NOVÁ CORSA
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BUĎTE PRIPRAVENÍ
NA BUDÚCNOSŤ.
NOVÝ OPEL CORSA.
Objavte novú Corsu – nemecké mestské vozidlo, ktoré je
pripravené na budúcnosť. Prináša zábavu za volantom
na každý deň a prvotriedne technológie z väčších vozidiel.
Teraz s benzínovým alebo naftovým motorom, alebo ako
100 % elektromobil.
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UPÚTAJTE POZORNOSŤ.
VÝRAZNÝ DIZAJN EXTERIÉRU.
Od výraznej prednej časti po atraktívnu zadnú časť: objavte osobitosť vozidla Opel Corsa,
ktorý zdôrazňuje precíznosť nemeckého inžinierstva. Vďaka dynamickému charakteru,
výrazným dizajnovým prvkom a atraktívnym líniám. Aký je váš štýl? Štýlovou farebnou
strechou1 v čiernej alebo bielej farbe môžete doplniť svoju obľúbenú farbu karosérie.

1

Na prianie.
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ZVÝŠTE SVOJE
OČAKÁVANIA.
NOVÁ CORSA – HLAVNÉ PRVKY.
Vďaka výraznému dizajnu, inovatívnym LED Matrix svetlometom
a elektrickej verzii je nový Opel Corsa všetkým, čo potrebujete
na každodennú zábavu za volantom.

PRÉMIOVÝ KOMFORT

Nová Corsa prináša prémiové pohodlie
vďaka mnohým prvkom, medzi ktoré
patria aj masážne sedadlá.
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PERFEKTNÁ KONEKTIVITA

Od bezdrôtového nabíjania mobilného
telefónu po aktívne navigačné systémy:
Opel Corsa ponúka všetko, čo potrebujete
na zábavu a pripojenie.

PRVOTRIEDNE INOVÁCIE A BEZPEČNOSŤ.

Opel pokračuje v aplikácii inovatívnych prvkov aj do
menších vozidiel. Preto prichádza nový Opel Corsa
napríklad s digitálnymi palubnými prístrojmi.

ATRAKTÍVNY DIZAJN

Odlíšte sa vďaka atraktívnemu exteriéru vozidla
Opel Corsa, ktorý zahŕňa napríklad farebnú
strechu v bielej Summit alebo čiernej Diamond.

ELEKTRICKÝ POHON

Nová Corsa-e. 100 % elektrická, bez
kompromisov. Ako zariadenia plug
and play. Jednoducho elektrická.
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LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD.
LUXUSNÝ POCIT.
Nastúpte do interiéru, ktorý vás okamžite ohromí
precíznym spracovaním, premyslenými detailmi
a prvotriednymi materiálmi. Športové palubné
prístroje ako vo veľkých vozidlách vás lákajú na
každodennú jazdu.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Máte veľa batožiny? 309 litrov1 objemu batožinového
priestoru vám umožní naložiť ju. Máte jej ešte viac?
Sklopte zadné sedadlá a zväčšite tak batožinový
priestor vozidla Opel Corsa.

PANORAMATICKÁ STRECHA

Vyberte si panoramatickú strechu na prianie2 so
slnečnou clonou a ešte viac presvetlite interiér
vašej Corsy.

1
2

Pre benzínové a dieselové motory.
Na prianie.

09

10

UŽÍVAJTE SI VÝKON.
ZÁBAVA ZA VOLANTOM.
V oblasti jazdných výkonov a efektivity sú motory Corsy v popredí.
Benzínové, dieselové alebo elektrické: motory novej Corsy prinášajú
dynamickú a plynulú jazdu s nízkymi alebo nulovými emisiami.

ŠPORTOVÝ REŽIM1

Športový režim pridáva tuhšie riadenie, špeciálne
nastavenie reakcií pedálov a vylepšený zvuk
motora.

1
2

AUTOMATICKÁ 8-STUPŇOVÁ PREVODOVKA
Športový štýl a pohodlie v jednom: automatická
8-stupňová prevodovka s radením pod volantom2
zlepšuje efektivitu a prináša zábavu zo šoférovania.

