Corsa

Vissa bilder och beskrivningar i broschyren kan innehålla tillvalsutrustning. Innehållet i katalogen var korrekt vid tidpunkten för tryckning (07/2018). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer och utrustning. Kontakta din Opel-återförsäljare för den senaste informationen.

En stadsbil i
lyxförpackning.
Sofistikerad, stilren och förtjusande att köra –
Corsa utstrålar elegans från front till baklucka.
Med de imponerande hjälpsystemen för
föraren och klassens bästa interiör får du en
oemotståndlig premiumkänsla. Alla olika
utrustningsnivåer och färger innebär rikliga
valmöjligheter.
Även om Corsa håller nere bränsle
kostnaderna och utsläppen, så gör dess
innovationer med tysk ingenjörskonst
körningen lättare, säkrare – och inte minst
roligare. Avancerade uppkopplings
möjligheter ger dig snabbt och enkelt
åtkomst till ditt digitala liv.
Inte undra på att Corsa-ägare uppskattar
sina bilar så mycket – att ha en Corsa i sin
tillvaro ger helt enkelt en bra magkänsla.
Enjoy!
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FÄLGAR
MOTORER OCH VÄXELLÅDOR
SKÄL ATT KÖPA

HÖJDPUNKTER

TYSK TEKNIK FÖR ALLA
Vad du än har i åtanke, så lär Corsa leva upp till förväntningarna. Opels innovationer
gör körningen smidigare, säkrare, smartare och roligare. Ibland är det lätt att bli
förälskad.

INTERIÖR I TOPPKLASS
Ta en tur i Corsa och låt dig bli hänförd.

BI-XENON STRÅLKASTARE
MED KROMDETALJER
Få bättre sikt och synlighet oavsett vad
som väntar runt knuten.

PARKERINGSHJÄLP2
Front- och baksensorer hjälper till att
meddela dig när hinder närmar sig via ljudvarningar. Varningsljudet kommer allt
snabbare ju närmare du kommer hindret.

Backkamera1,2
Vare sig du backar in på en trång parkeringsplats eller bara behöver se vad som
finns bakom, har du bakkameran till hjälp.

INBYGGD NAVIGERING
OCH ANDROID AUTO™/
APPLE CARPLAY™
Anslut smarttelefonen till bilen och nå din destination
utan krångel med det avancerade inbyggda
navigeringssystemet.
Vidvinkelvideo av omgivningen bakom bilen på en 7-tumsskärm. Aktiveras genom att backen läggs i. 2 Finns endast som tillval till extra kostnad.
Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Apple och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google.
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VIKTIGA INNOVATIONER: HÖJDPUNKTER
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Finns endast som tillval till extra kostnad.

CORSA
UTMÄRKANDE EXTERIÖR

HAUTE VOITURE.
Corsas exakt skulpterade kaross är unik i sin klass och
drar blickarna åt sig. Förstklassig extrautrustning som
bixenonstrålkastare1 och snygga varselljus för körning
dagtid1 bidrar till det slanka och sportiga utseendet.
Spana in Corsa ur alla vinklar på www.opel.se

Främre och bakre strålkastare med utmärkande vingform.

UTMÄRKANDE EXTERIÖRDESIGN
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HOPPA IN OCH KOPPLA AV

VÄLBEFINNANDE
TO GO.
Liten bil, stort intryck. Med sin påkostade och rymliga
interiör behandlar Corsa sina passagerare på ett sätt du
endast skulle förvänta dig av en mycket större bil.

• Läckert utmejslade kurvor möter oemotståndliga
ytskikt.
• Kromfinish för en femstjärnig känsla.
• Stolarnas snitsiga sömmar fulländar looken.

Utforska Corsas oemotståndliga interiör i 360 grader
på www.opel.se

DISTINKT INTERIÖRDESIGN
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1

Finns endast som tillval till extra kostnad.

2

City-läge är inte tillgängligt i kombination med Opel Eye-frontkamera.

