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SLÅENDE SKÖNHET. 

Sofistikerad, stilren och förtjusande att köra –  nya Corsa 
är lätt att missta för en betydligt dyrare bil. Med sina 
toppkvalitativa material och egenskaper är interiören 
avgjort bäst i klassen.

Trots det är Corsa mycket prisvärd att äga. Tyska tekniska 
innovationer gör körningen ekonomisk, enkel, säker – 
och inte minst roligare. Med olika avancerade digitala 
alternativ kan du snabbt och enkelt ansluta till dina  
sociala nätverk.

Inte undra på att Corsa-ägare uppskattar sina bilar så 
mycket – att ha en Corsa i sin tillvaro ger helt enkelt en 
bra magkänsla.

Corsa
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innehåll

Vissa bilder och beskrivningar i broschyren kan innehålla tillvalsutrustning. innehållet i katalogen var korrekt vid tidpunkten för 
tryckning (07/2015). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer och utrustning. Kontakta din Opel-återförsäljare 
för den senaste informationen.



svår att inte se.
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sluta gilla.  
börja älska.

skulPtural kONstFärDigHEt MötEr tYsk iNgENjörskONst

unika i klassen: de skickligt utmejslade formerna på en samtida designikon. 

//  Den nya exteriören är enastående på alla sätt

//  Det klassiska svarta soltaket som kan väljas till ser ännu bättre ut på nya Corsa

//  Förstklassiga tillval som biXenonstrålkastare 

//  De valbara lED-ljusen för körning dagtid är ett riktigt blickfång – både estetiskt och ur  
säkerhetssynpunkt

ta en virtuell rundtur kring nya Corsa. På www.opel.se/corsa

Exklusiv design
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skräddarsydd
EXkLUsIV INTErIÖr MEd HÖG kVaLITET

Nya Corsa omdefinierar vad det innebär att sitta i en småbil, med klassens lyxigaste och 
läckraste interiör.

//  Finslipade former och behagliga material

//  En kromfinish som ger bilen en femstjärnig känsla

//  Bakgrundsbelysning för ombonad lyx

Utforska nya Corsas oemotståndliga interiör på www.opel.se/corsa

smidig körning
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NYTÄNKANDE  
I VARJE VRÅ.

TYSK INGENJÖRSKONST

Vad du än har i åtanke, så kommer nya Corsa leva upp  
till förväntningarna. Opels innovationer gör körningen 
 smidigare, säkrare, smartare och roligare – från första  
dagen. Läs mer om dina favoritfunktioner på följande  
sidor och under fliken.

Avancerad teknik

1. 2.

3.

7.



4.

8. 9. 10.

5.

6.



1. City-läge. Snäva svängar är inga pro-
blem när styrningen är fjäderlätt. Sidan 14. 

2. Starthjälp i uppförsbacke. Slipp krångel 
i backar – med den här funktionen börjar inte 
bilen rulla bakåt när du startar. Sidan 32. 

3. Avancerad parkeringshjälp1. Låt bilen 
manövrera in sig själv i parkeringsfickor.  
Sidan 16. 

4. Den innovativa frontkameran Opel Eye1. 
Det här smarta säkerhetssystemet gör  
körningen säkrare, billigare och enklare. 
Sidan 20. 

5. Döda-vinkeln-varning1. Varnar via  
sidospegeln om ett annat fordon befinner 
sig i döda vinkeln. Sidan 16.

6. Bixenonstrålkastare med kurvbelysning 
och LED-halvljus för körning dagtid1. Se 
bättre i kurvor med strålkastare som vrids  
i den riktning du svänger åt i låga hastig-
heter. Snygga LED-lampor drar förstås också 
blickarna åt sig. Sidan 26.

2.

8.

1.

3.

7.



Du hittar mer smarta lösningar på www.opel.se/corsa

1  Finns endast som tillval till extra kostnad. 2 Observera att det finns vikt- och storleks-
gränser för cyklar som monteras på FlexFix®. Utförlig information finns på www.opel.se 
eller hos din Opel-återförsäljare.

7. Uppvärmd ratt och stolar. Extra värme gör 
tillvaron behagligare vintertid (standard). 
Sidan 18.

8. IntelliLink1. Det toppmoderna infotain-
mentsystemet med röststyrning låter dig 
använda apparna i smarttelefonen på den 
inbyggda pekskärmen. Sidan 24.

