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Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie dane były aktualne w momencie publikacji niniejszej broszury (01/2018). Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Indywidualne uzgodnienie właściwości oraz specyfikacji technicznej   
pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel.
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Corsa jest gustowna i stylowa, a w dodatku 
świetnie się prowadzi. Imponująca gama 
systemów wspomagających kierowcę oraz 
wysokiej jakości materiały wykończenia  
i bogato wyposażone wnętrze, nieczęsto 
spotykane w tej klasie aut, tworzą poczucie 
komfortu. Szeroka gama wersji wyposażenia 
sprawia, że każdy znajdzie Corsę dla siebie. 

dzięki innowacyjnym rozwiązaniom niemiec-
kich inżynierów jazda Corsą jest przyjem-
niejsza, bezpieczniejsza i bardziej oszczędna. 
Zaawansowane systemy multimedialne  
w prosty i szybki sposób łączą Cię ze światem 
zewnętrznym.

Trudno nie zachwycić się Oplem Corsa.  
To wyjątkowy samochód, który w naturalny 
sposób staje się tym jedynym.

PIĘKNA SYLWETKA. 
PIĘKNE WNĘTRZE.



najważniejsze elementy

miłość od pierwszej 
przejażdżki.
Corsa ma prawdopodobnie wszystko, czego oczekujesz od auta. innowacyjne  
rozwiązania opla sprawiają, że jazda – już od pierwszej chwili – staje się prostsza,  
bezpieczniejsza i przyjemniejsza. opel Corsa – powód do dumy i radości.

Biksenonowe reflektory  
i światła do jazdy  
dziennej led 
zobacz więcej i daj się dostrzec innym kierowcom, 
bez względu na sytuację na drodze.

kamera przednia 
opel eye
systemy wspomagające kierowcę ostrzegają 
Cię o potencjalnym zagrożeniu.
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1 więcej o Onstar przeczytasz na stronach 16–19. 2 więcej przeczytasz na stronach 14–15.

ONSTAR1

O każdej porze dnia i nocy korzystaj  
z usług w zakresie wsparcia, bezpieczeństwa  
i łączności.

ASySTeNT pARkOwANiA
Pomoże Ci odnaleźć odpowiednie miejsce
i wprowadzić tam samochód.

ziNTegROwANA NAwigAcjA,  
ANDROiD AUTO™ lUb Apple cARplAy™2

Podłącz smartfona do systemu multimedialnego i korzystaj z wybranych  
funkcjonalności telefonu z poziomu dotykowego ekranu. Docieraj bez  
przeszkód do celu dzięki fabrycznej nawigacji.



1 Wyposażenie standardowe lub dodatkowe w zależności od wersji.
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stylowe nadwozie

krzyk mody.
Idealnie ukształtowana sylwetka na miarę ikony współ-
czesnego wzornictwa przyciąga zaciekawione spojrzenia. 
Jasne biksenonowe reflektory1 i typowe dla marki światła 
do jazdy dziennej LED1 współgrają z usportowioną naturą 
i mocno osadzoną bryłą nadwozia Corsy.

Przyjrzyj się Corsie z bliska na www.opel.pl/corsa

• Charakterystyczny motyw skrzydła  
w światłach przednich i tylnych

• Duże przyciemniane okno dachowe1



wsiądź i odpręż się

mobilny komfort.
Mały samochód, wielkie wrażenie. W estetycznym, 
obszernym wnętrzu Corsy czujesz się tak komfortowo, 
jak w aucie o klasę wyżej.  

• Zgrabnie zarysowane formy współgrają z przy
jemnymi w dotyku materiałami

• Chromowane elementy wykończenia subtelnie 
podkreślają wysmakowany charakter wnętrza

• Stylowe przeszycia foteli dopełniają elegancki 
wystrój 

Chcesz przyjrzeć się z bliska wnętrzu Corsy? 
Wejdź na www.opel.pl/corsa
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1 Wyposażenie standardowe lub dodatkowe, w zależności od wersji. 2 Tryb wspomagania układu kierowniczego City jest niedostępny w połączeniu z kamerą przednią Opel Eye.
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innowacje z zakresu
bezpieczeństwa

anioł stróż  
na pokładzie.
     1       Kamera przednia Opel Eye1,2, umieszczona za szybą 
przednią, dostrzega to, czego ty możesz nie zauważyć. 
współpracuje m.in. z układem ostrzegania o niezamie-
rzonej zmianie pasa ruchu LDW (Lane departure warning, 
zdj. 1.1) oraz systemem ostrzegania przed kolizją FCA 
(Forward collision alert, zdj. 1.2), który alarmuje cię, gdy 
zbyt szybko zbliżasz się do wolniej jadącego pojazdu. 

Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu SBSA1 
(side blind spot alert, zdj. 1.3), wykorzystujący czujniki 
ultradźwiękowe, alarmuje cię diodą ostrzegawczą  
w lusterku zewnętrznym o potencjalnym zagrożeniu. 

 2   noc jasna niemal jak dzień. Biksenonowe reflektory1 
z funkcją doświetlania zakrętów zapewniają lepszą widocz-
ność nocą. Światła do jazdy dziennej LED1 sprawiają,  
że twoja corsa jest lepiej widoczna dla innych kierowców.

 3   elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP®Plus  
zapewnia odpowiednią przyczepność pojazdu na  
śliskiej nawierzchni. Udoskonalone zawieszenie corsy 
przekłada się na doskonałe właściwości jezdne oraz 
ograniczenie poziomu hałasu i drgań.

1.1 1.2

1.3

2



1 Obraz przekazywany przez szerokokątny obiektyw kamery wyświetlany jest na 7˝ ekranie systemu multimedialnego. Kamera aktywuje się po włączeniu biegu wstecznego. 2 Wyposażenie dodatkowe.  
3 Tryb wspomagania układu kierowniczego City jest niedostępny w połączeniu z kamerą przednią Opel Eye. 4 Kierowca zmienia biegi oraz operuje pedałem hamulca i przyspieszenia. 

nowoczesne technologie
w mieście

prosty sposób  
na manEWry.
     1       Oczy z tyłu głowy. Kamera cofania RVC (Rear View 
Camera)1,2 ułatwia Ci dostrzeżenie przeszkody za  
poja zdem, aby uniknąć niepotrzebnych szkód podczas 
wycofywania auta.

 2   Łatwe manewrowanie. Przyciskiem na desce rozdziel-
czej aktywujesz tryb wspomagania układu kierowni-
czego City3 i cieszysz się lekką pracą kierownicy. Odczujesz 
to szczególnie podczas parkowania i zawracania w mieście.

 3   Zdaj się na Corsę. Zaawansowany układ wspomagania 
parkowania APA (Advanced Park Assist)2 wykrywa  
odpowiednie miejsce i pomaga Ci wprowadzić tam  
samochód4. 

Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl/corsa 1

2 3
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1 Wyposażenie dodatkowe. 2 Funkcja projekcji ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą interfejsu Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone’a przez interfejs Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji  
polskojęzycznych). Więcej informacji o interfejsach znajdziesz na stronach www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google.  
3 Liczba i zakres funkcjonalności umożliwiających współpracę systemu multimedialnego z urządzeniami przenośnymi zależy od rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego. Sprawdź kompatybilność swojego urządzenia na www.opel.pl w sekcji Systemy multimedialne. 
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systemy multimedialne 
intellilinK

podobieństwa 
przyciągają się.
samochód wypełniony inteligentnymi rozwiązaniami  
i inteligentny telefon. dzięki nim corsa jest autem w pełni 
skomunikowanym ze światem zewnętrznym. systemy 
multimedialne IntelliLink1 współpracują z interfejsami 
Apple CarPlay™ 2 i Android Auto™ 2, umożliwiając 
 korzystanie z wybranych funkcjonalności smartfona  
na dużym ekranie dotykowym3.

system multimedialny R 4.0 IntelliLink1 z 7˝ ekranem 
 dotykowym oferuje, między innymi, obsługę połączeń 
telefonicznych i odtwarzanie plików dźwiękowych  
przez łącze Bluetooth®, radio AM/FM oraz sterowanie 
wybranymi funkcjonalnościami za pomocą przycisków  
na kierownicy lub komendami głosowymi smartfona. 
Funkcja autozapamiętywania umożliwia zapisanie  
i spersonalizowanie twoich ulubionych ustawień.  

wybierając system multimedialny Navi 4.0 IntelliLink1 
zyskujesz fabryczną nawigację, dzięki której możesz  
korzystać z informacji o utrudnieniach w ruchu  drogowym 
oraz usługi pobierania celu podróży,  udostępnianej 
przez osobistego opiekuna kierowcy OnStar.



