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PRIPRAVITE SE NA PRIHODNOST.

NOVA OPEL CORSA.
Odkrijte novo Corso – na prihodnost pripravljen nemški 
mestni avto, ki zabavne vsakodnevne vožnje združuje 
z osupljivimi tehnologijami velikih avtov. Zdaj je na voljo 
z bencinskim in dizelskim motorjem ali s 100 % električnim 
pogonom.
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1 Za doplačilo.

PRITEGNITE POZORNOST.

DRZNA ZUNANJOST.
Od izrazitega prednjega do osupljivega zadnjega dela: spoznajte 
veliko osebnost Opel Corse, ki poudarja natančnost nemške izdelave. 
Z dinamičnim značajem, drzno oblikovano zunanjostjo in privlačno 
silhueto. Kakšen je vaš slog? Z elegantno streho v drugi barvi1 lahko 
svoji najljubši zunanji barvi dodate še črno ali belo.
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PRIČAKUJTE VEČ.
ZNAČILNOSTI NOVE CORSE
Z drznim oblikovanjem, prvimi LED matričnimi žarometi v tem 
razredu in električno različico prinaša nova Opel Corsa vse, 
kar potrebujete za dnevno dozo zabavne vožnje.

VRHUNSKO UDOBJE
Nova Corsa zagotavlja vrhunsko raven 
udobja s številnimi priročnimi funkcijami, 
kot je v sedež vgrajena masaža.

BREZHIBNE POVEZAVE
Od brezžičnega polnjenja telefona do 
s spletom povezanih navigacijskih sistemov: 
Opel Corsa omogoča, da vedno ostanete 
povezani in poskrbi za odlično razvedrilo.
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VODILNE INOVACIJE IN VARNOST V SEGMENTU
Opel nadaljuje z zagotavljanjem inovacij širšemu 
krogu uporabnikov, zato nova Opel Corsa prinaša 
veliko novih funkcij in tehnologij, kot je povsem 
digitalni sklop merilnikov.

PRIVLAČNO OBLIKOVANJE
Z drznimi oblikovnimi elementi Opel Corse, 
kot je streha v Summit beli ali Diamond črni 
barvi (na voljo za doplačilo), boste izstopali 
iz vsakega zornega kota.

ELEKTRIČNI POGONSKI SKLOP
Nova Corsa-e. 100 % električna brez 
kompromisov. Preprosto kot priklopi 
in poženi. Preprosto električna.
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1 Z bencinskimi in dizelskimi motorji.
2 Za doplačilo.

LJUBEZEN NA PRVI POGLED.
OBČUTEK RAZKOŠJA.
Vstopite in v hipu vas bo prevzel občutek 
odlične izdelave, dovršenih podrobnosti 
in prestižnih materialov. Športna, k vozniku 
usmerjena armaturna plošča s potezami 
velikih prestižnih avtov zbuja željo, da bi 
se takoj odpravili na pot.

PRTLJAŽNI PROSTOR
Imate veliko prtljage? Pospravite jo v prtljažnik 
s prostornino kar 309 litrov1. Imate še več prtljage? 
Poklopite zadnje sedeže in si zagotovite še več 
prostora v prtljažniku Opel Corse.

PANORAMSKA STREHA
Da bo vaša Corsa še svetlejša, med opremo 
za doplačilo izberite panoramsko streho2 
z ročno pomičnim senčnikom.
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1 Na voljo s Corso GS Line.
2 Na voljo s 74 kW (100 KM), poraba goriva pri mestni vožnji 5,1–5,2 l/100 km, zunajmestna vožnja 3,9–4,0 l/100 km, kombinirano 4,3–4,5 l/100 km; emisije 
CO2 kombinirano 99–102 g/km (v skladu z uredbami (ES) št. 715/2007, (EU) št. 2017/1153 in (EU) št. 2017/1151) in 96 kW (130 KM), poraba goriva pri mestni 
vožnji 5,4–5,5 l/100 km, zunajmestna vožnja 4,0–4,2 l/100 km, kombinirano 4,5–4,7 l/100 km; emisije CO2 kombinirano 103–106 g/km (v skladu z uredbami 
(ES) št. 715/2007, (EU) št. 2017/1153 in (EU) št. 2017/1151).