9. Navigeringsappen BringGo1. Hämta 
BringGo till telefonen och du har ett navi-
geringssystem i IntelliLink. Sidan 24.

10. Hållaren FlexFix® för cyklar1,2. Rymmer 
två cyklar och skjuts in i den bakre stötdäm-
paren när den inte används.4.

9. 10.

5.

6.





kvicka kurvor.
ciTY-LÄGE

En helomvändning mitt i stan? inga problem!  
Nya corsa är extra lätt att styra tack vare sitt city-läge1 
och ett smidigt nytt chassi. 

//  city-läget aktiveras med en knapp på instrumentbrädan

//  idealiskt när du parkerar eller behöver vända på en 
smal gata

//  Enastående köregenskaper och manövreringsförmåga

Nyfiken på city-läget? www.opel.se/corsa

1 city-läge utgår vid val av opel Eye.
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Smidig styrning  

och parkering

LÅT BILEN SKÖTA PARKERINGEN.
AVANCERAD PARKERINGSHJÄLP OCH DÖDA-VINKELN-VARNING

Välj plats, släpp ratten och låt sedan nya Corsa parkera säkert.  
Dessutom hjälper döda-vinkeln-varningen dig att byta fil säkert. 

//  Den avancerade parkeringshjälpen identifierar lämpliga platser

//  Funktionen möjliggör även automatisk parkering1

//  Indikerar när och hur mycket du ska backa eller köra framåt vid fickparkering

//  Trafik i filen intill övervakas av döda-vinkeln-varningen

//  Ikoner i sidospeglarna varnar för fordon du inte kan se

1  Föraren manövrerar pedalerna och växlarna. 
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VARMA HÄLSNINGAR FRÅN OPEL. 
VÄRMEFUNKTIONER

Gör vintern trivsammare med sofistikerade tillval som sällan ses i småbilar.

//  Den läderklädda ratten värms upp snabbt

//  Den uppvärmda ThermaTec-vindrutan hålls fri från imma och is (tillval)

//  Uppvärmda stolar i framsätet ger ombonad komfort

//  Uppvärmda sidospeglar ger bättre sikt (tillval)

Utökad värme



aldrig mera böter.
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FördeleN med  
ett tredJe öga.

aVaNCerad OPel eYe-SÄKerHetSKamera

Opel eye1 hjälper dig inte bara att undvika fortkörningsböter, 
utan är också ett av de säkraste och mest avancerade hjälp-
systemen som någonsin byggts in i en bil.

//  igenkänningen av trafikskyltar varnar innan du hinner 
bryta en trafikregel

//  Frontalkrocksvarningen minskar kollisionsrisken

//  indikeringen av framförvarande fordon gör det lättare 
att hålla avstånd

//  Varningen vid körfältsavfart hjälper dig att hålla kursen

//  Helljusassistansen2 gör det enklare och säkrare att köra 
nattetid

Vik ut fliken och se hur Opel eye fungerar. 

aldrig mera böter.

1 City-läge utgår vid val av Opel eye. 2 Finns endast med valbara biXenonstrålkastare. Säkerhet



KameraN SOm KaN.
KlaSSledaNde SÄKerHetSteKNiK

Hur Opel eye hjälper dig att undvika fartkontroller?  
med en snillrik liten kamera bakom vindrutan. 

//  Opel eye ger automatisk assistans dygnet runt

//  När du kör i snabb eller tät trafik

//  När du distraheras av trafik eller passagerare

//  När du kör nattetid

Om du vill se hur Opel eye fungerar besöker du  
www.opel.se/corsa



Igenkänning av trafikskyltar. i hektisk trafik är  
det lätt hänt att missa en ny hastighetsbegränsning  
eller någon annan viktig skylt – en risk du slipper 
med igenkänning av trafikskyltar.

Frontalkrocksvarning och indikering av framför-
varande fordon. Frontalkrocksvarningen aktiveras 
om du närmar dig långsammare fordon för snabbt 
(över 40 km/h), medan indikeringen av framförva-
rande fordon ser till att du håller avståndet till fram-
förvarande fordon och på så vis undviker böter.

Varning vid körfältsavfart. den här funktionen 
varnar om du är på väg att lämna körfältet i has-
tigheter över 60 km/h (utan att lägga i blinkersen).

Automatisk avbländning1. den automatiska  
avbländningen gör helljusen effektivare och  
lättare att använda, så att du kan köra med bra 
sikt utan att distrahera dina medtrafikanter.

