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SzépSég éS minőSég

Kifinomult, stílusos, és izgalmas vezetni – a Corsa a jóval 
drágább autók luxusának érzetét kínálja. Prémium anya-
gainak és funkcióinak köszönhetően belső tere messze 
a legjobb az osztályában.

Ennek ellenére a Corsa rendkívül kedvező áron kapható. 
német műszaki újdonságok teszik a vezetését gazdasá-
gossá, könnyebbé, biztonságosabbá – és élvezetesebbé. 
Fejlett digitális opcióival gyorsan és egyszerűen csatla-
kozhatsz a közösségi hálózatokhoz.

Nem csoda, hogy a Corsa-tulajdonosok annyira szeretik 
az autójukat! Egyszerűen jó érzés a Corsát választani 
életed autójának.

A Corsa
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A prospektusban szereplő egyes képek és leírások külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A katalógus tartalma  
a nyomdába küldés időpontjában pontos volt (2016. december). Fenntartjuk a jogot a specifikációk és a felszereltségek külön  
értesítés nélküli megváltoztatására. A legfrissebb adatokért fordulj Opel márkakereskedődhöz.



haute voiture
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ne lájkold. szeresd!
AHol A szoBrászAT nÉMeT PreCIzITássAl TAlálkozIk

egyedi az osztályában: kortárs formatervezés, gondosan kidolgozott karosszéria. 

//   A külső minden szempontból kiemelkedik

//   A klasszikus fekete napfénytető opciónál semmi sem mutat jobban egy Corsán

//   Első osztályú extrák, például Bi-Xenon fényszóró 

//   A külön rendelhető LED-es nappali menetfények gyönyörű – és könnyen észrevehető

Sétáld körbe virtuálisan a Corsát a www.opel.hu/corsa oldalon.

Exkluzív formatervezés
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a Corsa öltöztet
EXKLUZÍVAN KIDOLGOZOTT, CSÚCSMINŐSÉGŰ BELSŐ TÉR

Osztályának legfényűzőbb belső terével a Corsa újraértelmezi a kisautó fogalmát.

//  Esztétikusan domborodó idomok találkoznak érintésre csábító felületekkel

//  A krómstílusú fényezés sokcsillagos hangulatot kölcsönöz az autódnak

//  A megjelenést az ülések elegáns varrása teszi teljessé

Ismerd meg a Corsa lenyűgöző belső terét a www.opel.hu/corsa oldalon.

Könnyű vezethetőség
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TELE INNOVÁCIÓVAL
PRECÍZ NÉMET MÉRNÖKI MUNKA

Nehezen tudnál olyat mondani, ami a Corsában nincs  
benne! Az Opel innovációk könnyebbé, biztonságosabbá, 
okosabbá és élvezetesebbé teszik az autózást – attól  
a naptól kezdve, hogy hazaviszed új kocsidat.

Tudj meg többet kedvenceidről a következő oldalakon,  
és a kihajtható lap alatt.

Fejlett technológiák

1. 2.

3.

7.



4.

8. 9. 10.

5.

6.



1. City mód. Így könnyű bevenni a hajtűka-
nyart. 15. oldal 

2. Visszagurulás-gátló (HSA). Indulj el 
könnyedén felfelé. A HSA nem enged visz-
szagurulni. 37. oldal 

3. Fejlett parkolóasszisztens (APA)1. 
Hagyd, hogy autód önállóan beálljon a 
parkolóhelyre. 17. oldal 

4. Innovatív Opel Eye első kamera1.  
Biztonságosabb, olcsóbb és egyszerűbb 
autózás. 21. oldal 

5. Oldalsó holttérfigyelő (SBSA)1. A külső 
tükrön figyelmeztet, ha másik jármű ér az 
autód holtterébe. 17. oldal

6. Bi-Xenon fényszóró, kanyarfény, ledes 
nappali menetfény1. Kanyarban a fény-
szóró is befordul. A szép ledekkel jobban 
látszol. 30. oldal

7. Fűthető kormánykerék, külső tükör, 
ülés és ThermaTec szélvédő 1. Az extra fű-
tési lehetőségek könnyebbé és melegebbé 
teszik az életet télen. 19. oldal

8. A Navi 4.0 IntelliLink1,2 minden feladatra 
megoldást kínáló rendszer nagyfelbontású, 

2.

8.

1.

3.

7.



További okos funkciókat a www.opel.hu/corsa  
oldalon találsz.

1Felárért külön rendelhető. 2 2017 tavaszától elérhető. 3 A különböző rendszerek és 
alkalmazások különböző eszközökkel működnek együtt. Eszközeid kompatibilitását az 
Opel hivatalos weboldalán ellenőrizheted. 4 A kompatibilitás és bizonyos funkciók az 
eszköz típusától és az operációs rendszer verziójától függően eltérők lehetnek. Eszkö-
zöd kompatibilitásának a www.apple.hu vagy a www.android.com. oldalon nézhetsz 
utána. 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. 5 Figyelem: a FlexFix® rendszerrel szállított kerékpárokra súly-  
és méretkorlát is vonatkozik! Részletes információt a www.opel.hu oldalon vagy Opel 
márkakereskedődnél találsz.

17 cm-es színes kijelzővel. AM/FM rádiója 
mellett támogatja3 a Bluetooth® és USB-
kompatibilis okostelefonokat és táblagé-
peket, műholdas navigációs rendszere  
pedig pontos és kényelmes útvonalterve-
zést kínál továbbfejlesztett forgalmi szolgál-
tatással. 24. oldal

9. A Navi 4.0 IntelliLink1,2 és az R 4.0 
IntelliLink1 kompatibilis az Apple CarPlay™ 
és az Android Auto™ rendszerrel. 
Okostelefonodról megjeleníthetsz4 bizonyos 
applikációkat és funkciókat, Apple vagy 
Google Maps szolgáltatásokon keresztül ter-
vezhetsz útvonalat, valós idejű közlekedési 
információk figyelembevételével. 24. oldal

10. FlexFix® kerékpárszállító1,5. Ez a kerék-
párszállító eltűnik a lökhárítóban, ha éppen 
nem használod. Húzd ki, és két kerékpárt 
rögzíthetsz rá hátul. 