UŽIVAJTE  
V ZMOGLJIVOSTI.
ZABAVNA VOŽNJA.
Ko sta na tehtnici zmogljiva vožnja in varčna poraba, motorji za 
Corso hitro prevzamejo vodstvo. Bencinski, dizelski ali povsem 
električni pogon: nova Corsa vedno navduši z dinamično in uglajeno 
vožnjo z malo emisijami ali celo brez njih.

ŠPORTNI NAČIN1

Športni način poskrbi za bolj dinamično 
krmiljenje, posebno prilagoditev odziva 
na stopalke in celo za spremembo zvoka 
motorja.

8-STOPENJSKI AVTOMATSKI MENJALNIK
Šport in udobje hkrati: avtomatski 8-stopenjski 
menjalnik z obvolanskima prestavnima ročicama2 
izboljša učinkovitost in nudi še več zabave pri vožnji.
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1 Podatki o dosegu so predhodni in so bili določeni v skladu z metodologijo preskusnega postopka WLTP (R (ES) št. 715/2007, R (EU) št. 2017/1151). Homologacija za ES in certifikat 
o skladnosti še nista na voljo. Predhodne vrednosti se lahko razlikujejo od uradnih končnih podatkov za homologacijo. Vsakodnevna uporaba se lahko razlikuje in je odvisna od 
različnih dejavnikov. Mednje sodijo še posebej osebni slog vožnje, značilnosti poti, zunanja temperatura, ogrevanje/klimatiziranje, predhodno prilagajanje temperature.

2 Teoretična vrednost, izračunana na osnovi predhodnega podatka o dosegu 330 km po WLTP. Na hitri polnilnici z enosmernim tokom (DC) (100 kW). Pri polnjenju povsem prazne 
baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na vrsto in moč polnilne postaje, zunanjo temperaturo na točki polnjenja in temperaturo baterije.

3 Na voljo s sistemom Multimedia Navi ali Multimedia Navi Pro.

OPLOVE e-STORITVE
Od možnosti polnjenja do mobilnostnih storitev: 
Oplove storitve za električna vozila zagotavljajo 
prijeten in brezskrben vstop v e-mobilnost.

DOSEG DO 330 KM.
Opel Corsa-e je nov na prihodnost pripravljen mestni avto, ki z izključno električnim pogonom 
prek vgrajenih baterij zagotavlja osupljiv doseg 330 km (WLTP)1 brez vmesnega polnjenja. 
Idealno za vsakodnevno uporabo. Marsikje med dodatne privilegije sodijo tudi brezplačno 
parkiranje, dodatna parkirna mesta za električne avtomobile in možnost uporabe voznih 
pasov za avtobuse in drugih cest, kjer sicer veljajo omejitve! Preprosto kot priklopi in poženi 
za naelektreno in praktično neslišno izkušnjo.

NADVSE PREPROSTO.

MOŽNOSTI ZA POLNJENJE
Hitro in preprosto: baterijo Corse-e lahko 
do 80 % napolnite v samo 30 minutah2, 
za polnjenje pa lahko uporabite domače 
polnilne postaje, javne polnilnice ali 
običajno gospodinjsko električno 
vtičnico.

e-INFORMACIJE3

Od stanja baterije do porabe energije: 
preprosto razumljivi prikazi podatkov 
vozila zagotavljajo vozniku najboljši 
možen pregled, da lahko izkoristi 
maksimalen doseg in učinkovitost.
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1 Za doplačilo.
2 Oplovi asistenčni sistemi so zasnovani za podporo vozniku znotraj omejitev, ki veljajo za vsak sistem. Voznik je vedno odgovoren za ukrepe pri vožnji.
3 Za doplačilo. Deluje v območju od 30 do 180 km/h.
4 Med uporabo mora voznik držati volanski obroč.

INTELIGENTNE 
VARNOSTNE FUNKCIJE.
PAMETNO IN VARNO.
Opel Corsa vam pomaga z inteligentnimi varnostnimi funkcijami in 
asistenčnimi sistemi, ki predvidevajo dogajanje v prometu – vaša 
vozna izkušnja bo tako veliko varnejša in brez stresa.