CORSA
SÄKERHET

SKYDDSÄNGEL
OMBORD.
Ser det andra inte ser. Frontkameran Opel Eye1,2
håller ett vakande öga över dig vart än du är på väg.
Den här sinnrika kameran bakom vindrutan ser till
exempel till att du inte lämnar körfältet oavsiktligt
(Varning vid körfältsavfart, se 1.1) och varnar om
avståndet till framförvarande fordon blir för kort
(Frontalkrocksvarning, se 1.2).
     1     

1.1

Räds inte natten. Bixenonstrålkastare1 med kurv
belysning ger bättre sikt och synlighet nattetid och
i kurvor. LED-halvljus för körning dagtid1 förbättrar
synligheten dagtid för säkrare körning.
2

Ge inte vika. Det elektroniska stabilitetsprogrammet
ESP®Plus (ej på bild) ser till att du behåller kontrollen på
hala eller smutsiga vägar. Corsas avancerade fjädring
(ej på bild) ger enastående manövreringsförmåga och
minskar buller, vibrationer och hårdhet.

1.2
2

Du kan utforska alla säkerhetsfunktioner för Corsa på
www.opel.se

SÄKERHET
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HÖGTEKNOLOGI
FÖR STADSKÖRNING

GLID FRAM
GENOM STAN.
Se till att ha ögon åt alla håll. Backkameran1,2 gör
det enkelt att undvika fotgängare, stötar och repor när
du backar in i och ut ur trånga utrymmen.

     1     

Bemästra kurvor och parkeringsplatser. City-läge3
gör styrningen fjäderlätt med en knapptryckning.
2

Enklare parkering med Parkeringshjälp framåt och
bakåt med parkeringssensorer som varnar dig när du
närmar dig ett hinder.
3

Du hittar fler smarta lösningar på www.opel.se

1

2
1
3

Vidvinkelvideo av omgivningen bakom bilen på en 7-tumsskärm. Aktiveras genom att backen läggs i.
City-läge är inte tillgängligt i kombination med Opel Eye-frontkamera.

2

Finns endast som tillval till extra kostnad.

3

SMIDIG STADSKÖRNING
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Finns endast som tillval till extra kostnad. 2 Olika system och appar fungerar med olika enheter. Kontrollera kompatibiliteten för dina enheter på www.opel.se 3 Kompatibiliteten och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version. Kontrollera
kompatibiliteten för din enhet på www.apple.com eller www.android.com. Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Apple och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google.

1

INTELLILINK
INFOTAINMENT

SMART TELEFON,
SMART BIL –
EN DYNAMISK DUO.
Corsa är en av klassens bäst uppkopplade bilar.
Infotainmentsystemet IntelliLink1 är kompatibelt med
Apple CarPlay™2 och Android Auto™2 och kan visa3
telefonens huvudfunktioner på den stora pekskärmen
i instrumentbrädan.
Med 7-tums allkonstnären IntelliLink R 4.0 kan du
använda telefonen handsfree och direktuppspela musik
via Bluetooth® och får en AM/FM-radio så att du kan
hålla ögonen på vägen. Dessutom lagras och anpassas
dina favoritradiokanaler.

SÖMLÖSA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
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1

Standard för Enjoy.

CORSAS FUNKTIONER
FÖR VÄLBEFINNANDE

MED VARMA HÄLSNINGAR
FRÅN OPEL.
Oavsett omständigheterna gör Corsas charmerande komfort
jobbpendlingen trivsam.
• Elektronisk klimatanläggning1 skänker svalka på heta sommardagar och värmer skönt när det börjar bli kyligt ute.
• Uppvärmd ThermaTec-vindruta och sidospeglar1 ser till att du
kan låta isskrapan vila tidiga vintermorgnar.
• Stolsvärme1 och rattvärme1 ger en ombonad känsla även när
kylan biter som hårdast utanför.

VÄLBEFINNANDE
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CORSAS UTRUSTNINGSNIVÅER

VILKEN PASSAR
DIG BÄST?