1  Finns endast med valbara bixenonstrålkastare.





Tål aTT 
Tas på.
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VIDGA DINA SOCIALA NÄTVERK. 
INTELLILINK-INFOTAINMENT

Förstklassig infotainment gör Corsa till en fullt uppkopplad bil, med prisbelönta1 IntelliLink 
som låter dig komma åt smarttelefonens2 funktioner och appar via ratten. 

//  Anslut bärbara enheter via Bluetooth®, USB-port eller aux-ingång3

//  Använd dina appar2 via röststyrning och telefonens handsfreefunktion

//  E-post och meddelanden läses upp av IntelliLink2

//  Skaffa BringGo-appen för navigering; TuneIn och Stitcher™ för digitalradio

//  FlexDock integrerar smart din telefon (finns endast som tillbehör)

Besök oss på webben och upptäck briljanta IntelliLink. www.opel.se/corsa

Sömlösa 
anslutningsmöjligheter

1 Connected Car Award 2013, tilldelat av fordons- och IT-experter på de välrenommerade tyska tidskrifterna AUTO BILD och COMPUTER BILD. 
2 Endast kompatibla enheter. Kontrollera med enhetstillverkaren. 3 Anslutningstypen beror på enhet, gränssnitt och app. 
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SE VAD DU MISSAR.
KURVBELYSNING OCH BACKKAMERA

Med nya Corsa är det lätt att backa och manövrera. Låt Opels optiska innovationer  
ge dig sinnesro.

//  Kurvbelysningen riktas åt det håll du svänger (under 40 km/h)

//  Vid backning riktas kurvbelysningen åt vänster och höger

//  Bedöm avstånd bättre med backkameran

//  Oslagbara bixenonstrålkastare ger bättre sikt nattetid

Du hittar mer säkerhetslösningar på www.opel.se/corsa

Smart belysning.





unna dig...
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...allt du vill.
de revolutionerande nya Corsa-motorerna sänker bränsleförbrukningen så att 
du kan lägga slantarna på bättre saker – i dina favoritbutiker. Enlitersturbon  
är ett utmärkt exempel på tysk ingenjörskonst: den är supereffektiv, sportig 
och helt enkelt Opels bästa motor någonsin.
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REN GLÄDJE.
OBEGRÄNSAD KÖRGLÄDJE. BEGRÄNSAD FÖRBRUKNING.

Nya Opel Corsa finns med många olika motoralternativ men för dig som sätter miljön i första 
rummet är 1.3 CDTI ecoFLEX det solklara valet. Denna motor är Opels snålaste och mest effektiva 
men trots det har vi inte skurit ner på körglädje eller prisvärdheten. Ser du en ecoFLEX-logga 
på en Opel kan du vara säker på att det är en riktig miljökämpe (då menar vi bilen och föraren).

Effektiva motorer







|   33

UPP, UPP, UPP!
STARTHJÄLP I UPPFÖRSBACKE

Med starthjälp i uppförsbacke kan du starta nya Corsa  
i sluttningar utan att bilen börjar rulla bakåt – och du  
behöver inte ens använda handbromsen. 

//  Kör iväg utan krångel

//  Lika enkelt att starta i branta backar som på plan mark

//  Standard för alla nya Corsa-modeller

Läs mer om starthjälp i uppförsbacke på www.opel.se/corsa

Enkla starter  
i uppförsbacke



34   |

Varje utrustningsniVå förhöjer standard-
utförandet på sitt speciella sätt:

//  uppvärmd läderratt

//  färddator och farthållare

//  city-läge med servostyrning1

//  aBs och esp® med hjälpstart i uppförsbacke

//  förarstol inställbar i fyra riktningar som skonar ryggen

//  praktiska easy entry-stolar fram2

//  styrkolonn inställbar på höjden och avståndet

//  elmanövrerade fönsterhissar fram och sidospeglar

//  Krockkuddar fram, sidokrockkuddar och krockgardiner

//  isOfiX-fästen på yttre baksätena

//  fem justerbara nackstöd

//  uppvärmda säten fram

//  Bältespåminnare i hela bilen

//  system för däcktrycksövervakning

//  fjärrstyrt centrallås med två nycklar som kan fällas ihop

//  del- och fällbart baksäte (60:40)

1  utgår vid val av Opel eye. 2 finns endast för tredörrars corsa. 
3 finns endast för femdörrars corsa.

