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Sofistikerad, stilren och förtjusande att köra – 
Corsa utstrålar elegans från nos till bak-
lucka. Med de imponerande hjälpsystemen 
för föraren och klassens bästa interiör får 
du en oemotståndlig premiumkänsla. Alla 
olika utrustningsnivåer och färger innebär 
rikliga valmöjligheter. 

Även om Corsa håller nere bränslekostnader-
na och utsläppen, så gör dess innovationer 
med tysk ingenjörskonst körningen lättare, 
säkrare – och inte minst roligare. Avancerade 
uppkopplingsmöjligheter ger dig snabbt och 
enkelt åtkomst till ditt digitala liv. 

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

EN STADSBIL  
I LYXFÖRPACKNING.



NÅGRA FAKTA

FÖRÄLSKA DIG  
I EN TYSK.
Vad du än har i åtanke, så lär Corsa leva upp till förväntningarna. Opels innovationer gör 
körningen smidigare, säkrare, smartare och roligare. Ibland är det lätt att bli förälskad.

BI-XENONSTRÅLKASTARE – 
HELT LYSANDE!
Få bättre sikt och synlighet oavsett vad 
som väntar runt knuten. LED varselljus och 
helljusassistans optimerar sikten och värnar 
om din komfort.

FRONTKAMERAN OPEL EYE
Ett extra öga. Bli varnad när det gäller med 
automatisk säkerhetsassistans.
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1  OnStar-tjänsterna kräver aktivering och ett konto hos OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter gällande testperiod. Alla 
tjänster omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet. OnStar-abonnemangspaketen kan skilja sig från de tjänster som  
ingår i det kostnadsfria testpaketet. Besök www.opelonstar,se för uppgifter om tillgänglighet, täckning och avgifter. Regler 
och villkor gäller.  

2  När Wi-Fi-hotspottjänsterna blir tillgängliga kommer de att kräva ett konto hos OnStar Europe Ltd. och utsedd nätoperatör. 
Wi-Fi-testperioden kommer att vara tidsbegränsad och ha begränsad datamängd. Därefter tillkommer avgifter. Alla tjänster 
omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet.

OPEL ONSTAR1

Försäkra dig om att du är uppkopplad, säker 
och väl omhändertagen med assistans dygnet 
runt alla veckans dagar, och i framtiden även 
en Wi-Fi-hotspot2.

AVANCERAD  
PARKERINGSHJÄLP
Låt Corsa hitta en parkeringsplats och hjälpa 
dig med styrningen.

INBYGGD NAVIGERING  
OCH ANDROID AUTO™/ 
APPLE CARPLAY™ 
Anslut smarttelefonen till bilen och nå din  
destination utan krångel med det avancerade  
inbyggda navigeringssystemet.



1 Finns endast som tillval till extra kostnad.
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CORSAS
UTMÄRKANDE EXTERIÖR

HAUTE VOITURE.
Corsas exakt skulpterade kaross är unik i sin klass  
och drar blickarna åt sig. Förstklassig extrautrustning 
som bixenonstrålkastare1 och snygga LED-halvljus  
för körning dagtid1 bidrar till det slanka och sportiga  
utseendet.

Spana in Corsa ur alla vinklar på www.opel.se

•	 Främre	och	bakre	strålkastare	med	 
utmärkande vingform

•	 Stort	och	snyggt	klassiskt	svart	glastak1



HOPPA IN OCH KOPPLA AV

VÄLBEFINNANDE  
TO GO.
Liten bil, stort intryck. Med sin påkostade och rymliga  
interiör behandlar Corsa sina passagerare på ett sätt  
du endast skulle förvänta dig av en mycket större bil.

•	 	Läckert utmejslade kurvor möter oemotståndliga  
ytskikt. 

•	 Kromfinish	för	en	femstjärnig	känsla.	
•	 Stolarnas	snitsiga	sömmar	fulländar	looken.

