NOVÁ CORSA

02

BUĎTE PŘIPRAVENI
NA BUDOUCNOST.
NOVÝ OPEL CORSA.
Objevte novou Corsu - německý vůz připravený na budoucnost.
Každý den přináší zábavu za volantem a prvotřídní technologie
z vozidel vyšší třídy. Nyní s benzínovým či naftovým motorem nebo
jako 100% elektromobil.
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ZÍSKEJTE POZORNOST.
VÝRAZNÝ DESIGN EXTERIÉRU.
Od výrazné přední části po atraktivní zadní část: objevte osobitost
vozu Opel Corsa, který zdůrazňuje preciznost německého inženýrství.
Díky dynamickému charakteru, výrazným designovým prvkům a atraktivním liniím. Jaký je váš styl? Se stylovou barevnou střechou1 v černé
nebo bílé barvě pro kombinaci s vaší oblíbenou barvou karoserie.

1

Na přání.
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ZVYŠTE SVÁ
OČEKÁVÁNÍ.
NOVÁ CORSA - HLAVNÍ PRVKY.
Díky výraznému designu, inovativním LED Matrix světlometům
a elektrické verzi je nový Opel Corsa vším, co potřebujete pro
každodenní zábavu za volantem.

PRÉMIOVÝ KOMFORT

Nová Corsa přináší prémiové pohodlí díky
mnoha prvkům, mezi které patří i masážní
sedadla.
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PERFEKTNÍ KONEKTIVITA

Od bezdrátového dobíjení mobilního telefonu po
aktivní navigační systémy: Opel Corsa nabízí vše,
co potřebujete pro zábavu a připojení.

PRVOTŘÍDNÍ INOVACE A BEZPEČNOST.

Opel pokračuje v aplikaci inovativních prvků i
pro menší vozy. Proto přichází nový Opel Corsa
například s digitální přístrojovou deskou.

ATRAKTIVNÍ DESIGN

Odlište se díky atraktivnímu exteriéru vozu Opel Corsa,
který zahrnuje například i barevnou střechu v barvách
Bílá Summit nebo Černá Diamond.

ELEKTRICKÝ POHON

Nová Corsa-e. 100% elektrická, bez
kompromisů. Jako zařízení plug and
play. Jednoduše elektrická.
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LÁSKA NA PRVNÍ POHLED.
LUXUSNÍ POCIT.
Nastupte do interiéru, který vás okamžitě ohromí
precizním zpracováním, promyšlenými detaily
a prvotřídními materiály. Sportovní přístrojová
deska jako ve vozech vyšší třídy láká ke každodenní
projížďce.

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

Máte hodně zavazadel? 309 litrů1 objemu
zavazadlového prostoru vám umožní je naložit.
Máte jich ještě více? Sklopte zadní sedadla
a zvětšete tak zavazadlový prostor ještě více.

PANORAMATICKÁ STŘECHA

Vyberte si panoramatickou střechu na přání2
se sluneční clonou pro prosvětlený interiér
vaší Corsy.

1
2

Pro benzínové a naftové motory.
Na přání.
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UŽIJTE SI VÝKON.
ZÁBAVA ZA VOLANTEM.
Motory Corsy vynikají v v oblasti jízdních výkonů a efektivity.
Benzínové, naftové nebo elektrické: motory nové Corsy nabízejí
dynamickou a plynulou jízdu s nízkými nebo nulovými emisemi.

SPORTOVNÍ REŽIM1

Sportovní režim přidává tužší řízení,
rychlejší reakce pedálů a vylepšený
zvuk motoru.

1
2

AUTOMATICKÁ 8STUPŇOVÁ PŘEVODOVKA
Sportovní styl a pohodlí v jednom: automatická
8stupňová převodovka s řazením pod volantem2
zlepšuje efektivitu a přináší zábavu z řízení.

Pro Corsu GS Line.
Dostupná s výkonem 74 kW (100 k), spotřeba paliva: město 5,1–5,2 l/100 km, mimo město 3,9–4,0 l/100 km, kombinovaná 4,3–4,5 l/100 km; emise CO2 kombinovaně 99–102 g/km
(dle nařízení R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 a R (EU) No. 2017/1151), a s výkonem 96 kW (130 k), spotřeba paliva: město 5,4–5,5 l/100 km, mimo město 4,0–4,2 l/100 km,
kombinovaná 4,5–4,7 l/100 km; emise CO2 kombinovaně 103–106 g/km (dle nařízení R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 a R (EU) No. 2017/1151).
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JAK SNADNÉ.
DOJEZD AŽ 330 KM.
Opel Corsa-e je nový model připravený na budoucnost elektromobility díky bateriím na palubě.
Přináší skvělý dojezd 330 km (dle WLTP)1 na jedno nabití. Perfektní pro denní používání. Užijte
si i další výhody elektromobilů, mezi které patří ve vybraných městech a zemích například nižší
zdanění, vymezená parkovací místa nebo parkování zdarma. Připravte a připojte se k elektrizujícímu
zážitku bez hluku.

