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KÉSZÜLJ FEL A JÖVŐRE.

ÚJ OPEL CORSA.
Fedezd fel az új Corsát – a jövőre kész német városi autót, 
amely a mindennapi vezetési élményt izgalmas nagyautós 
technológiákkal ötvözi. Elérhető benzinüzemű, dízel vagy 
100%-ban elektromos változatban.
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1 Külön rendelhető.

HÍVD FEL MAGADRA 
A FIGYELMET!

MERÉSZ KÜLSŐ FORMATERVEZÉS.
Ismerd meg az Opel Corsa német mérnöki precizitást hangsúlyozó 
átütő személyiségét, kifejező orr-részétől lenyűgöző hátsó részéig. 
Dinamikus karakter, merész külső megjelenés és feltűnő sziluett 
jellemzi. Milyen a te stílusod? A stílusos fekete vagy fehér tető1 
révén még látványosabbá teheted kedvenc karosszériaszínedet.
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FOKOZD AZ 
ELVÁRÁSAIDAT.
AZ ÚJ CORSA KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGAI.
Merész formatervezésével, a kategóriában elsőként 
LED Mátrix fényszóróival és elektromos változatával 
az új Opel Corsa mindent biztosít, amire szükséged 
van a mindennapi vezetés élményéhez.

PRÉMIUM KÉNYELEM
Az új Corsa prémium szintű komfortot nyújt 
számos kényelmi jellemzőjével, például 
a beépített masszázsfunkcióval.

OKOSAUTÓ-FUNKCIÓK
A vezeték nélküli telefontöltéstől az élő navigációs 
rendszerekig mindent megtalálsz az Opel Corsában, 
amire szükséged lehet ahhoz, hogy mindig jól informált 
legyél és tökéletesen szórakozz.
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KATEGÓRIAELSŐ INNOVÁCIÓK ÉS 
BIZTONSÁG
Az Opel tovább demokratizálja az innovációkat, ezért 
az új Opel Corsa számos új jellemzővel rendelkezik, 
például teljesen digitális műszerfallal.

VONZÓ MEGJELENÉS
Tűnj ki minden szempontból az Opel Corsa merész külső 
formatervezési elemeivel, mint például a külön rendelhető 
Summit fehér vagy Diamond fekete tetőszín.

ELEKTROMOS HAJTÁSLÁNC
Új Corsa-e. 100%-ban elektromos, kompro-
misszumok nélkül. Csak töltsd fel és indulj. 
Elektromosság egyszerűen.
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1 A benzin- és dízelmotoros modellek esetében.
2 Külön rendelhető.

SZERELEM ELSŐ LÁTÁSRA.
A LUXUS ÉRZÉSE.
A belső tér azonnal magával ragad részletgazdag 
kivitelezésével, kifinomult részleteivel és prémium 
minőségű anyagaival. A nagy autókra jellemző, 
sportos, vezetőközpontú műszerfal arra ösztönöz, 
hogy azonnal neki akarj vágni a következő útnak.

RAKTÉR
Sok a csomagod? A 309 literes1 csomagtérbe minden 
befér. Extra sok csomag esetén csak hajtsd le a hátsó 
üléseket és maximalizáld Opel Corsád csomagterét.

PANORÁMA NAPFÉNYTETŐ
Válaszd a külön rendelhető panoráma napfénytetőt2 
manuális napellenzővel, és tedd még világosabbá 
a Corsád belső terét.
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1 Kapható a Corsa GS Line változathoz.
2 Kapható 74 kW (100 LE) teljesítménnyel, üzemanyag-fogyasztás: városban 5,1–5,2 l/100 km, országúton 3,9–4,0 l/100 km, vegyes használatban 4,3–4,5 l/100 km; CO2-kibocsátás 
vegyes használatban 99–102 g/km (715/2007/EK, (EU) 2017/1153 és (EU) 2017/1151 rendeletek szerint) és 96 kW (130 LE) teljesítménnyel, üzemanyag-fogyasztás: városban 
5,4–5,5 l/100 km, országúton 4,0–4,2 l/100 km, vegyes használatban 4,5–4,7 l/100 km; CO2-kibocsátás vegyes használatban 103–106 g/km (715/2007/EK, (EU) 2017/1153 és 
(EU) 2017/1151 rendeletek szerint).