AKTIVNA POMOČ PRI OHRANJANJU 
VOZNEGA PASU1,2

Korak k avtonomni vožnji, da je monotona vožnja po 
avtocesti veliko varnejša in udobnejša: inteligentno 
in proaktivno pomaga usmeriti4 Corso v sredino 
voznega pasu in poskrbi, da tam tudi ostane.

NAPREDNI PARKIRNI POMOČNIK1,2

Preprostejše parkiranje. Napredni parkirni 
pomočnik zazna ustrezno parkirno mesto in 
prevzame usmerjanje z volanom. Vi poskrbite 
za pospeševanje in zaviranje.

SAMODEJNI REGULATOR HITROSTI1,2,3

Omogoča vožnjo brez stresa. S samodejnim 
pospeševanjem in upočasnjevanjem ves čas 
ohranja varno razdaljo do vozila, ki vozi pred  
vami.
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DIGITALNI MERILNIKI1

Uživajte v intuitivni in preprosti uporabi informativno-
razvedrilnega sistema ter ostanite osredotočeni 
na promet. Povsem digitalni sklop instrumentov 
poskrbi, da so podatki o hitrosti, navigaciji in še 
marsičem prav tam, kjer želite – pred vašimi očmi.

INTELLILUX LED® MATRIČNI ŽAROMETI1

Prvi IntelliLux LED® matrični žarometi v tem razredu 
zagotavljajo odlično vidljivost pri vožnji z dolgimi 
lučmi brez slepljenja drugih voznikov. Uživajte v odlični 
osvetlitvi v vseh razmerah, v primerjavi s standardnimi 
LED žarometi pa vas čaka za do 30 % izboljšana 
zmogljivost.

180° PANORAMSKA VZVRATNA KAMERA1

Zagotavlja 180° tlorisni pregled nad območjem za 
vašo Corso in ob njej. Hitro boste vzvratno vozili kot 
profesionalci.
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1 Za doplačilo. Na voljo samo z motorji z notranjim zgorevanjem.
2 Za doplačilo.
3 Ni na voljo v povezavi z avtomatskim menjalnikom.

VRHUNSKO UDOBJE.

PRIJETNA PRIROČNOST.
Kar težko vam bo zapustiti prijetno ogret 
sedež. Če izberete usnjeno oblazinjenje 
sedežev, je za voznika Corse na voljo tudi 
funkcija za masažo1, da boste tudi po 
dolgih vožnjah sproščeni prispeli na cilj. OGREVANJE SEDEŽEV

Topel sprejem je vedno prijeten. 
Tristopenjsko ogrevanje sedežev2 
razvaja vas in vašega sovoznika.

OGREVAN VOLANSKI OBROČ2,3

Ogrevanje volana poskrbi, da 
dodatno udobje doseže tudi 
vaše prste.

ELEKTRONSKA KLIMATSKA NAPRAVA
Z intuitivnim krmiljenjem samodejno  
prilagaja temperaturo in vzdržuje  
želeno klimo v vozilu.

ODKLEPANJE IN ZAGON BREZ 
KLJUČA
S preprostim sistemom za odklepanje 
in zagon brez ključa vam ni treba iskati 
ključa vozila – lahko je v žepu, torbici 
ali kje drugje pri vas.
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OSTANITE POVEZANI.
BREZHIBNO IN INTUITIVNO.
Zaslon na dotik, Apple CarPlayTM1,3 in Android AutoTM2,3. 
Sistemi Infotainment4 v novi Corsi zagotavljajo svobodo 
pri komunikacijah in razvedrilu, vključno z glasovnim 
upravljanjem in pretočnim predvajanjem prek Bluetootha®5. 
Obenem Opel Connect z domiselnimi storitvami poskrbi, 
da bo vsako vaše potovanje preprosto in prijetno.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Vrhunski multimedijski in naviga-
cijski sistem s 25,4 cm (10˝) barvnim 
zaslonom na dotik, 3D navigacijo 
s sprotnimi informacijami o pro-
metu in navigacijskimi storitvami 
za Evropo.
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1 Apple CarPlayTM in Apple SiriTM sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
2 Android AutoTM je blagovna znamka podjetja Google Inc.
3 Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema. 
Da preverite združljivost vaše naprave, obiščite spletni naslov www.apple.com oziroma www.android.com ali se 
obrnite na svojega trgovca z vozili Opel.

