Corsa

Nogle illustrationer i denne brochure kan vise udstyr, der ikke er standarder. Informationerne i denne brochure var korrekte på det tidspunkt, brochuren gik i trykken (08/2018). Udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske
udvikling forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende forbehold
for trykfejl. Kontakt din Opel forhandler for at få de seneste informationer. Opel Danmark A/S, marketing.

REN LUKSUS.
Sofistikeret, stilfuld og sjov. Med materialer,
interiør og funktioner i højeste kvalitet giver
Corsa en eksklusiv følelse af en imponerende
bil – og er klart blandt de bedste i klassen.
Med de mange modeller og farver bliver
du ekstra forkælet.
Samtidig er Corsa mere økonomisk end
nogensinde. Vores innovative ingeniører
har arbejdet målrettet med at udvikle
den, og resultatet er en sjovere, mere
økonomisk og mere sikker køreoplevelse.
Desuden sørger avancerede digitale
tilslutnings-muligheder for, at du kan holde
kontakten til omverdenen.
Der er ikke noget at sige til, at Corsa-ejere
er vilde med deres bil. Det føles bare godt,
at Corsa er bilen i deres liv.
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HØJDEPUNKTER:

FORELSK DIG
I TYSK DESIGN.
Corsa har alt, du kan komme i tanke om. Opel-innovationer gør kørsel mere sikker og
smart – samtidig med, at den er blevet sjovere. Velkommen til din nye kærlighed.

AVANCERET OPEL EYE
SIKKERHEDSKAMERA2
BI-XENON FORLYGTER
OG LED-KØRELYS1
For bedre udsyn og synlighed,
uanset hvad vejen byder på.

Bliv advaret med automatisk fører-assistance.

PARKERINGSASSISTANCE2
For- og bagsensorer hjælper dig med at
undgå forhindringer, når du skal parkere.
En advarselstone bipper hurtigere, jo tættere
du kommer på eventuelle forhindringer.

Bakkamera1,2
Om du skal bakke ind i en smal parkeringsbås eller bare vil have overblik bag bilen,
hjælper bakkameraet dig.

INTEGRERET NAVIGATION
OG APPLE CARPLAY™
Integrer din smartphone via Apple CarPlay og gør brug
af avanceret integreret navigation.

Fås som tilkøbt ekstradustyr. 2 Overblik over omgivelserne bag bilen vises på den 7˝ store skærm og aktiveres ved at sætte bilen i bakgear.
Apple CarPlay™ er et varemærke under Apple Inc. Apple og iPhone er varemærker under Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.

1

HØJDEPUNKTER
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1

Ekstraudstyr på Enjoy og Sport.

2

Standard på Enjoy, Sport og Cosmo.

CORSA.

MEGET MERE
END ET LIKE.
Bi-Xenon forlygter1 og det fantastiske
LED-kørelys2 understreger Corsas dynamiske
egenskaber og sporty look.
Klik ind på www.opel.dk for at se den
fra alle vinkler.

• Markante, vingeformede for- og baglygter
• Stort, klassisk soltag i sort (ekstraudstyr)

UDVENDIGT DESIGN
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STIG IND OG SLAP AF

WELLNESS PÅ FARTEN.
Med det mest luksuriøse og stilfulde design i klassen
redefinerer Corsa følelsen af en lille bil.

• Eksklusivt udformet og luksuriøst design.
• Detaljer i krom giver bilen en femstjernet følelse.
• Elegante syninger giver sæderne en fuldendt finish.

Oplev en 360°-visning af det enestående interiør
i Corsa på www.opel.dk

INDVENDIGT DESIGN
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1

Fås som ekstraudstyr.

2

City Mode er ikke tilgængelig sammen med Opel Eye-kameraet eller på OPC.

OPEL CORSA
SikkERhEd

SIKKERHED
OMBORD.
Dit tredje øje. Opel Eye1,2 holder godt øje med dig,
uanset hvor du er på vej hen. Det intelligente kamera
overvåger kørslen, advarer mod f.eks. utilsigtet vejbaneskift (1.1) og hjælper dig med at holde afstanden
til den forankørende (1.2).
1

1.1

Nattens herre. Bi-Xenon-forlygter1 med kurvelys
giver ekstra udsyn og synlighed, lyser vejen bedre op
i mørke og ikke mindst i kurver. LED-kørelys1 forbedrer
synligheden om dagen for en mere sikker kørsel.
2

Fuld kontrol. Elektronisk stabiliseringsprogram
ESP®Plus giver dig kontrol på glatte veje eller i nødsituationer. Corsas avancerede undervogn giver
uovertruffen ma-nøvrering og reducerer støj samt
vibrationer.
3

1.2
2

Klik ind på www.opel.dk for at se alle Corsas
sikkerhedsfunktoner.