ÉLVEZD  
A TELJESÍTMÉNYT!
VEZETÉSI ÉLMÉNY.
Ha a menetteljesítményről és a hatékonyságról van szó, a Corsa motorjai 
élen járnak. Legyen szó a benzines, a dízel vagy a teljesen elektromos 
változatról: az új Corsa mindig dinamikus, zökkenőmentes és alacsony 
vagy zéró károsanyag-kibocsátású autózást nyújt.

SPORT MÓD1

A sport mód érzékenyebbé teszi a kormányzást, 
speciális gázreakciót kínál és még a motor hangját 
is sportosabbá teszi.

NYOLCFOKOZATÚ AUTOMATA 
SEBESSÉGVÁLTÓ
Sportosság és kényelem: a váltófülekkel2 is kezelhető 
nyolcfokozatú automata sebességváltó még tovább 
fokozza a hatékonyságot és a vezetési élményt.
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1 A megadott, hatótávra vonatkozó adatok előzetesek, és a WLTP mérési eljárás módszerének megfelelően kerültek meghatározásra (715/2007/EK, (EU) 2017/1151 rendeletek szerint). 
Az EC típusjóváhagyás és a megfelelőségi tanúsítvány még nem áll rendelkezésre. Az előzetes értékek eltérhetnek a hivatalos végső típusjóváhagyási adatoktól. A mindennapi 
használat eltérhet, és számos tényezőtől függ. Így különösen: a személyes vezetési stílustól, az út jellemzőitől, a külső hőmérséklettől, a fűtéstől/légkondicionálótól, az előkészítéstől.

2 Elméleti érték, 330 km-es előzetes WLTP hatótáv alapján számítva. Egyenáramú gyorstöltő esetén (100 kW). Az üres állapotról való töltésre vonatkozik. A töltési idő a töltőállomás 
típusától és teljesítményétől, a töltőpontnál uralkodó külső hőmérséklettől és az akkumulátor hőmérsékletétől függően változhat.

3 Kapható Multimedia Navi vagy Multimedia Navi Pro rendszerekkel.

OPEL e-SZOLGÁLTATÁSOK
A töltési lehetőségektől a mobilitási szolgálta-
tásokig: az elektromos járművekhez elérhető 
Opel szolgáltatások zökkenőmentessé teszik 
az elektromos autózásra való átállást.

AKÁR 330 KM-ES HATÓTÁV.
Az új Opel Corsa-e, a kizárólag elektromos energiával hajtott, jövőre kész városi autó lenyűgöző, 
330 km-es hatótávot (WLTP)1 biztosít újratöltés nélkül. Tökéletes mindennapi használatra. 
Élvezd a további előnyöket, például az ingyenes parkolást, az elektromos autók számára 
fenntartott extra parkolóhelyeket, valamint az egyes, korlátozott behajtási övezetekben való 
szabad autózás kiváltságát! Csak vágj bele, és élvezd a felvillanyozó, zajmentes élményt.

, MINT EGYSZERŰ.

TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK
Gyors és egyszerű: töltsd fel a Corsa-e 
akkumulátorát 80%-ra mindössze 30 perc2 
alatt, speciális fali töltőkről, nyilvános 
töltőállomásokon vagy otthoni csatlakozó-
aljzatról.

e-INFO3

Az akkumulátor állapotától az energiafel-
használásig: az egyszerűen áttekinthető 
járműadatoknak köszönhetően a vezető 
maximális hatótávot és hatékonyságot 
érhet el.
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1 Külön rendelhető.
2 Az Opel vezetéstámogató rendszerei a rendszer korlátain belül támogatják a vezetőt. A vezetés továbbra is a járművezető feladata marad.
3 Külön rendelhető. 30–180 km/h közötti sebességnél aktiválható.
4 A kezeket használat közben a kormánykeréken kell tartani.

INTELLIGENS  
BIZTONSÁG.
OKOS ÉS BIZTONSÁGOS.
Az Opel Corsa intelligens biztonsági jellemzőkkel és előrelátó 
vezetéstámogató rendszerekkel támogat – a biztonságosabb 
és stresszmentes vezetési élményért.