4 Za doplačilo.
5 Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc.
6 Lahko zahteva dodatno opremo za pametni telefon. Induktivno polnjenje je na voljo samo za pametne telefone, 
združljive s PMA ali Qi. Združljivost preverite pri svojem trgovcu z vozili Opel.

7 Glede razpoložljivosti storitev Opel Connect Services v vaši državi povprašajte trgovca z vozili Opel. Storitve 
lahko zahtevajo naročnino/plačilo za uporabo in so odvisne od pokritosti in razpoložljivosti mobilnega omrežja.

STORITVE OPEL CONNECT.7

Pametne storitve, ki zagotavljajo novo raven varnosti in pomoči ter vam 
pomagajo, da ostanete povezani na cesti – tudi pri vožnji z električnim pogonom.
• Brez skrbi: SOS klic v sili, asistenčni klic v primeru okvare ter obvestila o stanju 

in informacijah vozila.
• Priročno: funkcije za daljinsko upravljanje (npr. zaklepanje/odklepanje vrat). 

Naše dodatne storitve za električna vozila: načrtovanje poti, nastavitve na 
daljavo, rešitve z javnimi polnilnicami – poskrbeli smo za vse!

• Pametna vožnja: uživajte v sproščeni vožnji z upoštevanjem podatkov 
o prometu 'v živo' in upravljanjem poti.

BREZŽIČNO POLNJENJE4,6

Napolnite svoj pametni telefon 
brez kabla. Kot običajno ga 
odložite v predal in ostanite 
povezani s prijatelji.

MULTIMEDIA NAVI4

Multimedijski in navigacijski sistem 
s 17,8 cm (7˝) barvnim zaslonom 
na dotik s sprotnimi informacijami 
o prometu ter aplikacijama Apple 
CarPlayTM1,3 in Android AutoTM2,3.

http://www.apple.com
http://www.android.com
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ŠPORTNA IN MIŠIČASTA
GS Line poudari športno zmogljivost Opel 
Corse. Prepoznavna zunanjost vključuje 
športno oblikovanje prednjega in zadnjega 
odbijača, integriran zadnji strešni spojler, 
povsem LED žaromete, LED meglenki in 
LED zadnje luči. Notranjost dopolnjuje 
mišičasto podobo s športnimi sedeži, 
športnimi stopalkami iz lahke litine in 
črno stropno oblogo.

NAJ BO SAMO VAŠA.
CORSINE OSEBNOSTI.
Nekateri ljubijo šport, drugi eleganco: 
pokažite svoj prvi značaj. Nova Corsa je 
na voljo s prefinjenimi stopnjami opreme, 
ki popolnoma odražajo vaš osebni slog in 
značaj, npr. GS Line in Elegance.
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ELEGANTNA IN PREFINJENA
Različica Elegance poskrbi za dodatno raven razkošja. 
Zunanjost s kromirano masko, kromirano letvijo pod okni, 
povsem LED žarometi in LED meglenkama priča o izjemni 
eleganci Corse. V notranjosti vas čaka prestižno udobje 
z možnostjo nastavljanja voznikovega in sovoznikovega 
sedeža v šest smereh, prefinjenimi materiali, ambientalno 
osvetlitvijo in odlično sredinsko konzolo z naslonom za roko.
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OPREMA NOTRANJOSTI.
Vtisnite osebni pečat notranjosti 
svoje Opel Corse in izberite eno od 
štirih oprem, izdelanih iz odličnih 
materialov.

Oblazinjenje sedežev iz blaga v Marvel črni barvi 
z notranjo in zunanjo bočno oporo v barvi Mistral 
in svetli Jet črni s temnimi titanijevimi šivi.

Oblazinjenje sedežev iz blaga v Captain 
modri barvi z notranjo in zunanjo bočno 
oporo z videzom usnja v barvi Mistral s šivi 
v svetli Jet črni barvi.

Oblazinjenje sedežev iz blaga v Marvel črni barvi 
z notranjo in zunanjo bočno oporo ter obrobo 
z videzom usnja v barvi Mistral in elementom iz 
blaga v obliki črke V v Signal rdeči barvi s temnimi 
titanijevimi šivi.