1 Poprawne działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji, posiadania elektronicznego konta w ramach OnStar 
Europe Ltd., spółki zależnej od General Motors, a także akceptacji Warunków Użytkowania. Funkcjonowanie systemu OnStar zależy 
od dostępności sygnału sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Korzystanie z OnStar po upływie darmowego 
okresu próbnego użytkowania podlega opłacie abonamentowej. Pakiet usług OnStar w ramach abonamentu może różnić się 
od pakietu dostępnego podczas darmowego okresu próbnego. Opel nie jest odpowiedzialny za świadczenie usług w ramach 
systemu OnStar. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opel.pl/onstar lub u Dealerów marki 
Opel. 2 Dostępność niektórych funkcjonalności aplikacji mobilnej, diagnostyki pojazdu oraz pobierania celu podróży może być 
uzależniona od modelu lub wersji wyposażenia. Fabryczny system nawigacji Opla z odpowiednimi mapami jest niezbędny dla 
poprawnego funkcjonowania usługi pobierania celu podróży. Więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl/onstar 3 Opiekun 
OnStar jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem pojazdu a służbami ratunkowymi. Zakres danych przekazywanych 
OnStar na skutek zderzenia może różnić się w zależności od modelu.

CałODObOWy OSObiSty 
OPiEKUn KiErOWCy. 
OnStar1 to nowoczesny pokładowy system bezpieczeństwa  
i komunikacji, zapewniający – o każdej porze dnia i nocy – dostęp 
niemal w całej Europie do szerokiej gamy usług i rozwiązań  
z zakresu łączności, bezpieczeństwa i wsparcia, takich jak całodo-
bowa usługa połączenia alarmowego, pomoc drogowa czy  
wsparcie osobistego asystenta. 
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4 OnStar posiada możliwość skierowania pomocy drogowej w miejsce awarii. Jeśli Twój samochód jest objęty programem Opel 
Assistance, opiekun OnStar skontaktuje Cię z dostawcą usług Opel Assistance, który zapewni pomoc drogową bez dodatkowych 
kosztów, z uwzględnieniem wszelkich warunków usług Opel Assistance. Jeśli Twój samochód nie jest objęty usługami Opel  
Assistance, dostawca usług pomocy drogowej może obciążyć Cię kosztami świadczonych usług. 5 Opiekun OnStar, w imieniu 
kierowcy, może dokonać rezerwacji hotelu za pośrednictwem serwisu booking.com, zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi  
i polityką prywatności, dostępnymi na www.booking.com, oraz regulaminem świadczenia usług obowiązującym w wybranym 
hotelu. Opiekun OnStar służy wyłącznie pomocą w rezerwacji hotelu i nie jest odpowiedzialny za jakość usług świadczonych 
przez booking.com i wybrany hotel. Skorzystanie z usługi wiąże się z podaniem adresu e-mail i numeru karty kredyto wej. 6 Usługa 
obejmuje wyłącznie parkingi zgłoszone w serwisie Parkopedia. Informacja o dostępności wolnych miejsc aktualna w chwili kontaktu 
z opiekunem OnStar.

ŁąCznOść
W nowoczesnym świecie łączność to podstawa, a Opel 
udostępnia Ci odpowiednie narzędzia. 

•  Zdalne sterowanie zamkiem centralnym1,2: jeśli  
zdarzyło Ci się zapomnieć zamknąć samochód, nie 
stresuj się. Skorzystaj z aplikacji mobilnej myOpel,  
za pomocą której z dowolnego miejsca odblokujesz 
lub zablokujesz zamki drzwi.

•  Lokalizator pojazdu1,2: nie pamiętasz gdzie dokładnie 
jest zaparkowany Twój samochód? nie szkodzi, zlokali-
zujesz go online przez aplikację na smartfonie. Kiedy 
będziesz w pobliżu, auto może zabłysnąć światłami 
i zatrąbić klaksonem, a wtedy z łatwością je znajdziesz.

BezPIeCzeńSTWO 
Lepiej dmuchać na zimne! Specjalnie przeszkoleni opiekunowie OnStar  
w każdej chwili służą pomocą. 