4.

9. 10.

5.

6.





vedd könnyedén  
a kanyarokat!

CIty MÓd

tolatásos megfordulás a belvárosban? nem gond!  
Minden Corsa rendkívül könnyen kormányozható,  
hála a City módnak1 és az agilis futóműnek. 

//  Kapcsold be a City módot a műszerfali kapcsolóval 

//  Ideális parkoláshoz és a város szűk kanyarjaiban 

//  élvezd a könnyed vezetést és kezelést 

Kíváncsi vagy a City módra? www.opel.hu/corsa

1 A City mód nem kapható Opel Eye rendszerrel kombinálva.
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Könnyű kormányzás  

és parkolás

BÍZD A PARKOLÁST AZ AUTÓDRA!
FEJLETT PARKOLÓASSZISZTENS ÉS OLDALSÓ HOLTTÉRFIGYELŐ

Válaszd ki a helyet, engedd el a kormányt, és Corsád biztonságosan beparkol.  
Az oldalsó holttérfigyelő segít a biztonságos sávváltásban is. 

//  A fejlett parkolóasszisztens (APA) azonosítja a megfelelő parkolóhelyeket 

//  Az APA segítségével automatikusan parkolhatsz1 

//  Mérd fel a szabad helyet az IntelliLink kijelzővel 

//  Az oldalsó holttérfigyelő figyeli a forgalmat a szomszéd sávban 

//  A külső tükrökön ikonok figyelmeztetnek a nem látható járművekre

1 A vezető kezeli a pedálokat és a sebességváltót. 
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MELEGEN ÜDVÖZÖL AZ OPEL
FŰTÉSI JELLEMZŐK

Győzd le a zimankót olyan kifinomult extrákkal, amelyekre nem számít  
az ember egy kisautóban.

//  A fűthető bőrborítású kormánykerék gyorsan felmelegszik 

//  A fűthető ThermaTec szélvédő eltünteti a párát és a jeget 

//  A fűthető első ülések jó melegen tartanak 

//  A fűthető külső tükrök tiszta képet biztosítanak

Továbbfejlesztett fűtés



megúszott bírságok.
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HAszNáLD A HArmADIk 
szemeD

FeJLett oPeL eYe bIztoNságI kAmerA

Az opel eye1 nem csak a gyorshajtási bírságot segít elke-
rülni. ez az egyik legbiztonságosabb és legfejlettebb  
vezetőtámogató rendszer, amit valaha autóba készítettek.

//  A jelzőtábla-felismerő idejében figyelmeztet 

//  Figyelmeztetés segít megelőzni a ráfutásos baleseteket 

//  A követésitávolság-jelző segít távközt tartani 

//  A sávelhagyásjelző segít, hogy jó nyomon maradj 

//  A távfényasszisztens2 segíti az éjszakai vezetést 

Ha tudni szeretnéd, hogyan csinálja ezt az Opel Eye, 
hajtsd ki az oldalt. 

megúszott bírságok.

1 Nem rendelhető City móddal. 2 Csak a külön rendelhető Bi-Xenon fényszóróval kapható. Biztonsági innovációk



A mINDeNtUDÓ kAmerA
OSZTÁLYELSŐ BIZTONSÁGI TECHNIKA

Hogyan segít az opel eye elkerülni a gyorshajtást?  
Egy ötletes kis kamerával közvetlenül a szélvédő mögött. 

//  Az Opel Eye automatikusan segít a nap 24 órájában 

//  Ha gyors és/vagy sűrű a forgalom az utakon 

//  Ha a forgalom vagy az utasok elvonják a figyelmed 

//  Éjszakai vezetésnél 

Ha szeretnéd megtekinteni az Opel Eye rendszert működés 
közben, látogass el a www.opel.hu/corsa oldalra.



Jelzőtábla-felismerő (TSR). Forgalmas utakon 
könnyen előfordul, hogy az ember nem vesz  
észre egy új sebességkorlátozást, vagy egyéb 
fontos jelzőtáblát. A TSR figyelmeztet, hogy ez  
ne történhessen meg.

Ráfutásra figyelmeztető (FCA) és 
követésitávolság-jelző (FDI). Az FCA figyel-
meztet, ha hátulról túl gyorsan közeledsz  
lassabb járművekhez (40 km/h felett). Az FDI  
segít tartani a követési távolságot, és elkerülni  
a ráfutásos baleseteket.

Sávelhagyásjelző (LDW). Figyelmeztet, ha  
(előzetes irányjelzés nélkül) kezded elhagyni  
a sávodat 60 km/h fölötti sebességnél.

Távfényasszisztens (HBA)1. A HbA hatásosabbá 
teszi a távolsági fényszórót – és megkönnyíti 
használatát. Élvezd a távfény látási viszonyait 
mások elvakítása nélkül.

1 Csak a külön rendelhető Bi-Xenon fényszórókkal kapható.





Érintsd 
meg!
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ÉPÍTI A KÖZÖSSÉGI HÁLÓD
INTELLILINK INFOTAINMENT

Az Corsa tökéletes okosautó. Ezt részben a díjnyertes1 
IntelliLink rendszernek köszönheti, mellyel vezetés közben 
is hozzáférhetsz az okostelefon2 funkcióihoz. 

//  Csatlakoztasd hordozható készülékeidet FlexDock®, 
Bluetooth®3 vagy USB4 útján, és használd eszközeidet2 
hangvezérléssel

//   Szériafelszereltségű AM/FM rádiót vagy opcionális 
DAB+ rádiót választhatsz

//   Válaszd az R 4.0 IntelliLinket hétcolos színes érintő-
képernyővel Apple CarPlay™ vagy Android Auto™ 
platformhoz

//  Válaszd a Navi 4.0 IntelliLinket5 beágyazott navigációs 
rendszerrel és OnStar úti cél letöltéssel

//   Vezeték nélküli telefontöltő6. Töltsd telefonod 
kényelmesen a középkonzol indukciós felületén

Az IntelliLink zseniális. Nézd meg, hogyan működik: 
www.opel.hu/corsa

Tökéletes 
csatlakoztathatóság

1 Connected Car díj 2013-ban, melyet a német AUTO BILD és COMPUTER BILD magazinok autóipari és informatikai 
szakértői ítéltek oda.  2 Csak kompatibilis készülékekkel használható. Kérjük, fordulj a készüléked gyártójához.   
3 Nézd meg online, hogyan működik. Látogass el az Opel hivatalos weboldalára.  4 A csatlakozás típusa függ  
a készüléktől, az interfésztől és az alkalmazástól.  5 2017 tavaszától elérhető.  6 Csak a PMA- vagy Qi-
kompatibilis okostelefonok tölthetők induktívan.
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A személyes CsATlAKOzÁsI  
és szervIzAsszIszTensed. 