SIKKERHED
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HIGH-TECH
KLAR TIL AT INDTAGE BYEN

ZIGZAG NEMT
GENNEM BYEN.
Øjne i nakken. Bakkameraet1,2 gør det nemt at undgå
fodgængere og gør det meget nemmere at parkere på
trange parkeringspladser.
1

Ekstra hjælp til kørsel i smalle gader. City Mode3
gør styringen meget nemmere med et tryk på en knap.
2

Parkering er nemt med Parkeringsassistancen, der
advarer dig, hvis du nærmer dig forhindringer foran og
bagved bilen.
3

Klik ind på www.opel.dk for flere smarte funktioner.

1

2

1

Bredvinklet video af området bag bilen på en 7˝ skærm. Aktiveres når bilen sættes i bakgear.

2

Fås som ekstraudstyr.

3

City Mode er ikke tilgængelig sammen med Opel Eye kameraet.

3

PERFEKT I BYEN
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1
Fås som ekstraudstyr. 2 Forskellige systemer og app’er fungerer sammen med forskellige enheder. Kontroller kompatibiliteten for dine enheder på www.opel.dk 3 Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige, afhængig af enhed og operativsystem.
Kontroller kompatibiliteten for dine enheder på www.apple.dk. Apple CarPlay og Apple er varemærker under Apple Inc., registreret i USA og andre lande. 4 Kun PMA- eller Qi-kompatible smartphones kan oplades trådløst.

INTELLILINK INFOTAINMENT

SMARTPHONE.
SMART BIL.
PERFEKT MATCH.
Corsa er en af de biler i klassen med flest tilslutningsmuligheder. IntelliLink1 infotainment-systemet er
kompatibelt med Apple CarPlay™ 2, så du kan få vist
udvalgte funktioner fra din smartphone3 på touch
farveskærmen i instrumentpanelet.
Med 7˝ multitaskeren R 4.0 IntelliLink får du håndfri
telefoni og audio streaming via Bluetooth® samt en
AM/FM radio, så du kan holde øjnene på vejen. Systemet
gemmer og personaliserer også dine favoritstationer.
Trådløs opladning via en induktionsgummimåtte1,4 gør
ledninger overflødige.
Vælg Navi 4.0 IntelliLink for at fuldende dit infotainmentsystem med ekstra indbygget satellitnavigation.

FULD INTEGRATION AF DIN SMARTPHONE
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1

Ekstraudstyr.

2

Begge har pollenfiltre.

CORSAS
WELLNESS-FUNKTIONER

MED VARME HILSNER
FRA OPEL.
Takket være charmerende komfort i topklasse, gør Corsa
køreturen til en fornøjelse – uanset omstændighederne.
• Manuel aircondition1 eller Elektronisk klimakontrol 1,2 køler
dig ned på varme sommerdage og giver dig varmen, når det
bliver koldt.
• Opvarmelig forrude1 og sidespejle1 gør, at du kan glemme
alt om at skrabe is af.
• Sædevarme1 og opvarmeligt rat1 giver dig lige den komfort,
der skal til på de kolde vintermorgener.

WELLNESS

17

CORSA MODELLER

Premium er standard med Corsa. Men der er mere.
Hver model har sin egen gnist: Corsa er tilgængelig
i tre modeller1 – vælg mellem: Essentia, Enjoy og
Sport. Uanset hvilken model du vælger, får du en
fantastisk oplevelse.

DIT VALG.

Essentia
Essentia har alt standardudstyr –
inklusiv:
• 14˝ stålfælge med heldækkende
hjulkapsler
• Ergonomisk designede sæder
• City Mode servostyring2
• ABS og ESP® med Hill Start Assist
• Avancerede halogenforlygter
• Radio med 4 højttalere foran

1

For mere information om udstyrsniveau på de forskellige modeller, se www.opel.dk

2

City Mode er ikke tilgængelig sammen med Opel Eye kameraet (og på OPC).

enjoy
Enjoy har alt standardudstyr, plus:
• 15˝ stålfælge
• Instrumentering med sorte lister
i sort højglans
• Læderrat med ratknapper
• Detaljer på rat og gearstang i sølv
• Pyntelister med kromeffekt
• Radio/CD med Bluetooth og 6 højttalere
• Nedfældeligt splitbagsæde (40/60)

MODELLER
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sport
Udstyr på Sport, udover Enjoy:
•
•
•
•
•
•
•

16˝ letmetalfælge med tvillingeeger/sølv
Sportssæder
Sportspedaler i rustfrit stål
Sportsgearstang
Udstødning i børstet rustfrit stål
Aircondition
IntelliLink med 7˝ touch farveskærm