•  Automatyczne reagowanie na zderzenie1,3: dzięki wbudowanym w samo-
chodzie czujnikom opiekun OnStar otrzymuje automatyczne powiadomienie 
o zderzeniu i niemal natychmiast łączy się z Twoim samochodem. W razie 
potrzeby, opiekun informuje służby ratunkowe, wskazując im Twoją dokładną 
lokalizację, liczbę pasażerów i model pojazdu.

•  Całodobowa usługa połączenia alarmowego1: w przypadku nagłej potrzeby 
pomocy medycznej dla Ciebie lub pasażerów, naciśnij czerwony przycisk 
SOS. W takim przypadku opiekun OnStar może wezwać służby medyczne.

•  Pomoc drogowa1,4: jeśli Twój samochód ulegnie awarii, a dodatkowo Twoja 
komórka jest poza zasięgiem lub jej bateria się rozładowała, dzięki mocnej 
antenie dachowej wciąż masz szansę skontaktować się z opiekunem OnStar, 
który zarejestruje zgłoszenie i wyśle pomoc na miejsce zdarzenia.

•  Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu1: jeśli Twój Opel został skradziony, 
OnStar może zablokować zapłon, unieruchamiając auto, a wbudowany 
moduł GPS umożliwi określenie jego lokalizacji.

WSPArCIe
Każdy chce mieć osobistego asystenta, służącego pomocą przez całą dobę. 

•  Rezerwacja hotelu1,5: nagła zmiana planów, a może zmęczenie nie pozwala 
Ci dalej prowadzić? Opiekun OnStar wyszuka i zarezerwuje dla Ciebie hotel 
za pośrednictwem serwisu Booking.com 

•  Pobieranie celu podróży1,2: nie musisz już wyszukiwać danych osobiście 
podczas jazdy! Opiekun OnStar zrobi to za Ciebie i prześle adres miejsca  
docelowego bezpośrednio do fabrycznego systemu nawigacji w Twoim Oplu.

•  Parking1,6: za pośrednictwem serwisu Parkopedia.com opiekun OnStar  
wyszuka najbliższy parking i powiadomi Cię o dostępności miejsc, godzinach 
otwarcia i obowiązujących cenach.



Jak wyposażyć auto 
w onstar?
onstar jest dostępny opcjonalnie dla Corsy w wersji Essentia, Enjoy 
i Color Edition, a wersja Cosmo ma go w standardzie.

Podoba Ci się onstar? 
     1      Zamów Corsę z onstarem.
     2      przed odbiorem auta otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym 

twojego konta myopel.
     3      Dokończ aktywację konta online i dostosuj ustawienia do 

swoich preferencji.
     4      I to już wszystko. odbierając auto skorzystaj z onstar, naciskając 

niebieski przycisk usług.

pamiętaj, że działanie systemu onstar wymaga jego uprzedniej 
aktywacji.

po upływie 12 miesięcy1 zdecydujesz, czy chcesz odpłatnie 
przedłużyć usługi onstar w pełnym zakresie. 

więcej informacji znajdziesz na www.opel.pl/onstar

twoja prywatność. twój wybór. ty decydujesz o tym, czy onstar 
może otrzymywać informacje o twojej lokalizacji. onstar będzie 
mógł wyłączyć tryb prywatności niezależnie tylko w sytuacji 
awaryjnej. więcej informacji na www.opel.pl/onstar
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Przykładowe zdjęcie
1  Darmowy okres próbny rozpoczyna się w dniu wstępnej rejestracji lub odbioru samochodu u Dealera, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej, bez względu na termin aktywacji konta przez klienta. 
2  Dostęp jest aktywowany na okres 13 miesięcy i może być cyklicznie odnawiany po wykonaniu przeglądu okresowego w Autoryzowanych Serwisach marki Opel i potwierdzeniu własności samochodu.  

Zapraszamy na myOpel.pl i do Autoryzowanych Serwisów marki Opel.

POrtAl myOPel. 

Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygoto-
waliśmy nowoczesny portal internetowy – myOpel.  
Zapewnia on wygodny dostęp do wielu praktycznych  
informacji o twoim Oplu i pomaga jeszcze lepiej o niego 
zadbać. Wszystkie dane mogą być dostępne na ekranie 
twojego komputera lub innym urządzeniu przenośnym.

