhető Bi-Xenon fényszórók
LED nappali menetfénnyel
• Külön rendelhető Recaro sportülések
• Külön rendelhető R 4.0 IntelliLink vagy
Navi 4.0 IntelliLink

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): alacsony 7,9–8,4, közepes 6,1–6,5, magas 5,7–6,0, nagyon magas 6,8–7,3, kombinált 6,5–6,9; kombinált CO 2 -kibocsátása (g/km): 146–155.
Az üzemanyag-fogyasztási és CO 2 -kibocsátási értékeket a WLTP-folyamat szerint, a 715/2007, 2017/1153 és a 2017/1151 EK rendeleteknek megfelelően határoztuk meg.

1

Corsa GSi
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1
3

Pl. Fekete tető csomag, melynek tartalma: fekete tető, fekete emblémás díszléc, fekete külső visszapillantó tükörház, sportkipufogó, sötétített hátsó ablakok és könnyűfém sportpedálok.
Külön rendelhető a Fekete tető csomaggal.

2

Ha Color Exterior csomagot választasz, a 16 colos keréktárcsák feketék; ha nem, akkor ezüstszínűek.

CORSA Black EDITION

Stílusos vezetés.
A Black Edition fényes fekete könnyűfém keréktárcsáival, tetejével és külső
visszapillantóival a forma szerelmeseinek készült, akik határozott benyomást
akarnak kelteni. Az autó külseje személyre szabható a belsőhöz igazodva,
és külön rendelhető csomagokkal is kombinálható1:
• Külön rendelhető 17 colos fekete/ezüst keréktárcsák
• Vagy: 16 colos ikerküllős fekete/ezüst2 könnyűfém keréktárcsák
• Könnyűfém sportpedálok3
• Háromküllős bőrborítású kormánykerék ezüst színű kerettel
• Sötétített hátsó ablakok3
• Sebességtartó és sebességkorlátozó
• Rádiós infotainment
Válogass az első Black Edition változatokból weboldalunkon: www.opel.hu

Black EDITION
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KÁRPITOK ÉS FELÜLETEK

Kívül-belül
lenyűgöző.
A prémium anyagok és szövetek csúcsminőségű megjelenést és érzetet keltenek
a Corsában. A szárnyformájú elemek a még
tágasabb tér hatását adják. Sima, sportos
vagy pazar: biztosan találsz köztük olyat,
amelyik tökéletesen illik a stílusodhoz.

Lace, Jet fekete

Recaro bőr, Jet fekete

A kárpitok elérhetősége a modelltől függ. Kérjük, érdeklődj Opel márkakereskedődnél.

Böngészd át a Corsa kárpitok teljes kínálatát
online: www.opel.hu/corsa

Gemstone, Shimmer fekete

Graphik dombornyomott, Jet fekete

Network Moonray, Jet fekete

KÁRPITOK ÉS ÜLÉSEK
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Színek

MELYIK A TE
SZÍNED?
Válaszd ki a személyiségedhez illő kedvenc
Corsa-színedet. Melyik lesz az? Böngészd át
a teljes kínálatot online: www.opel.hu/corsa

1.
2.

A színek elérhetősége a modelltől függ.
Kérjük, érdeklődj Opel márkakereskedődnél.

6.

3.

Csak a háromajtós Corsához kapható.

1

2

Csak az ötajtós Corsához kapható.

5.
9.

7.

10.

8.
4.

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

Absolute vörös
Mandarin sárga1
Summit fehér
Indigo kék
Sovereign ezüst
Satin Steel szürke
Mineral fekete
8. True kék
9. Darkmoon kék
10. Abalone fehér2

SZÍNEK
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kerekek

Rád irányítják
a figyelmet.
Dobd fel autódat az általad választott
könnyűfém keréktárcsákkal 1.

2.
17 colos kerekek
1.	Fekete
2.	Ezüst
3. Sötét titán
4. Két színű fekete

1.
4.

3.

16 colos kerekek
1.	Fekete
2.	Ezüst
1.

2.

A keréktárcsák elérhetősége a modelltől függ. Kérjük, érdeklődj Opel márkakereskedődnél.

1

TARTOZÉKOK

CSUPA KLASSZ DOLOG.
Tedd a sajátoddá Corsádat, és alakítsd
igényeid szerint. Ezek a szinte kötelező
tartozékok jók lehetnek kezdésnek.
További Corsa tartozékokat a www.opel.hu/corsa
oldalon találsz.