Valet är ditt.
utrustningsniVåer

Varje ny corsa tillhör en av två utrust-
ningsnivåer: enjoy eller cosmo. Oavsett 
vilken du väljer får du en enastående  
bil. du hittar en heltäckande lista över 
funktionerna för de båda nivåerna på  
www.opel.se/corsa

utrustningsnivåer



enjoy Cosmo

Följande tillägg får enjoy att glänsa:

//  Infotainment med CD, radio, UsB, AUX och Bluetooth®

//  15-tums stålfälgar

//  Högblanka svarta lister på instrumentbrädan

//  Ratt och växelspak med silverdekor

//  manuell klimatanläggning

//  Attraktiva interiördetaljer med kromeffekt

Bland Cosmos påkostade utrustning märks:

//  15-tums lättmetallfälgar med åtta ekrar

//  sidospeglar helt lackerade i samma färg som karossen

//  BiXenonstrålkastare med statisk kurvbelysning

//  Iögonfallande LeD-halvljus för körning dagtid

//  Kromade fönsterlister3 och dörrhandtag

//  elektronisk klimatanläggning

//  IntelliLink infotainmentsystem med UsB, AUX och Bluetooth®
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ren lyx.
COSMO

Precisionsteknik kombinerat med förstklassiga säkerhetslösningar – Cosmo är exceptionell 
på alla sätt. Priset är blygsamt och funktionaliteten på topp. Här är ett urval av höjdpunkterna.

//  elektronisk klimatanläggning

//  Intellilink med Bluetooth®

//   15˝ lättmetallfälgar

//  Snygga bixenonstrålkastare gör mörkerkörningen säkrare

Du hittar alla Cosmo-funktioner på www.opel.se/corsa

Utrustningsnivåer
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en storlek passar alla.
nya Femdörrars Corsa

detta är superflexibla nya Corsa. två extra dörrar gör 
det enkelt att förankra bilbarnstolar, medan det delbara 
baksätet underlättar transport av såväl barnvagnar som 
skrymmande bagage.

//  Fem dörrar och ett mångsidigt bagageutrymme är 
idealiskt för familjer

//  tre personer kan färdas komfortabelt med lång last

Femdörrars Corsa 
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Uttryck dig.
VÄLJ FÄrg

du har säkert redan en uppfattning om vilken färg du gillar bäst på bilar, 
men kolla in vårt helt nya färgutbud innan du bestämmer dig – det är fullt 
av anledningar att ändra sig.

ditt färgval

Shiny grey // Metallic

carbon Flash // Metallic

Abalone White1 // tricoat

Sovereign Silver // Metallic



Emerald Green // Metallic

Peppermint Green // Metallic

Grasshopper // Metallic

Magma Red // Brilliant

Dark Sea Blue // Metallic Flaming Yellow // Solid Royal Blue // Solid

Asteroid Grey // Metallic Summit White // Solid True Blue // Metallic

Azure Blue (OPC) // Metallic Mandarin Orange (OPC) // Solid



Embossed Hylse

Network Moonray BlackEmbossed Graphic

Recaro-säten i tyg

Recaro-säten i läder
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FÄRDAS MED STIL.
KLÄDSLAR

Nya Corsa tilltalar både kropp och  
själ, med vingformade paneler som 
ger en vink om den rymliga interiören. 
Förstklassiga tyger och ytskikt får  
interiören att verkligen utstråla kvalitet.

Utforska de olika Corsa-utrustnings-
nivåerna på www.opel.se/corsa

Klädslar

Recaro-säten i tyg

Recaro-säten i läder

Gemstone Black



SPINN LOSS.
FÄLGAR

Se dessa lättmetallfälgar som bilens  
skor. Prova hela utbudet online på  
www.opel.se/corsa



17-tums Titanium // Lättmetall

17-tums Silver // Lättmetall

15-tums Silver // Struktur 15-tums Silver // Lättmetall

16-tums // Stål 16-tums Silver // Lättmetall
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corsa plus ultra.

Kraftfullt utseende. Enastående smidighet. Den häpnads-
väckande kurvtagningsförmågan med FsD (Frequency 
selective Damping). I en corsa opc får du hisnande motor-
sportupplevelser från opel på gatorna.

//  toppmoderna FsD-stötdämpare som reagerar  
omedelbart

//  sportchassi och kraftfulla bromsar så att du alltid  
har full kontroll

//  1.6 turbo-motorn genererar 152 kW (207 hk)

//  Det dubbla remus-avgasröret avger ett  
imponerande ljud

//  opc-frontdesignen utstrålar respons och snabbhet

//  Kjolar, sidolister och spoiler minimerar luftdraget

corsa opc

opEl corsa opc



1 Den större OPC-spoilern, 18-tumsfälgarna och OPC Performance Pack finns som tillval. 

REDO FÖR ALLT.