Aktywując usługi OnStar możesz uzyskać dostęp do 
portalu myOpel, w tym między innymi do:

• Promocji przygotowanych na miarę twoich potrzeb 
• Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych
• Zapytań o serwis online
• Wyników oceny technicznej po jej wykonaniu 

w Autoryzowanym Serwisie Opel
• Historii serwisowej samochodu2

• Specyfikacji fabrycznej auta2

• Przypomnień o przeglądzie2

Portal myOpel jest dostępny również dla właścicieli  
samochodów marki Opel bez usługi OnStar. Wystarczą 
trzy proste kroki, aby zostać użytkownikiem portalu 
myOpel:
     1      Wejdź na stronę myopel.pl lub poproś Dealera 

o wstępną rejestrację konta na portalu.
     2      Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem  

aktywacyjnym konta.
     3      Dokończ aktywację konta online na portalu.

Pobierz na smartfona aplikację myOpel ze sklepu Google Play lub AppStore, 
aby wybrane funkcjonalności portalu mieć zawsze pod ręką.



1 Wyposażenie standardowe lub dodatkowe, w zależności od wersji. 2 Obie wersje klimatyzacji wyposażone są w filtr przeciwpyłkowy.
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komfort ciepła

gorące przywitanie 
od opla.
Bez względu na otaczającą cię letnią czy zimową aurę, w corsie 
podróżujesz komfortowo. to małe auto o ciepłym wnętrzu. 

• Klimatyzacja sterowana manualnie lub elektronicznie1,2 
chłodzi rozgrzane wnętrze latem lub ogrzewa je zimą

• Podgrzewana szyba przednia ThermaTec1 i podgrzewane 
lusterka zewnętrzne1 topią szron, a nawet lód

• Podgrzewane fotele1 i kierownica1 szybko osiągają pożądaną 
temperaturę gwarantując podwyższony komfort jazdy



1 Pełną listę wyposażenia poszczególnych wersji znajdziesz na www.opel.pl/corsa 2 Tryb City jest niedostępny w połączeniu z kamerą przednią Opel Eye. 3 14-calowe obręcze dla modeli z silnikami benzynowymi, 15-calowe dla modeli z silnikami diesla. 
Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.

EssENTia
wybrane elementy standardowe: 

• Fotele przednie komfortowe
• Tryb wspomagania układu 

kierowniczego City2

• Układ stabilizacji toru jazdy EsP® 
z układem wspomagającym ruszanie 
na pochyłościach (Hsa) i systemem aBs 

• Światła do jazdy dziennej
• Zdalnie sterowany zamek centralny
• Przednie i boczne poduszki powietrzne 

kierowcy i pasażera oraz poduszki 
kurtynowe 

• 14- lub 15-calowe stalowe obręcze kół 3

ENjOy
elementy ponad wersję essentia:

• Radioodbiornik R 3.0 z 4 głośnikami 
i złączem aUX-in

• Klimatyzacja sterowana manualnie
• Chromowane elementy ozdobne 

na kierownicy i dźwigni zmiany biegów
• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Czarna folia ozdobna na słupach B 

(z wybranymi jasnymi kolorami nadwozia)
• Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
• 15-calowe stalowe obręcze kół 

wersje wyposażenia

KTóRą 
wyBiERasZ?

Masz do wyboru 4 wersje wyposażenia Corsy1: Essentia, Enjoy,  
Color Edition i Cosmo. Niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz,  
zasiądziesz za kierownicą wyjątkowego auta.
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4 niedostępne dla pozostałych wersji. 5 obręcze 16-calowe dostępne tylko z wybranymi silnikami.

color edition
elementy ponad wersję enjoy: 

• Fotele sportowe przednie4

• reflektory przeciwmgielne
• Komputer pokładowy
• Kierownica pokrytą skórą z przyciskami 

sterowania systemem audio i tempomatem
• oparcie tylnej kanapy dzielone 

w proporcji 60/40
• lampki do czytania z przodu
• 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

cosmo
elementy ponad wersję color edition: 