Az Opel OnStar1 a biztonság összehasonlíthatatlan érzését nyújtja, a nap 24 órájában, 
az év 365 napján. Egy gombnyomással hozzáférhetsz egyedi szolgáltatásainkhoz, szinte 
bárhol Európában.

A legjobb az egészben, hogy ingyenes az első 12 hónapban!2

A vezetés már soha nem lesz ugyanaz.
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MIT TEHET ÉRTED  
AZ ONSTAR.

A TE MAGÁNSZFÉRÁD.   
A TE DÖNTÉSED.

OnStar

Te döntöd el, hogy az OnStar mit tehet és mit nem!

• Az OnStar regisztrálása és aktiválása után valamennyi 
OnStar-szolgáltatáshoz hozzáférhetsz. A biztonság fokozása 
érdekében néhány szolgáltatás a PIN-kódodat is kérni fogja. 

• Ha körülbelül öt másodpercig lenyomva tartod a Magánszféra 
gombot, bármikor elrejtheted autód tartózkodási helyét. Ha 
meggondolod magad, nyomd meg újra körülbelül öt másod-
percre a Magánszféra gombot helyzeted felfedéséhez. Ezt  
a beállítást csak vészhelyzet esetén4 bírálhatja felül az OnStar.  

• Az OnStar soha nem fogja másoknak értékesíteni az adataidat. 
Az adatokhoz csak az OnStar és a GM Holdings LLC (USA), 
annak kapcsolt vállalatai (pl. Adam Opel AG), az általad vá-
lasztott/preferált márkakereskedők, az OnStar-szolgáltatások 
nyújtásában vagy elvégzésében közreműködő cégek, vala-
mint – kérésedre – további szolgáltatócégek férhetnek hozzá.

1 Az OnStar-szolgáltatások használatához az OnStar aktiválása, mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. A Wi-Fi Hotspot nem minden országban elérhető. Az Ön országát illetően a Wi-Fi Hotspot elérhetőségéről  
a www.opel.hu/onstar oldalon, vagy márkakereskedőinknél tájékozódhat. A Wi-Fi Hotspot szolgáltatás külön előfizetéssel vehető igénybe a kijelölt mobilszolgáltatón keresztül. Az ingyenes teszidőszakot követően a szol-
gáltatás díjköteles. Az OnStar előfizetési csomagok szolgáltatásai az ingyenes tesztidőszakban nyújtottakhoz képest eltérhetnek. Részletekért kérjük, látogasson el a www.opel.hu/onstar oldalra, ahol az elérhetőségről,  
lefedettségről, valamint a díjakról is tájékozódhat. Az OnStar-szolgáltatást a Felhasználási Feltételek szerint nyújtjuk. 2 Kivéve a Wi-Fi Hotspot szolgáltatásokat – a Wi-Fi Hotspot szolgáltatások elérhetőségéről és az  
ingyenes kipróbálási időszakról a következő oldalon találsz bővebb információt: www.opel.hu/onstar 3 Ehhez a szolgáltatáshoz beépített Opel navigációs egység és térképadatok szükségesek. 2017 tavaszától elérhető.  
4 Például baleset esetén, vagy ha ellopták a járműved.

Automatikus baleseti riasztás. Ütközéskor a beépített járműérzékelők automati-
kusan riasztást küldenek az OnStar-tanácsadónak, aki azonnal összekapcsolódik  
az autóddal. A tanácsadó felméri a helyzetet, és szükség esetén értesíti a mentőket, 
megadva nekik az autó pontos GPS helyzetét.1

Wi-Fi Hotspot.1 Az autódba integrált Wi-Fi Hotspot révén a jövőben a gyors és stabil 
internethozzáférés előnyeit is élvezheted, akár hét eszközzel is egyszerre.1

Okostelefon-alkalmazás. Egy gombnyomással, távirányítással zárhatod/nyithatod 
az ajtózárakat, ellenőrizheted az olaj élettartamát, megszólaltathatod a kürtöt vagy 
felvillanthatod a fényszórókat.1

Támogatás eltulajdonított jármű esetén. Ha az autódat ellopják, hívd OnStar-
tanácsadóinkat és add meg a rendőrségtől kapott ügyszámot. A tanácsadó továbbítja 
a rendőrségnek az autó helyzetét, és megakadályozza annak ismételt beindítását, 
így autód könnyebben visszaszerezhető.1

Járműdiagnosztika. Bármikor megkérheted az OnStar-rendszert, hogy távolról  
ellenőrizze autód főbb rendszereit, például a motort, a sebességváltót, a károsanyag-
kibocsátási értékeket vagy a légzsákokat. Az OnStar havonta e-mailt is küldhet  
a főbb adatokkal.1

Úti cél letöltés. Alternatív útvonalat keresel, esetleg éttermet, benzinkutat vagy 
bármi mást? Csak nyomd meg a Szolgáltatás gombot! Tanácsadóink megadják  
neked a címet, és le is tudják tölteni az Opel navigációs rendszerére.1,3



HOGYAN JUTHATOK AZ  
ONSTAR SZOLGÁLTATÁSHOZ?
Az OnStar alapfelszerelés az Opel Corsa Innovation modell esetében. Külön rendelhető 
a Selection és Enjoy felszereltségi szintekhez.

Így juthatsz hozzá: 

1. Kérd az OnStar-szolgáltatást új Opel Corsád megrendelésekor. 
2. Az OnStar e-mailben meghívót küld, ezzel aktiválhatod fiókod. 
3. Végezd el a regisztrációt és állítsd be a preferenciáid. 
4. Az OnStar indulásra kész! 