Corsa OPC är en riktig pulshöjare. Löp hela linan ut med OPC  
Performance Pack som innehåller 18-tums lättmetallfälgar,  
en mekanisk differentialspärr, högeffektiva Brembo-skivbromsar 
och en racingjusterad FSD-upphängning.

1. Tygla vinddraget. Den djärvare spoilern är exklusiv för Corsa OPC1.

2. Koll på läget. Grip tag i och låt dig gripas av en ratt med rak 
nederkant – och dessutom sportpedaler i borstat stål och racing-
inspirerade Recaro-stolar.

3. Ett löfte på tre bokstäver. Med OPC får du sexväxlad precision.

4. Borta med vinden. Den främre stötfångargrillen är inte bara 
snygg utan ökar även luftflödet.

5. 18-tums uppgradering. Till lättmetallfälgar med låg vikt och 
gripstarka sportdäck1.

1.



2.

4.

3.

5.



Provkör nu!
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boka en  
provkörning idag.

om du gillar vad du sett hittills av nya Corsa kommer  
du älska den när du slår dig ned bakom ratten.  
Självklart får du ta med dina vänner på turen.

om du vill boka en provkörning: 

//  besök www.opel.se/corsa för att hitta  
närmaste återförsäljare

//  Testa de olika Corsa-modellerna

//  njut av åkturen

provkörning





varsågod att konfigurera…
Prova alla färger. Byt fälgar. Lägg till olika tillval. i vår bilväljare på webben  
kan du komponera drömbilen. använd Qr-koden till vänster för att gå direkt  
till bilväljaren.

www.opel.se/corsa
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tillbehör

NU Är Det PerSONliGt.

När du utsett din nya Corsa vill du förstås anpassa den 
efter just dina behov. Dessa oumbärliga tillbehör är den 
perfekta utgångspunkten.

Du hittar mer Corsa-tillbehör på www.opel.se/corsa

tillbehör

Förvara stora saker med finess. Med tak-
lasthållare och specialframtagna thule-fästen 
för surfingbrädor, boxar eller cyklar.  

Tuffa tag. Den halksäkra hårda  
lastmattan håller bagageutrymmet rent, 

prydligt och torrt. 

1 



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

Slipp smuts i bilen. Med våra slitstarka golvmattor som klarar 
oöm behandling.

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

corsa har våra bästa motorer någonsin – men du ska  
förstås inte bara lita på oss, utan kör en och märk själv!

//  Små turbomotorer som ger mer kraft men förbrukar 
mindre bränsle

//  låga bränslekostnader gör corsa roligare att köra

//  välj mellan bensin och diesel

//  Gör en insats för miljön med ecoFlex

//  Start/stopp-funktion finns 

FälGar

dimension 185/70 r 14 185/65 r 15 195/55 r 16 215/45 r 17 215/40 r 18

Bränsleeffektivitetsklass B c–B c–B F–c F

våtgreppsklass B B B B–a a

däckbullerklass (dB) 70 70–69 71–68 71 71

ljudklass –

FÖrBrUKNING och UtSläPP

Motorer 1.4 ecotec®

(66 kW/90 hk)
1.4 ecotec®

med start/stopp-system 
(66 kW/90 hk)

1.4 ecotec® 

(66 kW/90 hk)
1.0 turbo ecotec®

direct Injection  
med start/stopp-system 
(85 kW/115 hk)

1.4 turbo ecotec®

med start/stopp-system
(110 kW/150 hk)

1.6 turbo ecotec®

(152 kW/207 hk)
1.3 cdtI ecotec®

ecoFlex  
med start/stopp-system 
(70 kW/95 hk)

Finns för 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars oPc 3-dörrars/5-dörrars

växellåda Mt-5 Mta-5 at-6 Mt-6 Mt-6 Mt-6 Mt-5

Utsläppsstandard euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

Bränsle Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin diesel

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 6,6/6,6 5,9/5,8 7,9/8,0 6,0/6,1 7,4 9,9 3,7/3,8

landsvägskörning 4,3/4,4 4,1/4,1 4,8/4,9 4,3/4,3 4,8 6,2 3,0/3,1

Blandad körning 5,2/5,2 4,8/4,8 5,9/6,0 4,9/5,0 5,8–5,7 7,5 3,3/3,4

Utsläpp av co2 vid blandad körning i g/km1 121/122 112/112 137/139 115/117 133–132 174 87/89

Mt-5/-6 = fem-/sexväxlad manuell växellåda, Mta-5 = femväxlad easytronic®-växellåda, at-6 = sexväxlad automatisk växellåda
1  I enlighet med eG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).