SÁVKÖZÉPTARTÓ1,2

Egy szinttel közelebb az önvezetéshez – a sávközép-
tartó intelligens és proaktív módon segít kormá-
nyozni4, és a felfestett sáv közepén tartja a Corsádat, 
így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az 
autópályán való egyhangú vezetést.

PARKOLÓASSZISZTENS1,2

Könnyebb parkolás. A legújabb generációs 
parkolóasszisztens felismeri a parkolóhelyeket, 
és kézi váltó esetén vezérli a kormánykereket, 
automata váltó esetén pedig szinte teljesen 
önállóan is képes parkolni.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ1,2,3

Stresszmentes vezetési élményt kínál. Folyamatosan 
figyeli a forgalmat és szükség esetén automatikusan 
lassít vagy gyorsít, mindig megtartva a biztonságos 
távolságot az elöl haladó autótól.
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DIGITÁLIS MŰSZERFAL1

Az intuitív és könnyen használható infotainment 
rendszerrel mindig az útra koncentrálhatsz. A teljesen 
digitális műszerfal tájékoztatást nyújt a sebességről, 
a navigációról és még sok minden másról, pont ott, 
ahol szükséged van rá.

INTELLILUX LED MÁTRIX® FÉNYSZÓRÓK1

Az osztályelső IntelliLux LED® Mátrix fényszórók 
tökéletes látási viszonyokat garantálnak olyan 
távolsági fénnyel, mely nem zavarja a többi 
járművezetőt. Élvezd minden helyzetben a kiváló 
világítást, mely még a normál LED fényszórókhoz 
képest is akár 30%-kal jobb teljesítményt nyújt.

180 FOKOS TOLATÓKAMERA1

180 fokos felülnézeti megjelenítést nyújt 
Corsád hátuljáról és a körülötte lévő területről. 
Tolatni még sohasem volt ennyire egyszerű.
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1 Külön rendelhető. Csak belső égésű motorral elérhető.
2 Külön rendelhető.
3 Nem elérhető automata sebességváltókkal együtt.

PRÉMIUM KÉNYELEM.

A KOMFORT ÚJ SZINTJE.
Ha egyszer beülsz, soha többé nem akarsz majd 
kiszállni. A Corsa bőr üléseihez masszázsfunkció1 
is kapható, így még a hosszú utak után is kipihenten 
érkezhetsz.

FŰTHETŐ ÜLÉSEK
Mindig öröm a meleg fogadtatás. 
Három fokozatban fűthető ülések2 
kényeztetnek téged és utastársadat.

FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK 2,3

A fűthető kormánykerék extra 
kényelmet nyújt egészen az 
ujjaid hegyéig.

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ
Az intuitív kezelőszervekkel automatikusan 
szabályozza a beltér klímáját, fenntartva 
a választott hőmérsékletet.

KULCS NÉLKÜLI NYITÁS ÉS INDÍTÁS
Csak megérinted a kilincset, beszállsz, 
és már indulhatsz is anélkül, hogy az 
autókulcsot kellene keresgélned – ilyen 
egyszerű. Elég, ha a kulcs a zsebedben, 
táskádban vagy valahol a közeledben van.
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MINDIG ONLINE.
NAGY KIJELZŐ, EGYSZERŰ KEZELÉS.
Érintőképernyő, Apple CarPlayTM1,3 és Android AutoTM2,3 
telefonkivetítéssel. Az új Corsa infotainment rendszerei4 
a kommunikáció és szórakozás teljes szabadságát 
biztosítják, hangvezérléssel és Bluetooth®5-csatlakozással. 
Az OpelConnect további okosautó-funkciói megkönnyítik 
és élvezetessé teszik az utazást.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Prémium kategóriájú multimédia és 
navigációs rendszer tízcolos színes 
érintőképernyővel és élő közlekedési 
információkat nyújtó 3D navigációval, 
egész Európában.
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1 Az Apple CarPlayTM és az Apple SiriTM az Apple Inc. védjegye, az USA-ban és más országokban bejegyezve.
2 Az Android AutoTM a Google Inc. védjegye.
3 A kompatibilitás és bizonyos funkciók elérhetősége a készülék típusától és az operációs rendszer verziójától függenek. A kompatibilitás ellenőrzéséhez 
lépj a www.apple.com vagy a www.android.com oldalra, vagy vedd fel a kapcsolatot Opel márkakereskedőddel.