Dostupné pre Corsu GS Line.
Dostupné s motorom 74 kW (100 k), spotreba paliva: mesto 5,1 – 5,2 l/100 km, mimo mesta: 3,9 – 4,0 l/100 km, kombinovaná: 4,3 – 4,5 l/100 km;
kombinované emisie CO2 99 – 102 g/km (v súlade s nariadeniami R (ES) č. 715/2007, R (EÚ) č. 2017/1153 a R (EÚ) č. 2017/1151), a motorom 96 kW (130 k),
spotreba paliva: mesto 5,4 – 5,5 l/100 km, mimo mesta: 4,0 – 4,2 l/100 km, kombinovaná 4,5 – 4,7 l/100 km; kombinované emisie CO2 103 – 106 g/km
(v súlade s nariadeniami R (ES) č. 715/2007, R (EÚ) č. 2017/1153 a R (EÚ) č. 2017/1151).
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AKÉ JEDNODUCHÉ.
DOJAZD AŽ 330 KM.
Opel Corsa-e je nové vozidlo pripravené na budúcnosť elektromobility vďaka batériám
na palube. Prináša skvelý dojazd 330 km (podľa WLTP)1 na jedno nabitie. Perfektné na
každodenné používanie. Užite si aj ďalšie výhody elektromobilov, medzi ktoré patria vo
vybraných mestách a krajinách napríklad nižšie zdanenie, vyhradené parkovacie miesta
alebo parkovanie zdarma. Pripravte sa a pripojte sa k elektrizujúcemu zážitku bez hluku.

OPEL e -SLUŽBY

Od možností nabíjania po služby mobility:
služby Opel pre elektromobily prinášajú
plynulý a bezstarostný prechod na e-mobilitu.

MOŽNOSTI NABÍJANIA

Ľahko a rýchlo: nabite svoju Corsu-e
až na 80 % len za 30 minút2 pomocou
špeciálnych nabíjačiek, verejných
nabíjacích staníc alebo doma v garáži.

3

Od stavu batérie po využitie energie:
zrozumiteľné informácie o vozidle
poskytujú vodičovi prehľad a pomáhajú
dosiahnuť maximálny dojazd a efektivitu.

Údaje o dojazde sú predbežné a boli určené na základe procedúry WLTP podľa nariadení (R (ES) č. 715/2007 a R (EÚ) č. 2017/1151). Schválenie typu EC a Vyhlásenie o zhode
zatiaľ nie sú k dispozícii. Predbežné údaje sa môžu od konečných údajov typového schválenia líšiť. Každodenné používanie sa môže odlišovať a závisí od mnohých faktorov.
Napríklad od osobného štýlu jazdy, charakteru trasy, vonkajšej teploty, nastavenia kúrenia/klimatizácie či zohriatia/vychladenia vozidla pred jazdou.
2
Teoretická hodnota založená na predbežnom dojazde 330 km podľa procedúry WLTP. Pomocou rýchlonabíjačiek (100 kW). Pri nabíjaní z nulovej hodnoty. Doba nabíjania
sa môže líšiť v závislosti od typu a výkonu nabíjacej stanice, vonkajšej teploty a teploty batérií.
3
Dostupné pre Multimedia Navi alebo Multimedia Navi Pro.
1
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e -INFO

13

INTELIGENTNÉ
BEZPEČNOSTNÉ PRVKY.
CHYTRÉ A BEZPEČNÉ.
Opel Corsa vám pomáha inteligentnými bezpečnostnými prvkami
a asistenčnými systémami – pre viac bezpečia a jazdu bez stresu.

AKTÍVNY ASISTENT JAZDY V PRUHOCH1,2
O krok bližšie k autonómnej jazde. Uľahčí vám
život a prináša viac pohodlia na dlhých cestách:
inteligentne a aktívne zasahuje do riadenia4
a udržuje vašu Corsu v danom pruhu.