• onstar
• Klimatyzacja sterowana elektronicznie 
• Światła do jazdy dziennej led
• elektrycznie sterowane i podgrzewane 

 lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
• ozdobne nakładki wewnętrznych 

progów drzwi przednich
• chromowane elementy ozdobne w reflek-

torach przeciwmgielnych i wzdłuż dolnej 
linii okien bocznych

• 15- lub 16-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich5



wesja COsMO 

komfort 
w najczystszej 
postaci.
Wersja Cosmo łączy najwyższej jakości  
materiały z najnowocześniejszymi rozwią-
zaniami technologicznymi. Komfortowe  
fotele przednie z kieszeniami z tyłu oparć, 
pokryte elegancką, wytłaczaną tapicerką 
materiałową łączoną ze skórą sztuczną 
Morrocana oraz klimatyzacja sterowana 
elektronicznie dbają o odpowiedni klimat 
wnętrza. Lusterka zewnętrze w kolorze  
nadwozia czy chromowana listwa ozdobna 
wzdłuż dolnej linii okien1 podkreślają  
elegancką stylizację Corsy. 

O wszystkich zaletach wersji Cosmo  
przeczytasz na www.opel.pl/corsa
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wersja COLOr editiOn

gwiazda w paSki.
Przyciągnij uwagę na drodze prowadząc Corsę 
Color Edition z pięknym, czarnym dachem  
lub białymi pasami, kontrastującymi z kolorem 
nadwozia2. 

Pakiet white Line
• Białe pasy z folii na dachu, masce i tylnej 

klapie
• Biała listwa osłony chłodnicy
• 16-calowe białe obręcze kół ze stopów  

lekkich

Pakiet BLaCk rOOf
• Czarny dach i listwa osłony chłodnicy
• 16-calowe czarne obręcze kół ze stopów 

lekkich
• Przyciemniane szyby tylna oraz boczne tylne
• Aluminiowe nakładki na pedały oraz sportowa 

widoczna końcówka układu wydechowego

1 Listwa ozdobna okien dostępna tylko w wersji 5-drzwiowej Corsy.  
2 Pakiet White Line dostępny z wybranymi kolorami nadwozia. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.  



tapicerki

podróżuj 
z klasą.
Wnętrze Corsy to prawdziwa uczta dla 
oczu. Elementy przypominające kształtem 
skrzydło optycznie powiększają przestrzeń. 
styl komfortowy, elegancki, a może uspor-
towiony – wybór należy do Ciebie.

Więcej informacji o wersjach wyposażenia 
Corsy znajdziesz na www.opel.pl/corsa

dostępność tapicerek uzależniona jest od wersji wyposażenia. szczegółowych informacji udzielają dealerzy marki opel.

Tapicerka lace
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tapicerka Shimmer Tapicerka wytłaczana Graphic Embossed

Tapicerka Network Moonray



1 Lakier dostępny za dopłatą. 2 Dostępny wyłącznie dla wersji 3-drzwiowej. 3 Dostępny wyłącznie dla wersji 5-drzwiowej.

kolory nadwozia

wyraź  
siebie.
wśród kolorów wyselekcjonowanych dla 
Corsy znajdź ten, który najlepiej pasuje do 
Twojej osobowości. 

wejdź na www.opel.pl/corsa i przyjrzyj się 
pełnej gamie barw.

Dostępność kolorów uzależniona jest od 
wersji. szczegółowych informacji udzielają 
Dealerzy marki Opel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.
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 1. Czerwony absolute1 • Bazowy specjalny

 2. Pomarańczowy Mandarin1,2 • Bazowy specjalny

 3. Żółty Sunny Melon1,2 • Bazowy specjalny

 4. Biały Summit • Bazowy

 5. Niebieski Indigo • Bazowy

 6. Srebrny Sovereign1 • Metaliczny

 7. Srebrny Satin Steel1 • Metaliczny

 8. Czarny Mineral1 • Metaliczny

 9. Niebieski True1 • Metaliczny

10. Niebieski Darkmoon1 • Metaliczny

11. Szary Quantum1 • Perłowy

12. Biały Abalone1,3 • Metaliczny specjalny

13. Zielony Grasshopper1 • Perłowy specjalny

10.

11.

12.

13.

14.

9.



1 Dostępność obręczy uzależniona jest od wersji wyposażenia. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

koła

niech Się 
za tObą 
OgląDają.
Podkreśl kształty swojej corsy 
odpowiednimi kołami1.

obręcze 17˝ 

1. czarne
2. jasnoszare Manoogian
3. Szare Dark titanium
4.  Srebrno-szare połyskujące 

titan gloss
5.  Srebrno-czarne połyskujące 

black gloss

obręcze 16˝ 

1. czarne
2. białe

4. 