4 Külön rendelhető.
5 A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.
6 Okostelefon-tartozékra lehet szükség hozzá. Induktív töltés csak PMA- vagy Qi-kompatibilis okostelefonokhoz érhető el. A kompatibilitás ellenőrzéséhez 
fordulj Opel márkakereskedődhöz.

7 Fordulj márkakereskedődhöz az OpelConnect szolgáltatások országodban való elérhetőségére vonatkozó információért. Előfordulhat, hogy 
a szolgáltatások igénybevétele előfizetéshez/díjfizetéshez kötött, használatukhoz pedig mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges.

OPELCONNECT.7

Okosautó-funkciók széles köre nyújt nagyobb biztonságot, és segít kapcsolatban 
maradni útközben – elektromos autózás közben is.
• Nyugalom: vészhelyzeti hívás, műszaki hiba hívás, és hozzáférés a jármű 

állapotát jelző adatokhoz.
• Kényelem: távvezérelhető funkciók (pl. ajtózárak működtetése), és számos 

más szolgáltatás kifejezetten elektromos járművekhez: útvonaltervezés, 
töltőkeresés, és a beállítások távoli elérése. Mi mozgásban tartunk!

• Okos vezetés: élvezd a nyugodt autózást az élő navigációnak és az utazás-
kezelésnek köszönhetően.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS4,6

Töltsd fel okostelefonodat vezeték 
nélkül. Csak helyezd a telefont 
a tárolórekeszbe – ilyen egyszerű.

MULTIMEDIA NAVI4

Multimédia és navigációs rendszer 
hétcolos színes érintőképernyővel, 
élő közlekedési információkkal, 
Apple CarPlayTM1,3 és Android AutoTM2,3 
telefonkivetítéssel.

http://www.apple.com
http://www.android.com
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SPORTOS ÉS ATLETIKUS
A GS Line modellel az Opel Corsa sportos 
jellegét hangsúlyozod. Jellegzetes külső 
megjelenését a sport első és hátsó lökhárí-
tónak és az integrált hátsó tetőlégterelőnek 
köszönheti, de a LED fényszórókat, a LED 
ködlámpákat és a LED hátsó lámpákat is 
alapfelszereltségként tartalmazza. A belső 
tér sportülésekkel, könnyűfém sportpedá-
lokkal és fekete tetőkárpittal emeli ki sportos 
oldaladat.

ALAKÍTSD  
KEDVED SZERINT.
CORSA SZEMÉLYISÉGEK.
Akár sportosan, akár elegánsan szereted: 
éld meg a saját személyiséged. Az új Corsa 
a személyes stílusodhoz és karakteredhez 
tökéletesen illő, kifinomult felszereltségeket 
kínál, például a GS Line és az Elegance válto-
zatot.
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ELEGÁNS ÉS KIFINOMULT
Az Elegance felszereltségi szint a luxus érzetét kínálja. 
Külseje a Corsa rendkívül elegáns oldalát mutatja meg 
krómozott hűtőráccsal, LED fényszórókkal és LED 
ködlámpákkal. A belső tér prémium szintű kényelmet 
kínál hat irányban állítható első ülésekkel, kifinomult 
anyagokkal, hangulatvilágítással és kartámasszal 
felszerelt középkonzollal.
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BELSŐ KÁRPITOK.
Tedd személyessé az Opel 
Corsa belső terét, és válassz 
négy különböző, minőségi 
anyagból készült kárpit közül.

Fresez szövetkárpit Marvel fekete színben, 
szövet belső és külső ülésoldalakkal, sötét 
varrással.

Imagination szövetkárpit Captain kék 
színben, szövet belső ülésoldalakkal, 
prémium bőrhatású külső ülésoldalakkal 
és fekete varrással.

Banda szövetkárpit Marvel fekete színben, 
szövet belső és külső ülésoldalakkal, prémium 
bőrhatású szegéllyel, sötét varrással és vörös 
színű díszítéssel.