Corsa har två spännande utrustningsnivåer1 att välja
mellan: Enjoy och Sport, Svårt att välja? Ingen fara, de
är alla lysande. Premium är standard med Corsa, men
det är inte allt. Samtliga dessa utrustningsnivåer tillför
extra gnista:

enjoy
Utrustning som ingår:
•
•
•
•
•

1

Hela listan med utrustning för alla två utrustningsnivåer hittar du på www.opel.se

15-tums lättmetallfälgar
IntelliLink R 4.0, 7˝ pekskärm
Elektronisk klimatanläggning
Parkeringssensorer bak
Uppvärmd läderklädd ratt

ENJOY sport
Utrustning som ingår utöver Enjoy:
•
•
•
•
•

Bilderna kan avvika från saluförda produkter.

17˝ lättmetallfälgar
OPC Line exteriör kjolpaket
Mörktonade rutor
Synligt avgasrör i borstat rostfritt stål
1.4 Turbo ECOTEC 100 hk (74 kW) MT6

UTRUSTNINGSNIVÅER
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KLÄDSLAR

Imponera
inifrån och ut.
Förstklassiga tyger och ytskikt får Corsas
interiör att verkligen utstråla kvalitet, med
vingformade paneler som ger en vink om
den rymliga interiören. Stilrent, sportigt och
lyxigt – Corsa vet vad som gäller.
Se mer på www.opel.se

Gemstone, Shimmer Black

Klädslarnas tillgänglighet beror på modellen. Din Opel-återförsäljare kan berätta mer.

TILLBEHÖR

ALLA DE RÄTTA PRYLARNA.
Gör Corsa till din och anpassa den efter dina behov. Dessa oumbärliga tillbehör
är en perfekt utgångspunkt.
Du hittar mer Corsa-tillbehör på www.opel.se

Inga paparazzis, tack! Insynsskydden
utestänger både solens strålar och nyfikna
blickar.

Riktigt smart. Spara tid och plats med FlexConnect1 –
vårt mångsidiga fästsystem. Häng upp en surfplatta,
ställ ifrån dig dryck eller håll shoppingkassar och
jackan på plats.

Luta på mig. För extra lyxig känsla ger det valbara
armstödet mer än bara loungeliknande komfort – det
har även ett smidigt åtkomligt förvaringsutrymme.

1

Inte kompatibelt med Recaro-sportstolar med integrerade nackstöd.

FlexDock®. Den här händiga hjälpredan gör att
du alltid har din smartphone säkrad och på
bekvämt avstånd. FlexDock® gör den också
lättare att använda.

KLÄDSLAR OCH TILLBEHÖR
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Färger

VILKEN
GILLAR
DU?

1.
2.

Välj din favoritfärg för Corsa så att den
matchar din personlighet. Vilken blir
det? Utforska hela utbudet online på
www.opel.se
Färgernas tillgänglighet beror på modellen.
Din Opel-återförsäljare kan berätta mer.
6.

3.

1

Finns endast för tredörrars Corsa. Saluförs ej i Sverige.

5.
9.

7.

10.

8.
4.

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

Absolute Red • Brilliant
Mandarin Orange1 • Brilliant
Summit White • Brilliant
Indigo Blue • Solid
Switchblade Silver • Metallic
Satin Steel Grey • Metallic
Mineral Black • Metallic
True Blue • Metallic
Darkmoon Blue • Metallic
Abalone White • Boutique metallic

FÄRGER
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fälgar

Fälgarna
säger allt.
Visa ditt rätta jag med läckra metallfälgar.
Välj mellan 15, 16 eller 17˝1.

2.
17-tumsfälgar
1.	Svart lättmetallfälg
2. Manoogian
3. Diamantslipad mörk titan
4. Diamantslipad blank svart

1.
4.

3.

16-tumsfälgar
1.	Svart lättmetallfälg
2.	Silverfärgad lättmetall
1.
1

2.

Färgernas tillgänglighet beror på modellen. Din Opel-återförsäljare kan berätta mer.

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR

Förbrukning och utsläpp (femdörrars)

LÄNGE LEVE
VALFRIHETEN.