A 12 hónapos ingyenes kipróbálási időszak után eldöntheted, hogy megrendeled-e  
az OnStar-szolgáltatások további igénybe vételét. Ez már díjköteles. 

További információért látogass el erre az oldalra: www.opel.hu/onstar

Az illusztráció csak példa.
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Miként tesznek többet érted  
a MyOpel-szOlgáltatásOk.
A myOpel szolgáltatás révén Opeleddel kapcsolatban mindent elintézhet egy helyen – OnStar-
fiókodtól kezdve járműved következő szervizelésének megszervezésén át a díjakig és exkluzív 
ajánlatokig. Minden Rólad és Opeledről szól.

• Intézz el mindent Opeleddel kapcsolatban – gondoskodj Opeledről online, foglalj szervizidőpontot 
és nézd meg a szervizelőzményeket.

• Férj hozzá OnStar-szolgáltatásaidhoz – kérj diagnosztikai jelentéseket, intézd előfizetéseddel  
kapcsolatos teendőid és sok minden mást.

• Exkluzív ajánlatok – maradj naprakész a speciális ajánlatok, a legfrissebb hírek és az aktuális  
események terén.

• Márkakereskedő-kereső – találd meg a legközelebbi Opel-márkakereskedést.

Ha már Opel OnStar-ügyfél vagy, hozzáférsz valamennyi myOpel-szolgáltatáshoz. 
Ha nem, a következő egyszerű lépéseket végrehajtva regisztrálhatsz a myOpel-szolgáltatásokért:

1. Autód megrendelésekor márkakereskedőd elvégez egy egyszerű előzetes regisztrációt. 
2. E-mailben küldünk Neked egy meghívót, ezzel aktiválhatod fiókodat. 
3. Fejezd be regisztrációdat. 
4. A myOpel indulásra kész! 

Okostelefonodról könnyen hozzáférhetsz a myOpelhez, csak töltsd le az alkalmazást  
a Google Play Store vagy az iTunes áruházból.
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NÉZD MEG, MI MINDENT NEM LÁTSZ
KANYARFÉNY ÉS TOLATÓKAMERA

A Corsa megkönnyíti a tolatást és a manőverezést. Az Opel optikai innovációival valóban 
nyugodt lehetsz.

//  A kanyarfény megvilágítja azt az oldalt, amerre kanyarodsz (40 km/h alatt) 

//   Tolatáskor a kanyarfény balra és jobbra irányul 

//  A távolságokat jobban megbecsülheted a tolatókamerával 

//  A kiváló Bi-Xenon fényszórók jobban megvilágítják éjjel az utat 

További kulcsfontosságú biztonsági opciókat a www.opel.hu/corsa oldalon találsz.

Intelligens világítás





benzinre?
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költsd inkább magadra! 
a forradalmian új Corsa motorok csökkentik a fogyasztást, így több pénz  
marad a lényeges dolgokra – a kedvenc boltjaidban. az egyliteres turbómotor  
a kiváló német mérnöki teljesítmény tökéletes példája. rendkívül hatékony és 
sportos – ez az Opel valaha gyártott legjobb motorja.
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TISZTA SZÓRAKOZÁS
HÁROMHENGERES, EGYLITERES TURBÓMOTOR

Már a leggazdaságosabb Corsa benzinmotor is turbótöltéssel, lágyan kapcsoló sebességváltóval 
és opcionális sportfutóművel kapható. Így megfizethető az üzemeltetése, mégis remek vezetési 
élményt kínál! 

//  Az ecoFLEX technika csökkenti az üzemanyagszámlát 

//  Az egyliteres, 66 kW-os (90 LE) ecoFLEX Corsa 102 g/km1-re csökkenti a CO2-kibocsátást 

//  A Start/Stop leállítja és újraindítja a motort araszoló forgalomban 

//  A hatfokozatú kézi sebességváltó rendkívül simán vált 

//  Az opcionális sportfutómű stabilabb, még érzékenyebb vezetést kínál 

//  Válassz az ultramodern motorok kínálatából 

Hatékony motorok 1 Csak 3 ajtós Corsa esetén.
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MINDIG CSAK FELFELÉ!
VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ

A visszagurulás-gátló (HSA) segítségével anélkül indulhatsz 
el emelkedőn a Corsáddal, hogy visszagurulnál. Még  
a kézifékre sincs szükséged. 

//  Indulj el szépen és nyugodtan 

//  Emelkedőn ugyanolyan könnyű elindulni, mint síkon 

//  A HSA minden Corsában alapfelszerelés 

A visszagurulás-gátlóról bővebb információt  
a www.opel.hu/corsa oldalon találsz.

Egyszerű elindulás a lejtőn



DobD fel az autóD!
Kelts feltűnést a Corsa Color Edition változatával.  
Vagy lubickolj a buborékmintás Bubbles dekorfóliában.
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a corsa color edition változatok

Az összehangolt színek mindig feltűnnek. Válassz egy Corsa Color Editiont, és adj hozzá  
gyönyörű fekete tetőt, vibráló csíkokat és hozzáillő egyéb kiegészítőket.

//  Alakítsd igényeid szerint a külsejét, hogy harmonizáljon a belsejével 

//  Dobd fel hozzáillő opcionális csomagokkal 

//  Válassz 16 vagy 17 colos kerekeket 

//  CD-s rádió MP3 funkcióval és Bluetooth®-kapcsolattal 

//  OnStar

Válogass az első Color Edition változatokból a www.opel.hu/corsa oldalon.

Color Edition változatok
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1 Nem kapható a külön rendelhető Opel Eye rendszerrel kombinálva. 2 Csak a háromajtós Corsához kapható. 
3 Csak az ötajtós Corsához kapható.