Lesifotósok kíméljenek! Az árnyékolók
védnek a nap és a kíváncsi pillantások ellen.

Rendes! Takaríts meg időt és helyet a sokoldalú
FlexConnect 1 tartórendszerrel. Függeszd fel
a táblagépedet, tedd le az italod, vagy tartsd
a helyén a bevásárlótáskát és a kabátot.

Támaszkodj rám. Az extra felsőkategóriás érzésért
jóval többet kínál a külön rendelhető kartámasz, mint
pusztán szalonszerű kényelmet: könnyen hozzáférhető
tárolót is rejt.

Nem kompatibilis beépített fejtámaszú Recaro sportülésekkel.

1

FlexDock®. Ezzel a praktikus eszközzel
okostelefonod mindig biztonságban és
könnyen elérhető helyen lesz. A FlexDock®
a telefon használatát is megkönnyíti.

KEREKEK ÉS TARTOZÉKOK
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MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK

Motorok és váltók: WLTP-értékek (három- és ötajtós )

A VÁLASZTÁS
SZABADSÁGA.

Motorok

Sebességváltó

A Corsa széles motorkínálata kompromisszum nélkül ad teljesítményt.
De ne csak a szavunkra hagyatkozz. Menj el tesztvezetésre, és
meglátod, milyen simán vezethető.
• Válassz az ultramodern motorok kínálatából
• A háromhengeres, egyliteres turbómotor extra teljesítményt
nyújt kis fogyasztás mellett
• Élvezd a selyemsimaságú, hatfokozatú manuális sebességváltót
• A kis üzemanyagszámla még élvezetesebbé teszi az autózást
a Corsával
• Válassz a benzines és LPG- (gáz) változatok közül
• Az ECOTEC® jótékony hatással van az ökológiai lábnyomodra,
és ésszerű üzemanyagszámlákat eredményez1
• A külön rendelhető start/stop rendszer araszoló forgalomban
leállítja és újraindítja a motort
• Az opcionális sportfutómű stabilabb, még érzékenyebb
vezetést kínál

Károsanyag-kibocsátási norma

Üzemanyag

Az egyliteres ECOTEC® Corsa 66 kW (90 LE) teljesítménnyel mindössze 133 g/km-re csökkenti a CO 2 -kibocsátást.

2

1,4
(66 kW/90 LE)

1,4
(55 kW/75 LE)

MT-5

MT-5

MT-5

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Benzin

Benzin

Benzin

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)2
Alacsony

8,5–8,7

8,2

8,4 –8,7

Közepes

6,1–6,5

6,0–6,2

5,9–6,4

Magas

5,6–6,1

5,6–5,9

5,6–6,0

Nagyon magas

6,9–7,7

6,8–7,3

6,8–7,4

Kombinált

6,6–7,1

6,5–6,8

6,5–6,9

CO2 -kibocsátás, vegyes (g/km)2

149–160

146–153

146–156

keréktárcsák
Méretek

185/70 R 14

185/65 R 15

195/55 R 16

215/45 R 17

215/40 R 18

Abroncs üzemanyag-hatékonysági
besorolása
Abroncs nedvestapadási besorolása

B

C–B

C–B

F–C

F

B

B

B

B–A

A

Abroncs zajszint-besorolása (dB)

70

69–70

68–71

71

71

Zajszint besorolása

1

1,2
(51 kW/70 LE)

–

Az üzemanyag-fogyasztási és CO 2 -kibocsátási értékeket a WLTP-folyamat szerint, a 715/2007, 2017/1153 és a 2017/1151 EK rendeleteknek megfelelően határoztuk meg.

1,4
start/stop rendszerrel
(66 kW/90 LE)

1,4
(66 kW/90 LE)

1,4 ECOTEC® LPG
(66 kW/90 LE)

1,0 ECOTEC® Turbo
közvetlen befecskendezésű
start/stop rendszerrel
(66 kW/90 LE)

1,4 Turbo
start/stop rendszerrel
(74 kW/100 LE)

1,4 Turbo
start/stop rendszerrel
(110 kW/150 LE)

MT-5

AT-6

MT-5

MT-6

MT-6

MT-6

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

A táblázat az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket tartalmazza, a modellváltozattól, az extra felszereltségtől és a gumiabroncsok típusától függően.
Részletesebb adatokért tekintse meg árlistánkat, vagy forduljon Opel márkakereskedőjéhez.
Benzin