Utforska Corsas oemotståndliga interiör i 360 grader 
på www.opel.se
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1Finns endast som tillval till extra kostnad. 2 City-läge är inte tillgängligt i kombination med Opel Eye-frontkamera.
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CORSAS
SÄKERHET

SKYDDSÄNGEL  
OMBORD.
     1       Ser det andra inte ser. Frontkameran Opel Eye1,2 
håller ett vakande öga över dig vart än du är på väg. 
Den här sinnrika kameran bakom vindrutan ser till  
exempel till att du inte lämnar körfältet oavsiktligt  
(varning vid körfältsavfart 1.1) och varnar om avståndet 
till framförvarande fordon blir för kort (frontalkrocksvar-
ning 1.2). Döda-vinkeln-varningen1 (1.3) avger visuella 
varningar när andra fordon hamnar i döda vinkeln.

 2   Räds inte natten. Bixenonstrålkastare1 med kurvbe-
lysning ger bättre sikt och synlighet nattetid och i kurvor. 
LED-halvljus för körning dagtid1 förbättrar synligheten 
dagtid för säkrare körning. Helljusassistans1 växlar auto-
matiskt mellan hel- och halvljus.

 3   Ge inte vika. Det elektroniska stabilitetsprogrammet 
ESP®Plus (ej på bild) ser till att du behåller kontrollen på 
hala eller smutsiga vägar. Corsas avancerade fjädring 
(ej på bild) ger enastående manövreringförmåga och 
minskar buller, vibrationer och hårdhet.

Du kan utforska alla säkerhetsfunktioner för Corsa på  
www.opel.se

1.1 1.2

1.3

2



1 Vidvinkelvideo av omgivningen bakom bilen på en 7-tumsskärm. Aktiveras genom att backen läggs i. 2 Finns som tillval till extra kostnad.  
3 City-läge är inte tillgängligt i kombination med Opel Eye-frontkamera. 4 Föraren behöver endast manövrera pedaler och växling.

HÖGTEKNOLOGI
FÖR STADSKÖRNING

GLID FRAM  
GENOM STAN.
     1       Se till att ha ögon åt alla håll. Backkameran1,2 gör 
det enkelt att undvika fotgängare, stötar och repor när 
du backar in i och ut ur trånga utrymmen. 

 2   Bemästra kurvor och parkeringsplatser. City-läget3 
gör styrningen fjäderlätt med en knapptryckning. 

 3   Låt bilen sköta parkeringen. Avancerad parkerings-
hjälp2 hittar lämpliga parkeringsplatser och hjälper dig 
med styrningen4. 

Du hittar fler smarta lösningar på www.opel.se

1

2 3
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1Finns som tillval till extra kostnad. 2 Olika system och program fungerar med olika enheter. Kontrollera kompatibiliteten för dina enheter på www.opel.se 3 Kompatibiliteten och viss funktionalitet kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version. Kontrollera kompatibiliteten för din 
enhet på www.apple.com eller www.android.com. Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Apple och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google. Android Auto lanseras senare. 4 Endast PMA- eller 
Qi-kompatibla smarttelefoner kan laddas induktivt.
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INFOTAINMENT
MED INTELLILINK

SMART TELEFON, 
SMART BIL –  
EN DYNAMISK DUO.
Corsa är en av kategorins bäst uppkopplade bilar.  
Vårt infotainmentsystem IntelliLink1 är kompatibelt med 
Apple CarPlay™2 och Android Auto™2 och kan visa3  
telefonens huvudfunktioner på den stora pekskärmen  
i instrumentbrädan.

Med den 7-tums allkonstnären R 4.0 IntelliLink kan du 
använda telefonen handsfree och direktuppspela musik 
via Bluetooth® och får en AM/FM-radio så att du kan 
hålla ögonen på vägen. Dessutom lagras och anpassas 
dina favoritradiokanaler. Trådlös telefonladdning via 
en induktiv gummimatta4 finns också. 

Välj Navi 4.0 IntelliLink för att fullända infotainment-
systemet med extra inbyggd satellitnavigering. Det har 
dessutom OnStar för nedladdning av destinationer och 
utökad trafikinformationstjänst.



1  OnStar-tjänsterna kräver aktivering och ett konto hos OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter gällande testperiod. Alla 
tjänster omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet. OnStar-abonnemangspaketen kan skilja sig från de tjänster som  
ingår i det kostnadsfria testpaketet. Besök www.opelonstar.se för uppgifter om tillgänglighet, täckning och avgifter. Regler 
och villkor gäller. 