OPEL e-SLUŽBY

Od možností dobíjení po služby mobility:
Služby Opel pro elektromobily nabízí plynulý
a bezstarostný přechod na e-mobilitu.

MOŽNOSTI DOBÍJENÍ

Snadno a rychle: dobijte svoji Corsu-e až
na 80 % za pouhých 30 minut2 u speciálních
nabíječek, veřejných dobíjecích stanic nebo
doma v garáži.

3

Od stavu baterie po využití energie:
snadno pochopitelné údaje o vozidle
pro přehled řidiče a pro maximální
dojezd a efektivitu.

Údaje o dojezdu jsou předběžné a jsou určeny na základě procedury WLTP dle nařízení R (EC) No. 715/2007 and R (EU) No. 2017/1151). Schválení typu EC a Prohlášení o shodě nejsou zatím k dispozici. Předběžné údaje se mohou lišit
od těch finálních. Každodenní používání se může odlišovat a závisí na mnoha faktorech. Například na osobním jízdním stylu, stavu vozovky, charakteristice trasy, venkovní teplotě a nastavení klimatizace či předehřívání vozu.
Teoretická hodnota založená na předběžném dojezdu 330 km dle procedury WLTP. U rychlých DC nabíječek (100 kW). Pro nabíjení z nulové hodnoty. Doba nabíjení se může lišit dle typu a výkonu nabíjecí stanice, venkovní teplotě
a teplotě baterií a dobíjecího místa.
3
Dostupné pro Multimedia Navi nebo Multimedia Navi Pro.
1
2
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e-INFO
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INTELIGENTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY.
CHYTRÉ A BEZPEČNÉ.
Opel Corsa vám pomáhá inteligentními bezpečnostními prvky
a asistenčními systémy - pro větší bezpečí a jízdu bez stresu.

ASISTENT JÍZDY V PRUZÍCH1,2

O jeden krok blíže k autonomnímu řízení.
Usnadní vám život a přináší více pohodlí
pro dlouhé cesty: inteligentně a aktivně
zasahuje do řízení4 a udržuje vaši Corsu
v daném pruhu.

Snadnější parkování. Pokročilý parkovací
asistent detekuje vhodná parkovací místa
a ovládá volant při parkování. Vy ovládáte
jen pedály plynu a brzdy.

Na přání.
Asistenční systémy Opel podporují řidiče v rámci svých možností a limitů. Za řízení je však vždy zodpovědný řidič.
Na přání. Aktivace je možná mezi rychlostmi 30 km/h a 180 km/h.
4
Ruce musí být stále na volantu.
1
2
3
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POKROČILÝ PARKOVACÍ ASISTENT1,2

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT1,2,3

Umožňuje jízdu bez stresu. Automaticky
zrychluje nebo zpomaluje a udržuje tak
bezpečnou vzdálenost od ostatních
vozidel.

DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ DESKA1

Užijte si intuitivní a jednoduché ovládání
infozábavního systému, zatímco stále sledujete
situaci před vozem. Plně digitální panel vás
informuje o rychlosti, navigačních pokynech
a dalších informacích.

SVĚTLOMETY INTELLILUX LED MATRIX®1
Prvotřídní světlomety LED Matrix® umožňují
automatická dálková světla bez oslnění
ostatních. Užijte si až o 30% lepší osvětlení
vozovky oproti standardním LED světlometům.

180° PANORAMATICKÁ ZADNÍ KAMERA1

Panoramatická zadní kamera Corsy zobrazuje
úhel 180° za vozidlem a usnadňuje tak přehled
o situaci za vámi. V parkování a couvání se stanete
profíkem.
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PRÉMIOVÝ KOMFORT.
UŽIJTE SI POHODLÍ.
Jakmile usednete, nebude se vám chtít
vystoupit. Masážní funkce sedadla řidiče1
je dostupná pro Corsu s koženými sedadly.
Na dlouhé cesty ideální pomocník.

VYHŘÍVANÁ SEDADLA

Hřejivé přivítání je vždy příjemné.
Vy i váš spolucestující si užijete
vyhřívání sedadla2 ve 3 stupních
intenzity.