Jednoduchšie parkovanie. Pokročilý parkovací
asistent deteguje vhodné parkovacie miesta
a ovláda volant pri parkovaní. Vy ovládate
pedále plynu a brzdy.

Na prianie.
Asistenčné systémy Opel podporujú vodiča v rámci svojich možností a limitov. Za vedenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.
Na prianie. Aktivácia je možná v rýchlosti od 30 km/h do 180 km/h.
4
Počas používania musia byť ruky stále na volante.
1
2
3
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POKROČILÝ PARKOVACÍ ASISTENT1,2

ADAPTÍVNY TEMPOMAT1,2,3

Umožňuje jazdu bez stresu. Automaticky
zrýchľuje alebo spomaľuje a udržuje tak
bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidiel.

DIGITÁLNE PALUBNÉ PRÍSTROJE1

Užite si intuitívne a jednoduché ovládanie infozábavného systému, zatiaľ čo stále sledujete situáciu
za vozidlom. Plne digitálny panel palubných prístrojov vás informuje o rýchlosti, navigačných pokynoch
a ďalších informáciách.

SVETLOMETY INTELLILUX LED MATRIX®1
Prvotriedne svetlomety IntelliLux LED Matrix®
zahŕňajú automatické diaľkové svetlá bez
oslňovania ostatných. Užívajte si až o 30 %
lepšie osvetlenie vozovky oproti štandardným
LED svetlám.

180° PANORAMATICKÁ ZADNÁ KAMERA1

Panoramatická zadná kamera Corsy zobrazuje 180°
pohľad za vozidlo a prináša tak prehľad o situácii za
vami. Stanete sa profesionálom v parkovaní a cúvaní.
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PRÉMIOVÝ KOMFORT.
UŽITE SI POHODLIE.
Keď si sadnete za volant, nebude sa vám chcieť vystúpiť.
Pre Corsu s koženým čalúnením sú k dispozícii masážne
funkcie sedadla vodiča1. Ideálny pomocník na dlhé cesty.
VYHRIEVANÉ SEDADLÁ

Hrejivé privítanie je vždy príjemné.
Vy aj váš spolujazdec si môžete užívať
vyhrievanie sedadiel2 s tromi stupňami intenzity.

VYHRIEVANÝ VOLANT 2,3
Vyhrievaný volant prináša
komfort na cesty pre vaše
ruky.

1
2
3
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA
Intuitívne ovládanie a automatické
riadenie teploty vytvára príjemné
prostredie v kabíne.

Na prianie. Iba pre spaľovacie motory.
Na prianie.
Nedostupné v kombinácii s automatickou prevodovkou.

BEZKĽÚČOVÝ SYSTÉM OPEN
AND START
So systémom Open and Start stačí
nastúpiť a môžete vyraziť na cestu
s kľúčmi vo vrecku, taške alebo
kabelke – už ich nemusíte hľadať.
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ZOSTAŇTE V SPOJENÍ.
INTUITÍVNY A MODERNÝ.
Dotyková obrazovky, Apple CarPlayTM1,3 a Android AutoTM2,3.
Infozábavné systémy4 novej Corsy umožňujú komunikáciu
a zábavu vrátane hlasového ovládania a streamovania
hudby cez Bluetooth®5. Okrem toho služba Opel Connect
prináša pokoj mysle pri každej ceste.
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MULTIMEDIA NAVI PRO 4

Prémiový multimediálny a navigačný
systém s 10˝ farebným dotykovým displejom a 3D navigáciou s dopravnými
informáciami a navigačnými službami
pre Európu.

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE4,6

Nabite si svoj smartfón bez kábla.
Stačí ho položiť do malej odkladacej
schránky a vozidlo sa postará o
zvyšok. Budete tak stále v spojení.

MULTIMEDIA NAVI 4

Multimediálny a navigačný systém
so 7˝ farebným dotkyovým displejom
s dopravnými informáciami, Apple
CarPlayTM1,3 a Android AutoTM2,3.