MiNdEN fElszErEltségi sziNt a saját jEllEM-
zőivEl bővíti a NagyszErű alapOt:

//  1,2 literes motor 51 kW (70 lE), ötfokozatú sebességváltó 

//  szervokormány City móddal1 

//  abs és Esp® visszagurulás-gátlóval 

//  továbbfejlesztett halogén fényszórók 

//  Hátbarát, négy irányban állítható vezetőülés 

//  Kényelmes, könnyen hozzáférhető első ülések2 

//  állítható távolságú és dőlésszögű kormányoszlop 

//  Elektromos első ablakemelők és külső tükrök 

//  pohártartók elöl és hátul 

//  Első, oldal- és függönylégzsákok 

//  isOfiX gyermekülés-horgok a hátsó szélső üléseken 

//  Négy állítható fejtámla 

//  biztonságiöv-emlékeztető minden üléshez 

//  figyelmeztetés a gumik nyomásvesztésére 

//  távirányítású központi zár két behajtható kulccsal

a bőség zavara
a COrsa fElszErEltségEK

Minden Corsa a négy felszereltségi  
szint egyikébe tartozik: selection, Enjoy, 
active vagy Cosmo. bármelyiket is  
válaszd, kiváló autót fogsz vezetni.

a négy felszereltségi szint jellemzőinek  
teljes listáját a www.opel.hu/corsa oldalon 
találod.



sElECtiON

a selection a teljes alapfelszereltséget kínálja, többek között: 

//  fényes dísztárcsák a 14 colos acél kerékhez 

//  Ergonomikus ülések gemstone fekete szövettel



1 Nem kapható a külön rendelhető Opel Eye rendszerrel kombinálva. 2 Csak a háromajtós Corsához kapható. 
3 Csak az ötajtós Corsához kapható.

MiNdEN fElszErEltségi sziNt a saját jEllEM-
zőivEl bővíti a NagyszErű alapOt:

//  1,2 literes motor 51 kW (70 lE), ötfokozatú sebességváltó 

//  szervokormány City móddal1 

//  abs és Esp® visszagurulás-gátlóval 

//  továbbfejlesztett halogén fényszórók 

//  Hátbarát, négy irányban állítható vezetőülés 

//  Kényelmes, könnyen hozzáférhető első ülések2 

//  állítható távolságú és dőlésszögű kormányoszlop 

//  Elektromos első ablakemelők és külső tükrök 

//  pohártartók elöl és hátul 

//  Első, oldal- és függönylégzsákok 

//  isOfiX gyermekülés-horgok a hátsó szélső üléseken 

//  Négy állítható fejtámla 

//  biztonságiöv-emlékeztető minden üléshez 

//  figyelmeztetés a gumik nyomásvesztésére 

//  távirányítású központi zár két behajtható kulccsal

ENjOy

az Enjoy ezen felül az alábbi jellemzőkkel dicsekedhet: 

//  15 colos acél keréktárcsák két különböző kivitelben 

//  Magasfényű fekete műszerszegélyek 

//  Ezüst színű díszítés a kormánykeréken és a sebességváltón 

//  fekete fólia a b-oszlopon (az autó külső színétől függően) 

//  Krómhatású belső részletek



COsMO

a Cosmo luxuskategóriájú jellemzői többek között:

//  15 colos nyolcküllős könnyűfém kerék 

//  Külső tükrök a karosszéria színében 

//  bi-Xenon fényszóró statikus kanyarfénnyel 

//  jellegzetes fénymintázatú ledes nappali menetfény 

//  Krómozott részletek az ablakkereteken3 

//  sebességtartó automatika sebességkorlátozóval 

//  bőrborítású kormánykerék kezelőszervekkel 

//  légkondicionálás

//  Onstar
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A KÜLÖNLEGES ACTIVE MODELL

A Corsa legjobb ajánlatai közül a legvagányabb a különleges ,,Active’’ modell. 
Lenyűgöző alapfelszereltsége és stílusos funkciói közé tartozik:

//  Speciális Active belső kialakítás 

//  Választható exkluzív 15 colos ikerküllős könnyűfém keréktárcsa 

//  Magasfényű fekete műszerszegélyek 

//  Krómhatású belső részletek 

//  CD-s rádió MP3 funkcióval és Bluetooth®-kapcsolattal 

//  Légkondicionálás

//  OnStar

Felszereltségi szintek

INTELLIGENS éS STíLuSOS VáLASzTáS
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tiszta luxus
COsMO felszereltségi szint

A precíz mérnöki munkát csúcskategóriájú biztonsági technikával ötvöző  
Cosmo minden szempontból egyedülálló. Az ára kedvező, a jellemzői pedig  
a lehető legjobbak. Itt van néhány a kiemelkedő tulajdonságok közül.

//  Két jellegzetes és exkluzív kialakítás választható 

//  rendkívül kényelmes ülések Morrocana ülésoldalakkal és hátsó ülészsebekkel 

//  a hátsó ülés lehajtható és praktikusan 60/40 arányban osztott 

//  a stílusos Bi-xenon fényszórók nagyobb biztonságot nyújtanak éjszaka 

//  Onstar

A Cosmo összes jellemzőjét a www.opel.hu/corsa oldalon találod.

felszereltségi szintek
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hozzád illik
az ötajtós Corsa

Ez a rendkívül flexibilis Corsa. a két extra ajtó megkönnyíti 
a biztonsági gyermekülések rögzítését, míg az osztott 
hátsó ülésnek köszönhetően könnyedén szállítható gyerek-
kocsi vagy nagy poggyász.

//  öt ajtó és sokoldalú csomagtér – családoknak ideális

//  Variabútor: állítható háttámla és osztott, lehajtható 
hátsó ülés1 

//  Férőhely három utasnak és hosszú rakománynak

az 5 ajtós Corsa

1  A 60/40 arányban osztott ülés alapfelszereltség a Cosmo változatnál. Külön rendelhető extra a Selection,  
Enjoy és minden 3 ajtós modellhez. 
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Fejezd ki magad!
VÁLaSSz SzÍNT

Te már tudod, melyik a kedvenc autószíned. De mielőtt megrendelnéd, 
vess egy pillantást színválasztékunkra. Rengeteg jó okot ad rá, hogy  
megváltoztasd a döntésed.

Válassz színt

Abalone fehér2 // Prémium metál

Sovereign ezüst // Metál

A színek elérhetősége modelltől függ. Érdeklődj Opel márkakereskedődnél.
1  Csak a háromajtós Corsához kapható. 2 Csak az ötajtós Corsához kapható.