Benzin

LPG

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

7,9–8,0

9,5–10,1

10,6–11,2

8,4–8,8

6,8–7,2

8,1–8,2

7,9–8,6

6,0–6,4

6,5–7,2

7,6–8,3

6,2–6,7

5,5–5,9

6,3–6,4

6,1–6,7

5,7–6,1

6,0–6,7

7,2–7,9

5,8–6,3

5,2–5,5

5,7–6,0

5,7–6,1

6,8–7,4

7,4–8,3

8,7–9,6

7,1–7,7

6,3–6,6

6,7–7,1

6,8–7,3

6,4–6,9

7,1–7,8

8,3–9,0

6,7–7,2

5,9–6,2

6,5–6,8

6,5–7,0

145–155

159–176

134–146

151–162

133–141

146–152

146–157

MT-5/-6 = 5/6 fokozatú kézi sebességváltó, AT-6 = 6 fokozatú automata sebességváltó Az „alacsony”, a „közepes”, a „magas” és a „nagyon magas” kategóriák a WLTP-mérés adott terhelésre
vonatkozó részeredményeit jelölik. „Alacsony”: kis sebesség, hideg motor (városi használat), „közepes”: kis sebesség, meleg motor (külvárosi használat), „magas”: közepes sebesség (országúti
használat), „nagyon magas”: nagy sebesség (autópálya használat). Az extra felszereltséget is figyelembe véve a legnagyobb üzemanyag-igényű és a legtakarékosabb modell értékeit tüntettük fel.
A WLTP-mérésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.opel.hu/wltp oldalra.
A nyomdába küldés pillanatában minden adat pontos és naprakész volt. Az Opel fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a motorspecifikációkat, ami befolyásolhatja a megjelenített adatok tartalmát. Minden feltüntetett adat az alapfelszereltségű EU alapmodellre vonatkozik.
A rendelkezésre álló motorokkal és azok műszaki adataival kapcsolatos legfrissebb információkért kérjük, látogass el weboldalunkra (www.opel.hu) vagy fordulj márkakereskedődhöz.
Az értékeket az egyéni használati és vezetési körülmények befolyásolhatják. További információért a hivatalos fogyasztásról és CO 2 -kibocsátási értékekről olvasd el az értékesítési pontokon vagy a kijelölt állami hatóságnál vagy szervnél ingyenesen elérhető „Útmutató az új személyautók
fogyasztásáról és CO 2 -kibocsátásáról” című útmutatót.

MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK
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OKOK, AMIÉRT TE IS AKAROD

SZERELEM ELSŐ ÜLÉSRE.
A Corsa kínálata elragadó, magas minőségű innovációkkal állítja
be a tempót az osztályában. Ha még egy okra van szükséged,
hogy a Corsát válaszd, itt van további négy:
• Korszerű német mérnöki teljesítmény innovatív jellemzőkkel
és hajszálpontos megoldásokkal
• Figyelemre méltó okosautó-funkciók a beépített IntelliLink
navigációs és infotainment rendszerrel, okostelefon-kivetítéssel
Apple CarPlay™1 és Android Auto™ útján1
• Kategóriaelső biztonsági technikák, például Opel Eye első
kamera ráfutásos ütközés figyelmeztetéssel, Bi-Xenon fényszórók
vagy tolatókamera
• Színek, kárpitok és extrák széles választéka Corsád maximális
testreszabásához

KÉRJ IDŐPONTOT TESZTVEZETÉSRE
MÉG MA

PRÓBÁLD KI
SAJÁT MAGAD.
Ha tetszik az, amit eddig láttál a Corsából,
akkor imádni fogod, amikor ténylegesen
a kormány mögé ülsz. Természetesen a barátaidat is magaddal hozhatod az útra.
• Csak menj fel a www.opel.hu oldalra
a legközelebbi márkakereskedés
megtalálásához.
• Próbálj ki többféle Corsa modellt.
• Élvezd a lehetőséget.

Az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ nem feltétlenül kapható minden országban, és használatuk a készülék operációs rendszerének
verziójától függhet. Látogass el a www.apple.com vagy a www.android.com oldalra.

1

OKOK, AMIÉRT TE IS AKAROD
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A jövő mindenkié

A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába kerülés időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy a formatervezést vagy a felszereltséget módosítsuk.
A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.
Újrahasznosítás: a környezetvédelmi tervezésről, visszaváltási hálózatunkról és az élettartamuk végére ért járművek újrahasznosításáról a www.opel.hu oldalon tájékozódhatsz. Járműveink felszereltségére vonatkozó pontos tájékoztatásért keresd fel helyi Opel márkakereskedődet.
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