3. 

1. 

2.

5. 

1. 2. 
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akcesoria

PoTrakTUJ To osoBiŚcie.
kiedy wybierzesz już dla siebie corsę,  
możesz dostosować ją do swoich  
indywidualnych potrzeb, dobierając  
odpowiednie akcesoria.

Pełną gamę akcesoriów znajdziesz  
w elektronicznym katalogu na www.opel.pl  
w sekcji Usługi i serwis.

Wesprzyj ramię na wygodnym podłokietniku. Nie tylko zwiększa komfort 
jazdy, ale służy też jako podręczny schowek na drobiazgi. 

Dbamy o Twoją prywatność. osłony 
przeciwsłoneczne nie tylko zapewnią 
przyjemny cień w upalne dni, ale też 
utrudnią życie podglądaczom.

Co ma wisieć... oszczędzaj czas i przestrzeń 
dzięki uchwytowi zagłówkowemu Flexconnect. 
Na wymiennych przystawkach zamocujesz tablet, 
postawisz kubek, powiesisz torbę z zakupami czy 
marynarkę.  



1  Corsa z silnikiem 1.0 ECOTEC® 66 kW/90 KM emituje zaledwie 102 g CO2/km. 2 Zgodnie z Rozporządzeniem We nr 715/2007 i WE nr 692/2008, w zależności od wersji. 3 Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. 4 Określana na podstawie współczynnika oporów  
toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. 5 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga  
hamowania). 6 Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009. 

silniki i skrzynie biegów

OtO WOLnOść WybORu.
Corsa proponuje Ci nasze najlepsze silniki. Ale nie musisz wierzyć 
nam na słowo. Sprawdź i przekonaj się.

• Szeroka gama najnowocześniejszych jednostek napędowych 
benzynowych, diesla i z fabryczną instalacja LPG 

• Wydajny 3-cylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności  
1,0 litra 

• 6-biegowa skrzynia manualna o płynnej zmianie przełożeń
• technologia ECOtEC® jest przyjazna środowisku1 i łaskawa  

dla portfela
• Opcjonalny system Start/Stop wyłączający silnik, gdy  

samochód stoi
• Opcjonalne sportowe zawieszenie zapewniające bardziej  

energetyczną, responsywną jazdę

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (DLA WERSJI 3D I 5D)
SiLniki 1.2 

(51 kW/69 kM)
1.4
(55 kW/75 kM)

1.4
(66 kW/90 kM)

1.4
z systemem 
Start/Stop 
(66 kW/90 kM)

1.4
z systemem 
Start/Stop 
(66 kW/90 kM)

1.4 
(66 kW/90 kM)

1.4 ECOTEC® LPG
(66 kW/90 kM)

1.0 ECOTEC® Turbo
Direct injection 
z systemem  
Start/Stop 
(66 kW/90 kM)

1.0 Turbo
Direct injection 
z systemem 
Start/Stop  
(85 kW/115 kM)

1.4 Turbo
z systemem 
Start/Stop  
(74 kW/100 kM)

1.3 Diesel
z systemem 
Start/Stop
(55 kW/75 kM)

1.3 Diesel
(55 kW/75 kM)

1.3 Diesel
z systemem 
Start/Stop
(70 kW/95 kM)

1.3 ECOTEC®  

Diesel
z systemem 
Start/Stop 
(70 kW/95 kM)

1.3 Diesel
z systemem 
Start/Stop
(70 kW/95 kM)

Skrzynie biegów Mt-5 Mt-5 Mt-5 Mt-5 MtA-5 At-6 Mt-5 Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-5 Mt-5 Mt-5 MtA-5 Mt-6

norma emisji spalin 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

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Paliwo benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna LPG benzyna benzyna benzyna benzyna Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km2

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

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

Cykl mieszany 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 5,2–4,8 5,2–5,1 3,9 4,0 3,6–3,5 3,4 4,1–4,0

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany2 126–124 120–118 120–118 117–114 112–110 139–135 114–113 129–128 107–102 121–111 122–119 104–102 107–105 94–93 91–90 108–106

Mt-5/-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna MtA-5 = 5-biegowa zautomatyzowana skrzynia Easytronic® At-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna 3D – wersja 3-drzywiowa 5D – wersja 5-drzwiowa