Satin Steel szürke // Metál

mineral fekete // metál



Grasshopper zöld // Gyöngyház

Flaming sárga1 // Alap Royal kék // Alap

Summit fehér // Alap True kék1 // Metál

Azure kék // Gyöngyházhatású Mandarin sárga1 // Alap

Quantum szürke // Gyöngyházhatású

Darksea kék // Gyöngyházhatású

Absolute piros // Alap



Hylse Embossed, Medium Atmosphere

Network Moonray, Jet feketeGraphic Embossed, Jet fekete

Cityscape, Laguna kék

Argyle, Jet fekete
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UTAZZ STÍLUSOSAN!
KárpiTOK éS feLüLeTeK

A Corsa kényezteti a testet és a lelket. A szárnyformájú 
elemek még tágasabb tér érzetét keltik. A prémium  
anyagok és szövetek csúcsminőségű megjelenést és  
érzetet kölcsönöznek az autó belső terének.

Kárpitok és felületekA kárpitok elérhetősége modelltől függ. Érdeklődj Opel márkakereskedődnél.
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TEDD STÍLUSOSABBÁ!
KÁrpiTOK éS fELüLETEK

A személyre szabás a Corsa egyik fő vonzereje.  
Az Opel beltér-minősége az egész kínálatra jellemző.  
Stílusos, sportos vagy luxus színvonalú: biztosan  
találsz közülük az igényeidnek megfelelőt.

Tekintsd meg a Corsa kárpitok választékát  
a www.opel.hu/corsa oldalon.

Kárpitok és felületek A kárpitok elérhetősége modelltől függ. Érdeklődj Opel márkakereskedődnél.

Gemstone, Shimmer fekete

Recaro bőr, Jet fekete



Recaro bőr, Jet fekete

Recaro Track, Jet fekete

Lace, Jet fekete

Mora, Jet fekete



PÖRÖGJ FEL VELE!
KERÉKTÁRCSÁK

A könnyűfém keréktárcsák az autód  
cipői. Próbáld fel a teljes kínálatot online  
a www.opel.hu/corsa oldalon.

A keréktárcsák elérhetősége modelltől függ. Érdeklődj Opel márkakereskedődnél.



17˝ fekete // Könnyűfém

17˝ ezüst // Könnyűfém

16˝ fekete // Könnyűfém

17˝ fehér // Gyémántvágott könnyűfém17˝ sötét titánium // Könnyűfém

17˝ ezüst // Könnyűfém

16˝ fehér // Könnyűfém

16˝ ezüst // Könnyűfém





sportos és izgalmas
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TURBÓFELTÖLTŐS KARIZMA
TURBO PLUS CSOMAG

110 kW (150 LE) teljesítményével a Corsa 1,4 Turbo igazi töltést ad  
a mindennapoknak. Az OPC Line dizájn kívül és belül egyaránt  
teljessé teszi a jármű stílusos megjelenését. A csomag tartalma:

//  17˝ gyémántvágott könnyűfém keréktárcsák, sötét titánium vagy fehér 

//  Karbonhatású tükörborítások és hűtőrács díszléc 

//  Lökhárító spoiler elöl és hátul 

//  OPC Line spoiler1, küszöbdíszlécek és emblémák 

//  Alul lapos, bőrborítású sportkormány ezüst részletekkel 

//  Sportpedálok, látható kipufogóvég és sötétített hátsó ablakok 

//  Opcionálisan rendelhető Recaro sportülések szövet- vagy bőrkárpittal

Turbo Plus csomag1 OPC Line tetőspoiler csak 3 ajtós modellel kapható.
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Corsa és más semmi

Erőteljes stílus. Hihetetlen mozgékonyság. Szédületes 
kanyarodás frekvenciafüggőcsillapítással (FSD). A Corsa 
OPC-vel az Opel Motorsport jelenik meg az utcán, izgalmas 
hatást keltve.

//  A korszerű FSD lengéscsillapítók azonnal reagálnak 

//  Sportfutómű és éles fékek az irányíthatóságért 

//  Az 1,6 Turbo motor 152 kW (207 LE) teljesítményt ad le 

//  A turbó könnyedén átvág a középtartományon 

//  Lenyűgözően szól a kettős Remus kipufogó 

//  Az OPC frontdizájn feszes reagálást és sebességet sejtet 

//  Válassz karbonszálas kinézetű OPC tükröket és hűtőrácsot 

//  Szoknyalemezek, küszöbszegélyek és spoiler terelik  
a levegőt

Corsa OPC

Corsa oPC



1  A nagyobb OPC spoiler, a 18˝ könnyűfém keréktárcsák és az OPC Performance csomag külön rendelhető  
extraként kapható. 

TELJESÍTMÉNYRE BELŐVE

A Corsa OPC igazi adrenalinlöket. Az OPC Performance csomaggal 
ez a maximumig fokozható: 18 colos könnyűfém keréktárcsák, 
mechanikus, részlegesen önzáró differenciálmű, nagy teljesítményű 
Brembo tárcsafékek és kifejezetten versenypályára hangolt FSD 
felfüggesztés.

1. Jól figyelj. A feltűnőbb spoiler kizárólag a Corsa OPC-hez  
kapható1.

2. Üdítő részletek. Alul laposított kormánykerék, melyet muszáj 
kézbe venni, csiszolt rozsdamentes acél sportpedálok és versenyre 
kész Recaro ülések.

3. A 3 betű ígérete. 6 sebesség: OPC precizitás.

4. A széllel száll. Az első lökhárítórács nemcsak a kinézetet erősíti, 
hanem a légáramlást is.

5. Továbblépés 18˝-ra. Könnyűfém keréktárcsák és szupertapadó 
sportabroncsok1.

1.



2.

4.

3.

5.
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tartozékok

kEzDtEk HaSoNLÍtaNI

Ha kiválasztottad Corsádat, személyre is szabhatod  
a saját igényeidnek megfelelően. Ezek a szinte kötelező 
tartozékok jók lehetnek kezdésnek.