VYHŘÍVANÝ VOLANT2,3

Vyhřívaný volant přináší komfort
pro cestování v zimě.

1
2
3
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Na přání. Pouze pro spalovací motory.
Na přání.
Nelze v kombinaci s automatickou převodovkou.

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

Intuitivní ovládání a automatické řízení
teploty pro příjemné prostředí v kabině.

BEZKLÍČOVÝ SYSTÉM OPEN & START
Se systémem Open & Start nastupte
a vyrazte na cestu s klíči v kapse, v tašce
nebo kabelce - hledat je už nemusíte.
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ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ.
INTUITIVNÍ A MODERNÍ.
Dotyková obrazovka, Apple CarPlayTM1,3 a Android AutoTM2,3.
Infozábavní systémy4 nové Corsy umožňují komunikaci a zábavu,
včetně hlasového ovládání a streamování hudby přes Bluetooth®5.
Navíc Služby Opel Connect přináší klid pro každou cestu.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Prémiový multimediální a navigační
systém s 10˝ barevným dotykovým
displejem, 3D navigací s dopravními
informacemi a navigačními službami
pro Evropu.
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BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ4,6

Nabijte svůj chytrý telefon bez
kabelu. Stačí jej položit do malé
odkládací schránky a vozidlo se
o zbytek postará. Budete tak stále
ve spojení.

MULTIMEDIA NAVI4

Multimediální a navigační systém se
7˝ barevným displejem s dopravními
informacemi, Apple CarPlayTM1,3 a
Android AutoTM2,3.

SLUŽBY OPEL CONNECT.7
Nabídka chytrých služeb, které přináší nový rozměr bezpečnosti a pomoci.
Jste vždy ve spojení, při každé své cestě – i v elektromobilech.
• Pro váš klid: nouzové volání, volání v případě poruchy a pravidelné
informace o stavu vozidla.
• Pohodlí: dálkové funkce (např. odemykání a zamykání dveří). Naše další
služby pro elektromobily: plánovaní cesty, dálkové nastavení nebo veřejné
dobíjení – jsme na cestách s vámi!
• Chytré řízení: užijte si svoji cestu díky živé navigaci a správě trasy.

Apple CarPlayTM a Apple SiriTM jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. pro USA a další země.
Android AutoTM je registrovanou ochrannou známkou společnosti Google Inc.
3
Kompatibilita a vybrané funkce se mohou lišit dle typu telefonu a jeho verze operačního systému. Kompatibilitu
zkontrolujete u svého prodejce Opel nebo na www.apple.com respektive www.android.com.
4
Na přání.
5
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka Bluetooth SIG Inc.
6
Může vyžadovat dodatečné příslušenství chytrého telefonu. Pouze pro telefonu podporující technologie PMA nebo Qi.
Kompatibilitu zkontrolujete u svého prodejce Opel.
7
Pro zjištění dostupnosti služeb Opel Connect kontaktujte svého prodejce Opel. Služby mohou vyžadovat uživatelský
účet/poplatek a jsou závislé na pokrytí mobilními sítěmi a jejich dostupnosti.
1
2
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PODLE VÁS.
OSOBNOST CORSY.
Ať ji chcete sportovní nebo elegantní: oslavte
svoji individualitu. Nová Corsa nabízí vyladěné
stupně výbavy, které vám perfektně sednou jako například GS Line nebo Elegance.

SPORTOVNÍ A DYNAMICKÁ
S výbavou GS Line podtrhnete sportovního
ducha vozu Opel Corsa. Výrazný design exteriéru zahrnuje sportovní vzhled předního
a zadního nárazníku, integrovaný střešní
spojler, přední světlomety Full LED, LED
mlhové světlomety a LED zadní světlomety.
V interiéru pak objevíte sportovní sedadla,
hliníkové sportovní pedály a černý stropní
panel.
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ELEGANTNÍ A VYLADĚNÁ
Výbava Elegance přináší luxus navíc. Exteriér je laděn na elegantní
notu díky chromované přední masce, chromovanému lemování
bočních oken, předním Full LED světlometům a LED mlhovým
světlometům. Uvnitř najdete prémiové pohodlí díky sedadlům
nastavitelným v 6 směrech pro oba cestující vpředu, prvotřídním
materiálům, ambientnímu osvětlení a vylepšenému středovému
tunelu s loketní opěrkou.