MODELLER
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Den nye Corsa GSi

DREVET AF PASSION.
Den nye Corsa GSi er en nytænkning af Opels ikoniske
model, der eksklusivt fås med en 1.4 Turbo-motor
med 150 hk (110 kW)1. Som originalen er den indbegrebet
af powerfuldt og dynamisk design og lader dig opleve
den ægte GSi-følelse.
• Spejlkapper og logobar i karbon
• Røde bremsekalibrer
• Flad-bundet læderrat
• Mulighed for 18˝ letmetalfælge (ekstraudstyr)
• Mulighed for Bi-Xenon-forlygter (ekstraudstyr)
• Mulighed for af Recaro-sæder (ekstraudstyr)
• R 4.0 IntelliLink

Brændstofforbrug i km/l ved blandet kørsel: 15,6–16,4; CO 2 -udslip i g/km ved blandet kørsel: 139–147 g/km
(i overensstemmelse til regulativerne R (EC) 715/2007, R (EU) 2017/1153 eller R (EU) 2017/1151.

1 

Corsa GSi
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INDTRÆK

KØR MED STIL.
Corsa er forkælelse for både krop og sjæl.
Vingeformede paneler gør, at den virker
endnu mere rummelig, og kvaliteten i indtrækket giver en eksklusiv følelse.
Se alle muligheder for indtræk i Corsa
på www.opel.dk

Lace, Jet Black

Graphic Embossed, Jet Black

Tilgængelighed af indtræk er afhængig af model. Kontakt venligst din Opel forhandler for mere information.

TILBEHØR.

NU ER DET PERSONLIGT.
Når du har valgt din Corsa, skal den selvfølgelig også personliggøres efter
dine behov. Vores store udvalg af tilbehør er et godt sted at starte.
Se hele udvalget af tilbehør på www.opel.dk

Ingen paparazzier, tak. Hold solen ude.
Opels originale solskærme er specielt
designet til Corsa og giver optimal beskyttelse
mod solens stråler. Tilbehør.

Hold orden. Spar tid og plads med det alsidige
FlexConnect1 system. Fastgør en tablet sikkert
og nemt, brug kopholderen eller hæng dine
indkøb op på krogen.

Støt dig til mig. Armlænet giver både en
luksusfølelse og ekstra støtte under køreturen,
og du får et ekstra opbevaringsrum.

1

Ikke kompatibel med OPC-modeller og biler med Recaro-sportssæder med indbyggede hovedstøtter.

FlexDock®. Med dette fleksible system er din
smartphone altid skkert fastgjort og inden for
din rækkevidde.

INDTRÆK OG TILBEHØR
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Farver

UDTRYK DIG SELV
Vælg den farve, der passer til din personlighed. Hvad vælger du? Se alle muligheder
for farver på www.opel.dk

1.
2.

Tilgængelighed af farver er afhængig af
model. Kontakt venligst din Opel forhandler
for mere information.

6.

3.

1

Fås kun til Corsa 5-dørs.

2

Kun tilgængelig på Corsa 5-dørs.

5.
9.

7.

10.

8.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Absolute Red (GG7) • Brillant
Mandarin Orange (GDJ)1 • Premium
Summit White (GAZ) • Brillant
Indigo Blue (GEK) • Standard
Sovereign Silver (GAN) • Metal
Satin Steel Grey (GF6) • Metal
Mineral Black (GB9) • Metal
True Blue (GDS) • Metal
Darkmoon Blue (H07) • Metal
Abalone White (GP6)2

FARVER
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FÆLGE

Fælge giver din
Corsa ekstra
udtryk.1
2.
17˝ fælge.
1.	Sort // letmetal1
2.	Sølv // letmetal1

1.

3.	Sort titanium // letmetal
4. Højglans // titanium1
5.	To-farvet // sort1

4.

3.

16˝ fælge.
1.	Sort // letmetal
2. Hvid // letmetal
1.
1

2.

Kun tilgængelig som eftermonteret tilbehør.

MOTORER OG GEARKASSER.

FORBRUG, UDSLIP OG ENERGIKLASSE

MASSER AT VÆLGE
IMELLEM.