További Corsa tartozékokat a www.opel.hu/corsa oldalon 
találsz.

tartozékok

Tárold stílusosan a nagy dolgokat. Tetőtartó-alappal  
és a speciális Thule szörfdeszka-, doboz- vagy kerékpár-
kiegészítőkkel.  

Mindig naprakész. A TomTom GO 40-en 
működő Lifetime Maps szolgáltatással, 
plusz a töltési funkcióval ellátott,  
különleges FlexDock® tartóval mindig 
jó úton haladsz.



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

Nem kérünk a lesifotósokból! Az árnyékolók  
védnek a nap és a kíváncsi pillantások ellen.  

Tálcán kínál rendet. A csúszásgátló 
kemény tálca segít tisztán, rendesen  

és szárazon tartani a csomagtartó  
szőnyegét. 

Támaszkodj rám! Az extra VIP-érzéshez az opcionális 
kartámasz nemcsak nappalit idéző kényelmet kínál, 
de könnyen hozzáférhető tárolóhelyet is.
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Motorok és 
sebességváltók

Motorok és  
sebességváltók

A Corsa az eddigi legjobb motorjainkkal 
van felszerelve. De ne csak a szavunkra 
hagyatkozz. Próbáld ki és meglátod!

//  kis turbómotor és fogyasztás, nagy 
teljesítmény

//  kis üzemanyagszámla, élvezetes  
autózás

//  válassz a benzin, dízel vagy lPg (gáz) 
változatok közül

//  ecoFleX jár a környezettudatosoknak

//  start/stop funkció is kapható keréktárCsák

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

Abroncs üzemanyag-hatékonysági  
besorolása C C–b C–b F–C F

Abroncs nedvestapadási  
besorolása b b b b–A A

Abroncs zajszintje (db) 70 70–69 71–68 71 71

Zajszint besorolása –

FogYAsZtás és károsANYAg-kIboCsátás

Motorok 1,2 eCoteC® 

(51 kW/70 le)
1,4 eCoteC®

(55 kW/75 le)
1,4 eCoteC®

(66 kW/90 le)
1,4 eCoteC®

start/stop  
rendszerrel 
(66 kW/90 le)

1,4 eCoteC®

start/stop  
rendszerrel 
(66 kW/90 le)

1,4 eCoteC® 

(66 kW/90 le)
1,4 eCoteC® lPg
(66 kW/90 le)

1,0 turbo eCoteC®

közvetlen befecsken-
dezésű ecoFLEX 
start/stop rendszerrel
(66 kW/90 le)

1,0 turbo eCoteC®

közvetlen befecsken-
dezésű Start/stop 
rendszerrel
(85 kW/115 le)

1,4 turbo 
eCoteC®

start/stop  
rendszerrel 
(74 kW/100 le)

1,4 turbo 
eCoteC®

start/stop  
rendszerrel
(110 kW/150 le)

1,6 turbo 
eCoteC®

(152 kW/207 le)

1,3 CDtI 
eCoteC®

start/stop  
rendszerrel 
(55 kW/75 le)

1,3 CDtI 
(55 kW/75 le)

1,3 CDtI eCoteC®

ecoFleX 
start/stop  
rendszerrel
(70 kW/95 le)

1,3 CDtI 
eCoteC®

ecoFleX start/
stop rendszerrel 
(70 kW/95 le)

1,3 CDtI 
eCoteC®

start/stop  
rendszerrel 
(70 kW/95 le)

Modellek 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós oPC 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós

sebességváltó Mt-5 Mt-5 Mt-5 Mt-5 MtA-5 At-6 Mt-5 Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-5 Mt-5 Mt-5 MtA-5 Mt-6

károsanyag-kibocsátási norma 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 euro 6 euro 6 euro 6

A táblázat a különböző modellváltozatokhoz és abroncsokhoz tartozó fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatokat tünteti fel. További információkért fordulj Opel márkakereskedődhöz, vagy nézd meg az árlistát.

Üzemanyag benzin benzin benzin benzin benzin benzin lPg benzin benzin benzin benzin benzin benzin Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)1

városban 6,7–6,6 6,9–6,8 6,8–6,7 6,3–6,2 5,9–5,8 8,0–7,8 9,1–9,0 7,1 5,5–5,3 6,5–6,1 6,6–6,4 7,5–7,4 9,9 4,4 4,6 3,7 3,4 4,5–4,4

városon kívül 4,6–4,5 4,2–4,1 4,3–4,2 4,2–4,1 4,1–4,0 4,9–4,7 5,8–5,7 4,7–4,6 4,1–3,9 4,6–4,2 4,4–4,3 5,1–4,8 6,2 3,3 3,3 3,0 3,0 3,4–3,3

vegyes 5,4–5,3 5,2–5,1 5,2–5,1 5,0–4,9 4,8–4,7 6,0–5,9 7,0–6,9 5,6 4,6–4,4 5,3–4,9 5,2–5,1 5,9–5,7 7,5 3,7–3,6 3,8–3,7 3,3–3,2 3,2–3,1 3,8–3,7

Co2-kibocsátás vegyes (g/km)1 126–124 120–118 120–118 117–114 112–110 139–135 114–113 129–128 106–102 123–112 122–119 137–132 174 98–96 101–99 87–85 84–82 101–99

Mt-5/-6 = 5/6 fokozatú kézi sebességváltó, MtA-5 = 5 fokozatú easytronic® sebességváltó, At-6 = 6 fokozatú automata sebességváltó
1 A 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeletek szerint (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változata alapján).



A nyomdába küldés pillanatában minden adat pontos és aktuális volt. A vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a motorspecifikációkat, ami befolyásolhatja a megjelenített adatok tartalmát. A legfrissebb adatokért fordulj Opel márkakereskedődhöz.  
Minden feltüntetett adat az alapfelszereltségű EU modellre vonatkozik. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2 -kibocsátásra vonatkozó adatok megfelelnek a 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeleteknek (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változata alapján), az üzemkész  
jármű súlyát figyelembe véve, a rendeletben meghatározottak szerint. További felszerelések és gyárilag beszerelt opciók használata a jelzettnél kissé nagyobb fogyasztási és CO2 -kibocsátási adatokat eredményezhet. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2 -kibocsátási adatok  
nem egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét. Kizárólag a különböző járműváltozatok összehasonlítására szolgálnak, és eltérhetnek a valós vezetési körülmények között elért tényleges üzemanyag-fogyasztástól, amelyet nagymértékben befolyásolhat a vezetési 
stílus és az üzemeltetési körülmények. További felszerelések és gyárilag beszerelt opciók használata növelheti a jármű üres tömegét, egyes esetekben a jármű tengelyterhelését és össztömegét, és csökkentheti a vontatható tömeget. Ez a maximális sebesség csökkenéséhez és  
a gyorsulási idő megnövekedéséhez vezethet. A teljesítményadatok 75 kg tömegű vezetővel, továbbá 125 kg terheléssel értendők.