21

ČALOUNĚNÍ.
Dodejte interiéru vozu Opel Corsa
osobitý vzhled výběrem ze 4 různých
typů čalounění z kvalitních materiálů.
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Látková sedadla v barvě Černá Marvel,
látka Mistral s prošíváním Světlá černá Jet
a Dark Titanium.

Látková sedadla v barvě Modrá
Captain, látka Mistral (kůže na
bočnicích) s prošíváním Světlá
černá Jet.

Látková sedadla v barvě Černá Marvel, látka
Mistral nebo V-shape v barvě Červená Signal
s prošíváním Dark Titanium.

Perforovaná kůže (bočnice imitace
kůže) Mistral s prošíváním Černá Jet
Light.
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BARVY.
Vystupte z davu – vyberte si z 8 atraktivních
barev dle vašeho stylu.

1

Bílá Summit

5

Modrá Navy1

2

Černá Diamond1

6

Modrá Voltaic1

3

Šedá Moonstone1

7

Červená Hot1

4

Šedá Quartz1

8

Oranžové Power1

1
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Metalický lak.

RÁFKY.
Atraktivní design: ráfky pro Opel Corsa ve velikostech od 15 do 17 palců.
1

16˝ ocelové ráfky, kryty,
stříbrná1,2

6

17˝ ráfky z lehkých slitin,
4 dvojité paprsky, stříbrná

9

16˝ ráfky z lehkých slitin, 5 paprsků,
dvoubarevné, stříbrná/černá3

2

16˝ ráfky z lehkých slitin,
4 dvojité paprsky, stříbrná

7

17˝ ráfky z lehkých slitin,
4 dvojité paprsky, lesklá černá

10

3

16˝ ráfky z lehkých slitin,
8 paprsků, stříbrná

8

17˝ ráfky z lehkých slitin,
5 dvojitých paprsků, broušené,
lesklá černá

17˝ ráfky z lehkých slitin, aero design,
5 paprsků, dvoubarevné, stříbrná/
černá3

4

16˝ ráfky z lehkých slitin,
4 dvojité paprsky, stříbrná

5

16˝ ráfky z lehkých slitin,
4 dvojité paprsky, lesklá černá

1

2

4

2
3

Ocelové ráfky jsou dostupné ve velikostech 15˝ a 16˝.
Také pro Corsa-e.
Pouze pro Corsa-e.

3

5
7

1

9

6
8

10
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PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Upravte si Corsu dle svého – díky široké paletě
originálního příslušenství Opel+, které přidává
na atraktivitě a designu.

KRYTY ZRCÁTEK

Dodejte zpětným zrcátkům
vozu Opel Corsa nový vzhled
díky 4 různým barvám.

BAREVNÉ POLEPY

Přidejte tyto dynamické polepy
na kapotu a střechu pro sportovní
nádech. V černé nebo bílé barvě.

SADA GS PRO EXTERIÉR
BAREVNÁ LIŠTA LOGA

Vyberte si barvu lišty loga.
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17˝ RÁFKY Z LEHKÝCH SLITIN S KLIPY

Doplňte vzhled vaší Corsy specifickými ráfky
z nabídky originálního příslušenství. Změňte
jejich vzhled díky barevným klipům v bílé, černé,
červené nebo modré.

Umocněte sportovní design vozu
Opel Corsa díky sadě, která se
skládá z bočních prahů a nástavců
nárazníků v lesklé červené barvě.

SADA PRO INTERIÉR

Upravte si interiér Corsy měnitelnými panely palubní desky.
Dostupné v několika barvách a variantách povrchu.

KOBERCE

Koberce udržují interiér vozu čistý
a chrání originální koberec vozu.

SKLÁDACÍ STOLEK FLEXCONNECT
Variabilní systém. Jednoduše připojte
požadované příslušenství k adaptéru
a užijte si cestu. Odklopný stolek nabízí
odkládací prostor pro vaše předměty.
Zahrnuje také držák na nápoje.
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BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

Některé prvky popsané v tomto katalogu, některé ilustrace a fotografie mohou zobrazovat výbavu na přání - za příplatek. Informace obsažené v tomto katalogu jsou informativního charakteru a byly aktuální v době tisku. Vyhrazujeme
si právo na změnu designu a prvků výbavy.
Barvy v tomto katalogu jsou pouze indikací originálních barev. Vyobrazená výbava na přání je za příplatek. Dostupnost, technické údaje a prvky výbavy se mohou lišit dle země, ve které je vozidlo objednáno. Pro přesné údaje a informace
o požadovaném vozidle a jeho výbavě kontaktujte, prosíme, prodejce vozů Opel.

O Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, Česká republika
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