Perforált bőrkárpit Mistral fekete 
színben, bőr belső ülésoldalakkal, 
prémium bőrhatású külső ülésol-
dalakkal és fekete varrással.
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Summit fehér

Diamond fekete1

Moonstone szürke1

Quartz szürke1

Navy kék1

Voltaic kék1

Hot piros1

Power narancs1

1 Metálfényezés.

SZÍNEK.
Tűnj ki a tömegből – válassz 8 markáns szín 
közül, a saját stílusodnak megfelelően.
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15”/16” acél keréktárcsa, ezüst 
dísztárcsa1,2 (RRL, RRY, RV7) 

16” könnyűfém keréktárcsa, ezüst, 
négy ikerküllős (RW0)

16” könnyűfém keréktárcsa, ezüst, 
nyolcküllős (RRZ) 

16” könnyűfém keréktárcsa, ezüst, 
négy ikerküllős (RV5) 

16” könnyűfém keréktárcsa, fényes 
fekete, négy ikerküllős (WQW)

17” könnyűfém keréktárcsa, ezüst, 
négy ikerküllős (RSB) 

17” könnyűfém keréktárcsa, magas-
fényű fekete, négy ikerküllős (RVF)

17” könnyűfém keréktárcsa, kétszínű, 
ezüst és magasfényű fekete, öt 
ikerküllős (WQX) 

16” könnyűfém keréktárcsák, kétszínű, 
ezüst és magasfényű fekete3 (PZO)

17” könnyűfém keréktárcsák, kétszínű, 
ezüst és magasfényű fekete, 
berakásokkal3 (RZS)

1 Acél keréktárcsa 15 és 16 colos méretben kapható.
2 A Corsa-e változathoz is kapható.
3 Csak a Corsa-e változathoz kapható.

KERÉKTÁRCSÁK.
Magával ragadó dizájn: az Opel Corsa keréktárcsái, 15–17 colos méretben.
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TARTOZÉKOK.
Alakítsd ízlésed szerint Corsád – eredeti Opel+ tartozékok 
széles kínálatával, amely vagányabb megjelenésűvé, vagy 
még kényelmesebbé teszik.

SZÍNES MATRICÁK
Ragaszd fel a matricákat a motorház-
tetőre vagy a tetőre, és hangsúlyozd ki 
autód sportos megjelenését. Fekete 
vagy fehér színben.

TÜKÖRHÁZAK
Kölcsönözz Opel Corsád visszapil-
lantó tükreinek új megjelenést a 
négy különböző színű és fényezésű 
tükörházzal.

GS KÜLSŐ SZETT
Dobd fel Opel Corsád megjelenését 
fényes fekete színű, stílusos kiegészí-
tőkkel, például speciális küszöblég-
terelőkkel és lökhárítóbetétekkel az 
első és hátsó lökhárítóhoz.

17” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 
KERÉKBETÉTEKKEL
Tedd teljessé Corsád sportos megjelenését ezzel a speciális 
könnyűfém keréktárcsával, mely cserélhető kerékbetétekkel 
érkezik. A maximális feltűnésért válassz fehér, fekete, piros 
vagy kék kerékbetétet.

SZÍNES DÍSZLÉCEK
Válaszd ki a kedvenc színes díszléced különböző 
színek és változatok kínálatából.
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AUTÓSZŐNYEGEK
Az autószőnyegek tisztán tartják 
az autót, és segítenek megvédeni 
az eredeti szőnyeget.

BELSŐ MŰSZERFALI SZETT
Alakítsd ízlésed szerint a Corsa belső terét a cserélhető 
műszerfali díszítésekkel. Számos különböző változatban 
és színben kapható.

FLEXCONNECT LEHAJTHATÓ 
ASZTAL
Egy sokoldalú moduláris rendszer. 
Csak csatlakoztasd a kívánt tartozékot 
az adapterhez, és élvezd az utazást. 
A lehajtható tálca stabil helyet biztosít 
személyes tárgyaidnak. Beépített 
pohártartóval.
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Az 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 formatervet vagy a felszereltséget módosítsuk.
A katalógusban található színek eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatóak. A járművek elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet 
a Német Szövetségi Köztársaság területén kívüli járművek esetén. Újrahasznosítás: a környezetvédelmet szem előtt tartó tervezésről, visszavételi 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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