SLUŽBY OPEL CONNECT.7
Ponuka inteligentných služieb, ktoré prinášajú nový rozmer bezpečnosti
a pomoci – aj v elektromobiloch.
• Pokoj na duši: núdzové volanie, volanie v prípade poruchy a pravidelné
informácie o stave vozidla.
• Pohodlie: diaľkové funkcie (napr. odomykanie a zamykanie dverí). Naše
ďalšie služby pre elektromobily: plánovanie cesty, diaľkové nastavenie
alebo verejné nabíjanie – sme na cestách s vami!
• Chytrá jazda: užívajte si svoju cestu vďaka živej navigácii a správe trasy.

Apple CarPlayTM a Apple SiriTM sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a ďalších krajinách.
Android AutoTM je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
3
Kompatibilita a funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia a verzie operačného systému. Informácie
o kompatibilite vášho zariadenia získate na stránke www.apple.com, www.android.com alebo u predajcu Opel.
4
Na prianie.
5
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc.
6
Môže vyžadovať dodatočné príslušenstvo daného smartfónu. Indukčné nabíjanie podporuje iba smartfóny
kompatibilné s technológiou PMA alebo Qi. Informácie o kompatibilite získate u svojho predajcu Opel.
7
Dostupnosť služieb Opel Connect si môžete overiť u svojho predajcu. Služby môžu vyžadovať aktiváciu/poplatky
a závisia od pokrytia a dostupnosti mobilnej siete.
1

2
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PODĽA VÁS.
OSOBNOSŤ CORSY.
Či ju chcete športovú alebo elegantnú:
oslávte svoju individualitu. Nová Corsa
ponúka vyladené stupne výbavy, ktoré
vám perfektné sadnú – napríklad GS Line
alebo Elegance.

ŠPORTOVÁ A ATLETICKÁ
S výbavou GS Line podčiarknete športového
ducha vozidla Opel Corsa. Výrazný dizajn
exteriéru zahŕňa športový vzhľad predného
a zadného nárazníka, integrovaný strešný
spojler, predné Full LED svetlomety, hmlové
LED svetlomety a zadné LED svetlomety.
V interiéri objavíte športové sedadlá, hliníkové športové pedále a čierny stropný panel.
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ELEGANTNÁ A VYLADENÁ
Výbava Elegance prináša extra luxus. Exteriér je ladený na elegantnú
notu vďaka chrómovanej prednej maske, chrómovanému lemovaniu
bočných okien, predným Full LED svetlometom a hmlovým LED svetlám.
V interiéri nájdete prémiové pohodlie vďaka sedadlám nastaviteľným
v 6 smeroch pre oboch cestujúcich vpredu, prvotriednym materiálom,
ambientnému osvetleniu a vylepšenému stredovému tunelu s lakťovou
opierkou.
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ČALÚNENIE.
Dodajte interiéru vozidla Opel
Corsa osobitý vzhľad výberom
zo 4 rôznych typov čalúnenia
z kvalitných materiálov.
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Látkové sedadlá v čiernej Marvel, látka Mistral
s prešívaním v svetlej čiernej Jet a Dark Titanium.

Látkové sedadlá v modrej Captain,
látka Mistral (imitácia kože na bočných
podperách) s prešívaním v svetlej
čiernej Jet.

Látkové sedadlá v čiernej Marvel, látka Mistral
alebo V-Shape v červenej Signal s prešívaním
Dark Titanium.

Perforovaná koža (imitácia kože
na bočných podperách) Mistral
s prešívaním v svetlej čiernej Jet.
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FARBY.
Vystúpte z davu – vyberte si z 8 atraktívnych
farieb podľa vlastného štýlu.

1

Biela Summit

5

Modrá Navy1

2

Čierna Diamond1

6

Modrá Voltaic1

3

Sivá Moonstone1

7

Červená Hot1

4

Sivá Quartz1

8

Oranžová Power1

1
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Metalický lak.