Oblazinjenje sedežev iz perforiranega 
usnja z notranjo in zunanjo bočno oporo 
z videzom usnja v barvi Mistral s šivi 
v svetli Jet črni barvi.
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Summit bela

Diamond črna1

Moonstone siva1

Quartz siva1

Navy modra1

Voltaic modra1

Hot rdeča1

Power oranžna1

1 Kovinska barva.

BARVE.
Izstopajte iz množice – izberite eno od osmih 
osupljivih barv, ki dopolnjuje vaš osebni slog.
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40,6 cm (16˝) jeklena platišča, 
polni kolesni pokrovi, srebrna1,2 

40,6 cm (16˝) platišča iz lahkih 
kovin, 4 dvojni kraki, srebrna

40,6 cm (16˝) platišča iz lahkih 
kovin, 8 krakov, srebrna 

40,6 cm (16˝) platišča iz lahkih 
kovin, 4 dvojni kraki, srebrna 

40,6 cm (16˝) platišča iz lahkih 
kovin, 4 dvojni kraki, sijajno črna

43,1 cm (17˝) platišča iz lahkih 
kovin, 4 dvojni kraki, srebrna 

43,1 cm (17˝) platišča iz lahkih 
kovin, 4 dvojni kraki, sijajno črna

43,1 cm (17˝) diamantno 
brušena platišča iz lahkih kovin, 
5 dvojnih krakov, sijajno črna 

40,6 cm (16˝) platišča iz lahkih kovin, 
5 krakov, dvobarvna srebrna/črna3

43,1 cm (17˝) platišča iz lahkih kovin, 
5 krakov, dvobarvna aero, srebrna/
sijajno črna3

1 Jeklena platišča so na voljo s premerom 38,1 in 
40,6 cm (15˝ in 16˝).

2 Na voljo tudi za Corso-e.
3 Samo za Corso-e.

PLATIŠČA.
Osupljivo privlačno oblikovanje: platišča za Opel Corso s premerom od 38,1 do 43,1 cm (15˝ do 17˝).
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DODATNA OPREMA.
Naj bo vaša Corsa še bolj osebna – to vam omogoča 
pestra ponudba originalne dodatne opreme Opel+, 
ki še bolj poudari oblikovanje ali poveča udobje.

BARVNE NALEPKE
Dinamične nalepke na pokrovu 
motornega prostora in strehi 
poskrbijo za dodaten športni 
poudarek. Na voljo v črni ali beli 
barvi.

POKROVI OGLEDAL
S pokrovi v štirih različnih barvah 
in lakiranjih lahko poskrbite za nov 
videz zunanjih ogledal Opel Corse.

PAKET ZUNANJE OPREME GS
Začinite videz svoje Opel Corse 
s kompletom elegantnih dodatkov, 
ki vključuje sijajno črne posebne 
bočne obrobe in elemente za 
prednjo masko in zadnji del vozila.

43,1 CM (17˝) PLATIŠČA IZ LAHKIH KOVIN IN 
ZASKOČNI POKROVI
Dopolnite športni videz svoje Corse s posebnimi platišči 
iz lahke kovine. Da bodo še bolj posebna, jih opremite 
z zaskočnimi pokrovi v beli, črni, rdeči ali modri barvi.

BARVNE LETVE Z LOGOM
Izberite letev z logom – na voljo 
je pestra paleta barv in izvedb.
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TEPIHI
Tepihi poskrbijo, da ostane avto 
čist, in zaščitijo originalne talne 
obloge.

KOMPLET NOTRANJE OPREME
Z izmenljivimi ploskvami za armaturno ploščo lahko 
poskrbite za osebno noto v notranjosti Corse. Na voljo 
so v razičnih izvedbah in barvah.

ZLOŽLJIVA MIZICA 
FLEXCONNECT
Večnamenski modularni sistem. 
Preprosto povežite želeno dodatno 
opremo z adapterjem in uživajte 
v potovanju. Na stabilno poklopno 
mizico lahko odložite različne pred-
mete. Vanjo je vgrajeno tudi držalo 
za pijačo.
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Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo ob doplačilu. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema vozil se lahko izven Zvezne republike Nemčije razlikujejo. 
Recikliranje: podatki o zasnovi, prijazni do okolja, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so dostopni na spletni strani www.opel.si Za natančne podatke o opremi naših vozil 
se obrnite na lokalnega trgovca z vozili Opel.

PRIHODNOST PRIPADA VSEM
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