Motorer

Motorerna för Corsa är knappast några halvmesyrer – men du ska
förstås inte bara lita på oss, utan ta en provtur och märk själv!
• Välj mellan en rad ultramoderna motorer
• Med den fyrcylindriga 1.4-liters turbomotorn får du extra kraft
med lägre bränsleförbrukning
• Silkeslen fem eller sexväxlad manuell växellåda
• Låga bränslekostnader gör Corsa ännu roligare att köra
• ECOTEC® minskar miljöpåverkan och bränslekostnaderna1
• Start/stopp-systemet stoppar och startar om motorn i trafik
med täta start och stopp

Utsläppsstandard

1.4
(66 kW/90 hk)

Växellåda

1.4
(66 kW/90 hk)

1.4 Turbo
med start/stopp-system
(74 kW/100 hk)

MT-5

AT-6

MT-6

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

I tabellen anges förbruknings- och utsläppsdata beroende på modellversion och däck. Kontakta närmaste
Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.
Bränsle
Bensin
Bensin
Bensin
Bränsleförbrukning i l/100 km1
Stadskörning

7,2–7,0

Landsvägskörning
Blandad körning
Utsläpp av CO2 vid blandad körning
blandad körning i g/km1

8,5–7,5

7,0–6,9

4,8–4,7

5,9–5,3

4,9–4,7

5,7–5,6

6,8–6,1

5,7–5,5

133–130

157–149

132–128

MT-5/-6 = fem-/sexväxlad manuell växellåda, AT-6 = sexväxlad automatlåda

All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka
förekommande uppgifter. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med standardutrustning. Om du vill ha den senaste informationen om tillgängliga motorer
och deras tekniska data kan du besöka vår webbplats opel.se eller kontakta återförsäljaren.
Värdena tar inte hänsyn till specifik användning och körförhållanden, utrustning eller tillval, och kan variera beroende på däckformat. Mer information om officiell
bränsleförbrukning och CO 2 -utsläppsvärden finns i riktlinjen ”Riktlinje för bränsleförbrukning, CO 2 -utsläpp för nya personbilar” som finns tillgänglig kostnadsfritt
hos alla återförsäljare eller hos Transportstyrelsen.

fälgar
Dimensioner

185/65 R 15

195/55 R 16

215/45 R 17

Bränsleeffektivitetsklass

C–B

C–B

F–C

Våtgreppsklass

B

B

B–A

Däckbullerklass (dB)

70–69

71–68

Ljudklass

71

–

Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO 2 fastställs med hjälp av WLTP, det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon, och de relevanta värdena översätts tillbaka för att möjliggöra jämförbarhet
i NEDC, i enlighet med förordningarna R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/1151.

1 

FÄLGAR, MOTORER OCH VÄXELLÅDOR

25

SKÄL ATT KÖPA

KÄRLEK VID FÖRSTA
PROVKÖRNINGEN.
Corsa-serien slår an tonen i segmentet med förtjusande innovationer
i lyxklass. Om du behöver fler anledningar att köra en, så kommer
fyra till:
• Avancerad tysk ingenjörskonst med innovativa funktioner och
millimeterprecision
• Imponerande uppkopplingsmöjligheter med inbyggd
IntelliLink-navigering och -infotainment med Apple CarPlay™
och Android Auto™
• Klassens bästa säkerhetsteknik som till exempel frontkameran
Opel Eye med frontalkrocksvarning, bixenonstrålkastare eller
backkamera
• En mängd färger, klädslar och tillbehör så att din Corsa blir
precis som du vill ha den

BOKA EN PROVKÖRNING IDAG

BILDA DIN EGEN
UPPFATTNING.
Om du gillar vad du sett hittills av Corsa
kommer du älska den när du slår dig ned
bakom ratten. Självklart får du ta med dina
vänner på turen.
• Besök www.opel.se för att hitta närmaste
återförsäljare.
• Testa de olika nya Corsa-modellerna.
• Njut av åkturen.

SKÄL ATT KÖPA
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S/MY19

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning.
Broschyrens färgåtergivning är inte exakt. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland.
Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon hittar du på www.opel.se. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.se

Utgåva 07/18