OPOnY3

Rozmiar 185/70 R 14 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17 215/40 R 18

klasa efektywności paliwowej4 b C–b C–b F–C F

klasa przyczepności na mokrej 
nawierzchni5 b b b b–A A

Wartość pomiarowa zewnętrznego  
hałasu toczenia (db) 70 70–69 71–68 71 71

klasa zewnętrznego hałasu toczenia6          –
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Wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej  
z Dealerem marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (WE)  
nr 692/2008, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg 
i obciążeniem 125 kg.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (DLA WERSJI 3D I 5D)
silniki 1.2 

(51 kW/69 KM)
1.4
(55 kW/75 KM)

1.4
(66 kW/90 KM)

1.4
z systemem 
Start/Stop 
(66 kW/90 KM)

1.4
z systemem 
Start/Stop 
(66 kW/90 KM)

1.4 
(66 kW/90 KM)

1.4 ECOTEC® LPG
(66 kW/90 KM)

1.0 ECOTEC® Turbo
Direct Injection 
z systemem  
Start/Stop 
(66 kW/90 KM)

1.0 Turbo
Direct Injection 
z systemem 
Start/Stop  
(85 kW/115 KM)

1.4 Turbo
z systemem 
Start/Stop  
(74 kW/100 KM)

1.3 Diesel
z systemem 
Start/Stop
(55 kW/75 KM)

1.3 Diesel
(55 kW/75 KM)

1.3 Diesel
z systemem 
Start/Stop
(70 kW/95 KM)

1.3 ECOTEC®  

Diesel
z systemem 
Start/Stop 
(70 kW/95 KM)

1.3 Diesel
z systemem 
Start/Stop
(70 kW/95 KM)

Skrzynie biegów MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 AT-6 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 MT-6

Norma emisji spalin 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

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. Szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Paliwo benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna benzyna LPG benzyna benzyna benzyna benzyna Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km2

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

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

Cykl mieszany 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 5,2–4,8 5,2–5,1 3,9 4,0 3,6–3,5 3,4 4,1–4,0

Emisja CO2 w g/km, cykl mieszany2 126–124 120–118 120–118 117–114 112–110 139–135 114–113 129–128 107–102 121–111 122–119 104–102 107–105 94–93 91–90 108–106

MT-5/-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna MTA-5 = 5-biegowa zautomatyzowana skrzynia Easytronic® AT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna 3D – wersja 3-drzywiowa 5D – wersja 5-drzwiowa





355 argumentów za corsą
1 więcej informacji o onstar znajdziesz na stronach 16–19 oraz na www.opel.pl/onstar 2 więcej informacji znajdziesz na stronach 14–15. 

5 argumentów za corsą

miłość od  
pierwszej jazdy.
corsa zapewnia pokaźną gamę innowacyjnych rozwiązań, dostępnych 
zwykle w autach wyższych segmentów. jeśli nadal potrzebujesz 
powodów, by zasiąść za kierownicą tego wyjątko wego samochodu, 
podamy ci ich aż 5. 

• precyzyjna niemiecka technologia
• osobisty całodobowy opiekun kierowcy onstar1

• Nowoczesne systemy multimedialne zapewniające płynną 
łączność ze światem zewnętrznym i możliwość przeniesienia 
interfejsu smartfona na duży ekran dotykowy za pomocą 
apple carplay™ lub android auto™2

• Zaawansowane systemy wspomagające bezpieczeństwo takie 
jak kamera przednia opel eye z funkcją ostrzegania przed kolizją 
(Fca), biksenonowe reflektory czy kamera cofania (rVc) 

• Szeroka gama kolorów nadwozia, tapicerek i akcesoriów 
umożliwiająca dostosowanie corsy do własnego gustu i indywi-
dualnych potrzeb

zarezerwuj jazdę testową i

przekonaj się.
jeśli podoba ci się corsa, koniecznie poznaj 
ją bliżej podczas jazdy testowej. chcesz 
radość z tego spotkania dzielić z bliskimi? 
możesz zabrać ich ze sobą.

• wejdź na www.opel.pl/corsa i znajdź 
najbliższego dealera marki opel 

• zadzwoń i umów się na jazdę 
• przetestuj corsę



Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel  
postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody  
z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. 
Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.

Opel Poland Sp. z o.o.                       SPEXT Wydanie 01/18
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przyszłość należy do wszystkich
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