DISKY KOLIES.
Atraktívny dizajn: disky kolies pre Opel Corsa vo veľkostiach od 15 do 17 palcov.
1 16" oceľové disky kolies, s krytmi,

6 17" disky kolies z ľahkých zliatin,

9 16" disky kolies z ľahkých zliatin, 5 lúčov,

2 16" disky kolies z ľahkých zliatin,

7 17" disky kolies z ľahkých zliatin,

10 17" disky kolies z ľahkých zliatin, 5 lúčov,

3 16" disky kolies z ľahkých zliatin,

8 17" disky kolies z ľahkých zliatin,

strieborná1,2

4 dvojité lúče, strieborná

4 dvojité lúče, strieborná

dvojfarebné, strieborná/čierna3

4 dvojité lúče, lesklá čierna

8 lúčov, strieborná

dvojfarebné, aero dizajn, strieborná/
čierna3

5 dvojitých lúčov, frézované, lesklá
čierna

4 16" disky kolies z ľahkých zliatin,
4 dvojité lúče, strieborná

1
2
3

Oceľové disky kolies sú dostupné vo veľkosti 15" a 16".
Dostupné aj pre Corsa-e.
Dostupné iba pre Corsa-e.

5 16" disky kolies z ľahkých zliatin,

4 dvojité lúče, lesklá čierna

1

2

4

3

5
7

9

6
8

10
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PRÍSLUŠENSTVO.
Upravte si Corsu podľa svojho – vďaka širokej palete originálneho
príslušenstva Opel+, ktoré pridáva na komforte aj dizajne.

KRYTY ZRKADIEL

Dodajte spätným zrkadlám vozidla Opel Corsa nový vzhľad
vďaka 4 rôznym farbám.

FAREBNÉ SAMOLEPKY

Pridajte tieto dynamické samolepky
na kapotu a strechu a dodajte vozidlu
športový nádych. V čiernej alebo bielej
farbe.

EXTERIÉROVÁ SADA GS
FAREBNÁ LIŠTA S LOGOM

Vyberte si z palety farieb a povrchových
úprav lišty s logom.
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17" DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN S KLIPMI
Doplňte vzhľad vašej Corsy špecifickými diskami kolies
z ponuky originálneho príslušenstva. Zmeňte ich vzhľad
vďaka farebným klipom v bielej, čiernej, červenej alebo
modrej.

Umocnite športový dizajn vozidla
Opel Corsa vďaka sade, ktorá sa
skladá z bočných prahov a nástavcov nárazníkov v lesklej červenej
farbe.

SADA PRE INTERIÉR

Upravte si interiér Corsy pomocou vymeniteľných
panelov palubnej dosky. Dostupné v niekoľkých
farbách a povrchových úpravách.

KOBERCE

Koberce udržujú interiér vozidla
čistý a chránia originálny koberec
vozidla.

SKLADACÍ STOLÍK FLEXCONNECT
Variabilný systém. Jednoducho pripojte
požadované príslušenstvo k adaptéru
a užívajte si cestu. Sklopný stolík ponúka
odkladací priestor pre vaše predmety.
Zahŕňa tiež držiak na nápoje.
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BUDÚCNOSŤ PATRÍ VŠETKÝM

Niektoré popisy prvkov uvedené v tejto brožúre a niektoré obrázky sa môžu týkať voliteľnej výbavy, ktorá nie je súčasťou štandardnej výbavy. Informácie obsiahnuté v tejto brožúre boli presné v čase jej zadania do tlače.
Vyhradzujeme si právo zmien konštrukcie a vybavenia.
Farby použité v brožúre môžu byť odlišné od skutočných farieb. Zobrazená voliteľná výbava je dostupná za príplatok. Dostupnosť, technické funkcie a výbava našich vozidiel sa môže mimo Spolkovej republiky Nemecko líšiť.
Recyklácia: informácie o recyklovateľnom dizajne, našej sieti odberných miest pre vozidlá po dobe životnosti a ich recyklácii nájdete na internetovej stránke www.opel.sk. Ak chcete zistiť presné informácie o výbave našich vozidiel,
obráťte sa, prosím, na svojho autorizovaného predajcu Opel.

O Automobil Import, s.r.o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
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