FOGYASZTÁS ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS

Motorok 1,2 ECOTEC® 

(51 kW/70 LE)
1,4 ECOTEC®

(55 kW/75 LE)
1,4 ECOTEC®

(66 kW/90 LE)
1,4 ECOTEC®

Start/stop  
rendszerrel 
(66 kW/90 LE)

1,4 ECOTEC®

Start/stop  
rendszerrel 
(66 kW/90 LE)

1,4 ECOTEC® 

(66 kW/90 LE)
1,4 ECOTEC® LPG
(66 kW/90 LE)

1,0 Turbo ECOTEC®

Közvetlen befecsken-
dezésű ecoFLEX 
Start/stop rendszerrel
(66 kW/90 LE)

1,0 Turbo ECOTEC®

Közvetlen befecsken-
dezésű Start/stop 
rendszerrel
(85 kW/115 LE)

1,4 Turbo 
ECOTEC®

Start/stop  
rendszerrel 
(74 kW/100 LE)

1,4 Turbo 
ECOTEC®

Start/Stop  
rendszerrel
(110 kW/150 LE)

1,6 Turbo 
ECOTEC®

(152 kW/207 LE)

1,3 CDTI 
ECOTEC®

Start/stop  
rendszerrel 
(55 kW/75 LE)

1,3 CDTI 
(55 kW/75 LE)

1,3 CDTI ECOTEC®

ecoFLEX 
Start/stop  
rendszerrel
(70 kW/95 LE)

1,3 CDTI 
ECOTEC®

ecoFLEX Start/
Stop rendszerrel 
(70 kW/95 LE)

1,3 CDTI 
ECOTEC®

Start/Stop  
rendszerrel 
(70 kW/95 LE)

Modellek 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós OPC 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós 3 ajtós, 5 ajtós

Sebességváltó MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 AT-6 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 MT-6

Károsanyag-kibocsátási norma 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 Euro 6 Euro 6 Euro 6

A táblázat a különböző modellváltozatokhoz és abroncsokhoz tartozó fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatokat tünteti fel. További információkért fordulj Opel márkakereskedődhöz, vagy nézd meg az árlistát.

Üzemanyag Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin LPG Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)1

Városban 6,7–6,6 6,9–6,8 6,8–6,7 6,3–6,2 5,9–5,8 8,0–7,8 9,1–9,0 7,1 5,5–5,3 6,5–6,1 6,6–6,4 7,5–7,4 9,9 4,4 4,6 3,7 3,4 4,5–4,4

Városon kívül 4,6–4,5 4,2–4,1 4,3–4,2 4,2–4,1 4,1–4,0 4,9–4,7 5,8–5,7 4,7–4,6 4,1–3,9 4,6–4,2 4,4–4,3 5,1–4,8 6,2 3,3 3,3 3,0 3,0 3,4–3,3

Vegyes 5,4–5,3 5,2–5,1 5,2–5,1 5,0–4,9 4,8–4,7 6,0–5,9 7,0–6,9 5,6 4,6–4,4 5,3–4,9 5,2–5,1 5,9–5,7 7,5 3,7–3,6 3,8–3,7 3,3–3,2 3,2–3,1 3,8–3,7

CO2-kibocsátás vegyes (g/km)1 126–124 120–118 120–118 117–114 112–110 139–135 114–113 129–128 106–102 123–112 122–119 137–132 174 98–96 101–99 87–85 84–82 101–99

MT-5/-6 = 5/6 fokozatú kézi sebességváltó, MTA-5 = 5 fokozatú Easytronic® sebességváltó, AT-6 = 6 fokozatú automata sebességváltó
1 A 715/2007/EK és a 692/2008/EK rendeletek szerint (azoknak a megfelelő időpontban hatályos változata alapján).
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Öt okból 
is akarod!

az új Corsa választék olyan csúcstechnikájú 
innovációkat kínál, amelyeket csak nagyobb 
autókban találni. Ha még egy okra van 
szükséged, hogy a Corsát válaszd, itt van 
további öt.

//  Német gyártmány 

//  Fantasztikusan néz ki 

//  Csúcsminőségű a belső tere 

//  Gyorsan rácsatlakozik a hálózatodra 

//  Élvezetes és könnyű vezetni

Öt ok, amiért te is akarod



Kérj időpontot  
tesztvezetésre még ma!

Ha tetszik az, amit eddig láttál a Corsából, akkor imádni 
fogod, amikor ténylegesen a kormány mögé ülsz. Hozd 
el barátaidat is az útra!

a tesztvezetés előjegyzéséhez:

//  a www.opel.hu/corsa oldalon keresd meg a legközelebbi 
márkakereskedést

//  válassz időpontot különböző Corsa modellekkel

//  élvezd a szabadságot!



www.opel.hu
A katalógus egyes képein az alapfelszereltségbe nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatók. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás 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, különböző műszaki megoldásai és felszereltsége  
országonként eltérhetnek. Az újrahasznosítást szem előtt tartó tervezésről, az élettartamuk végére ért járművek (ELV) visszavételi pontjairól, illetve az élettartamuk végére ért járművek újrahasznosításáról a www.opel.hu weboldalon 
találsz információt. Járműveink elérhetősége, felszereltsége és az érvényes ajánlatok vonatkozásában a pontos tájékoztatás érdekében kérjük, keresd fel a legközelebbi Opel márkakereskedést.
Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)
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2016. december12102171  Környezetbarát, klórmentes papírra nyomtatva.