All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Företaget förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Kontakta din Opel-återförsäljare för den senaste informationen. Alla siffror avser europeisk  
bil i grundutförande med standardutrustning. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 är fastställda enligt EG-förordning 715/2007 och 692/2008 (in respektive tillämplig version) och avser fordonets vikt i körklart skick som angivet i förordningen. Extrautrustning och 
fabriksmonterade tillval kan leda till något högre resultat än den förbrukning och det utsläpp av CO2 som anges. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 avser inte något specifikt fordon och ingår inte i något erbjudande. De tillhandahålls endast i syfte att kunna 
jämföra olika fordonsversioner, men kan avvika från den faktiska bränsleförbrukning som uppnås under verkliga körförhållanden, vilken i hög utsträckning påverkas av körsätt och användningsförhållanden. Med extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan vikten på tomt 
fordon öka (i vissa fall ökas då fordonets maximala axeltryck och totalvikt) samtidigt som maximal tillåten dragvikt sänks. Detta kan leda till lägre toppfart och längre accelerationstid. Prestandauppgifterna är beräknade med en förare som väger 75 kg samt en last på 125 kg.

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP

Motorer 1.4 ECOTEC®

(66 kW/90 hk)
1.4 ECOTEC®

med start/stopp-system 
(66 kW/90 hk)

1.4 ECOTEC® 

(66 kW/90 hk)
1.0 Turbo ECOTEC®

Direct Injection  
med start/stopp-system 
(85 kW/115 hk)

1.4 Turbo ECOTEC®

med start/stopp-system
(110 kW/150 hk)

1.6 Turbo ECOTEC®

(152 kW/207 hk)
1.3 CDTI ECOTEC®

ecoFLEX  
med start/stopp-system 
(70 kW/95 hk)

Finns för 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars/5-dörrars 3-dörrars OPC 3-dörrars/5-dörrars

Växellåda MT-5 MTA-5 AT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5

Utsläppsstandard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Bränsle Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 6,6/6,6 5,9/5,8 7,9/8,0 6,0/6,1 7,4 9,9 3,7/3,8

Landsvägskörning 4,3/4,4 4,1/4,1 4,8/4,9 4,3/4,3 4,8 6,2 3,0/3,1

Blandad körning 5,2/5,2 4,8/4,8 5,9/6,0 4,9/5,0 5,8–5,7 7,5 3,3/3,4

Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km1 121/122 112/112 137/139 115/117 133–132 174 87/89

MT-5/-6 = fem-/sexväxlad manuell växellåda, MTA-5 = femväxlad Easytronic®-växellåda, AT-6 = sexväxlad automatisk växellåda
1  I enlighet med EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).
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Fem skäl att köpa.

Corsa-serien innehåller högteknologiska 
innovationer som vanligen endast ses hos 
betydligt större bilar. Om du behöver fler 
anledningar att köra en, så kommer fem här:

//  Den har tysk konstruktion

//  Den ser fantastisk ut

//  Den har en interiör med hög kvalitet

//  Den går snabbt att ansluta till ditt nätverk

//  Den är riktigt kul och enkel att köra

Fem skäl att köpa



OSLAGBAR SERVICE.

myOpel är en enastående webbportal för underhåll,  
mötesbokning med mera. Besök den online och hämta 
den valbara appen.

//  Serviceerbjudanden skräddarsydda för dig och din bil

//  Påminnelser när det är dags för service 

//  Serviceförfrågningar och smidig bokning online 

//  Sökfunktion så att du kan hitta närmaste  
Opel-återförsäljare 

//  Onlineåtkomst till hela din servicehistorik

Registrera dig för myOpel med dessa enkla steg.

1. Besök www.myOpel.se
2. Registrera dig kostnadsfritt och bekräfta kontot

3. Hämta den valbara myOpel-appen



www.opel.se
Vissa illustrationer i broschyren innehåller extrautrustning som inte ingår som standard. 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. Information om återvinningsinriktad 
konstruktion, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon finns på Internet: www.opel.se
Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.
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ADAM OPEL AG, Rüsselsheim Utgåva 07/15