Brændstofforbrug2

14,5–20,0 km/l

CO2 -udslip

115–157 g/km

Corsa kommer med de bedste motorer, vi nogensinde har
produceret. Tror du ikke på os? Så vent til du prøver en.
• Vælg blandt ultra-moderne motorer
• 1.0 turbomotorerne med 3 cylindre giver ekstra power
med mindre brændstofforbrug
• Glæd dig over en fløjlsblød manuel gearkasse
• Lave brændstofomkostninger gør Corsa endnu sjovere at køre
• Vælg mellem benzin og diesel
• ECOTEC® er godt for dit CO2-aftryk og fornuftige
brændstofregninger1
• Start/Stop-funktionen (ikke på 1.4 75 hk) stopper og genstarter
motoren i stop-og-kør-trafik

2

Energiklasse

De illustrerede data i tabellen angiver et interval fra det mindste brændstofforbrug og CO 2 -udslip til det største brændstofforbrug og CO 2 -udslip på tværs af alle
udstyrsnveauer. Informationerne på denne side var korrekte på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i design og udstyr, som kan
påvirke de viste data. Kontakt din Opel forhandler for at få de seneste informationer. Alle nævnte tal relaterer til EU-basismodellen med standardudstyr. Brændstofforbrug
og CO2 -opgivelser er baseret på direktiv EC 715/2007 EC og direktiv EC 692/2008 (og eventuelle opdateringer), og tager hensyn til bilens vægt, når den er køreklar,
som beskrevet i retningslinjen. Montering af ekstraudstyr kan resultere i, at de opgivne brændstof- og CO 2 -værdier bliver lidt højere. Tallene for brændstofforbrug
og CO 2 -udslip relaterer sig ikke til en specifik bil. De opgives kun som sammenligning mellem forskellige bilvarianter. Montering af ekstraudstyr kan resultere i en
øgning af bilens vægt, og i nogle tilfælde køretøjets tilladte akselvægt og tilladte samlede vægt og reducere den tilladte bugseringsvægt. Ekstraudstyr kan også
resultere i lavere tophastighed samt forøgede accelerationstider. De viste værdier kan opnås, når bilen er tom (uden fører) plus en last på 200 kg.

DÆK
Dækstørrelse

185/70 R 14

185/65 R 15

195/55 R 16

215/45 R 17

215/40 R 18

Rullemodstand

B

C–B

C–B

F–C

F

Dækkets vådgreb

B

B

B

B–A

A

Ekstrem støj (dB)

70

70–69

71–68

71

71

Støjklasse

1

–

–

1 liters Turbo ECOTEC® Corsa med 66 kW (90 hk) mindsker CO 2 til kun 115–118 g/km.
Brændstofforbrug og CO 2 -udslipsdata er fastsat ved brug af „The Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP)“, og de relevante værdier er tilbageregnet, således at de er sammenlignelige med NEDC, i overensstemmelse med
R (EC) 715/2007, R (EU) 2017/1153 og R (EU) 2017/1151. Værdierne tager ikke højde for variation i kørestil og køreforhold, ekstraudstyr og tilbehør, og kan variere afhængig af dæktype. For mere information om det officielle brændstofforbrug og
CO 2 -udslip kontakt venligst din Opel-forhandler. I km/l jf. EU-direktiv 715/2007 og EU-direktiv 692/2008.

2 

FÆLGE, MOTORER OG GEARKASSER.
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FEM FORDELE VED CORSA.

KÆRLIGHED VED
FØRSTE BLIK.
Corsa er fyldt med tekniske innovationer man normalt kun ser på
biler i en dyrere prisklasse. Hvis du behøver flere grunde til at køre
Corsa, så se her:
• Avanceret tysk kvalitet med innovative funktioner
• Fantastiske tilslutningsmuligheder med indbygget IntelliLinknavigation og infotainment med Apple CarPlay™
• Førsteklasses sikkerhedsteknologi: Corsa fås f.eks. med
Opel Eye-kamera, frontal kollisionsalarm, Bi-Xenon-forlygter
eller bakkamera
• Mange farver, materialer og ekstraudstyr for maksimal
personliggørelse af din Corsa

BOOK EN PRØVEKØRSEL.

FÅ EN PÅ
OPLEVEREN.
Hvis du kan lide synet af Corsa, vil du elske
at sætte dig bag rattet i den. Du er selvfølgelig
velkommen til at medbringe venner og
familie under prøvekørslen.
• For at booke din prøvekørsel: Klik ind
på www.opel.dk og find din nærmeste
forhandler.
• Book en prøvekørsel i en af de mange
Corsa modeller.
• Nyd en dejlig dag fyldt med oplevelser.

FEM GRUNDE TIL AT KØBE CORSA.
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DK/MY19

The future is Everyone’s

Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske udvikling forbeholder vi os
ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Farverne i brochuren kan afvige fra de faktiske. Ekstraudstyr er tilgængeligt mod en merpris. Endelig tager vi en enhver henseende forbehold for trykfejl.
Det viste ekstraudstyr kan købes separat. Tilgængelighed, tekniske funktioner og udstyret på vores biler kan variere i lande uden for Tyskland. Information om bæredygtigt design samt afleveringssteder for udtjente biler i programmet „Returnetværk for udtjente biler“ kan findes på www.opel.dk
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udstyret på vores biler, bedes du kontakte din lokale Opel forhandler.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.dk

Udgave 08/18