2  När Wi-Fi-hotspottjänsterna blir tillgängliga kommer de att kräva ett konto hos OnStar Europe Ltd. och utsedd nätoperatör. 
Wi-Fi-testperioden kommer att vara tidsbegränsad och ha begränsad datamängd. Därefter tillkommer avgifter. Alla tjänster 
omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet. 

3  Vissa element av appen för smarttelefonen, nedladdning av destinationer och fordonsdiagnostik är kanske inte tillgängliga 
för alla bilar/utrustningsnivåer. En inbyggd Opel-navigeringsenhet och kartdata krävs för nedladdning av destinationer.  
Besök www.opelonstar.se för information om tjänstens begränsningar och avgifter.

DiN pERSONLigA  
ANSLutNiNgS-  
Och SERVicEASSiStENt.
Opel OnStar1 är en premiumtjänst som får dig att känna dig  
uppkopplad, säker och uppassad, praktiskt taget var som helst  
i Europa dygnet runt alla veckans dagar: använd förstklassiga 
funktioner som nödsamtalstjänst dygnet runt, en egen personlig 
assistent och i framtiden en snabb Wi-Fi-hotspot i bilen2. Vänj  
dig vid service i toppklass.
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4  OnStar dirigerar ett bärgningsteam till platsen. Om bilen täcks av Opel Assistance kopplar OnStar dig till vägassistanstjänsten, 
som kostnadsfritt skickar hjälp (förutsatt att Opel Assistance-villkoren uppfylls). Om bilen inte täcks av Opel Assistance kan 
utförda tjänster debiteras av bärgningsteamet. 

5  En OnStar-rådgivare kan hjälpa dig att boka ett hotellrum genom Booking.com. Tjänsten omfattas av Booking.coms använd-
ningsvillkor och sekretesspolicy, som du hittar på booking.com, samt hotellets gällande regler och villkor. OnStar hjälper till 
med bokningen och ansvarar inte  för de tjänster som tillhandahålls av Booking.com eller hotellet i fråga. E-postadress och  
kreditkort krävs.

FULLT UPPKOPPLAD
I en uppkopplad värld är begränsningarna få – och Opel 
ser till att du är redo för allt. 

•  Wi-Fi-hotspot1,2: i framtiden kommer du och dina  
passagerare kunna åtnjuta snabb och stabil Internet-
åtkomst ombord för att arbeta, surfa eller bara kolla 
på film i upp till sju enheter – tack vare den kraftfulla 
OnStar-takantennen.

•  Fjärrkontroll1,3: om du glömmer att låsa bilen kan du 
använda smarttelefonen för att låsa eller låsa upp 
den, även på långt avstånd, tack vare myOpel-appen 
för smarttelefonen.

•  Lokalisering av bilen1,3: glömt var du har parkerat? 
Hitta bilen via appen! Om du är nära och ändå inte 
ser den kan du blinka med strålkastarna eller ljuda 
signalhornet för att se var den står.

SäKER 
Bäst att vara på den säkra sidan! OnStars specialutbildade rådgivare finns 
alltid till hands för dig.

•  Automatisk kollisionsassistans1: i händelse av en kollision kopplas våra 
rådgivare automatiskt till bilen. Om så behövs underrättar de omedelbart 
räddningstjänst med information om passagerarna och bilen, och kan  
tillkalla hjälp till platsen.

•  Nödsamtalstjänst dygnet runt1: mår du, en passagerare eller en förbipas-
serande inte bra? Tryck på den röda SOS-knappen så att våra rådgivare 
snabbt kan tillkalla hjälp.

•  Vägassistans1,4: om du får punktering eller en varningslampa på instrument-
brädan tänds kontaktar du bara våra rådgivare för att få vägassistans 
tillkallad till platsen, om så behövs. Tjänsten är ännu värdefullare på platser 
med dålig mobilnätstäckning eller om batteriet i smarttelefonen har tagit 
slut.

•  Bilstöldsassistans1: om bilen blir stulen spärrar OnStar tändningslåset, så 
att den inte kan startas igen, och förser polisen med GPS-data så att de kan 
hjälpa dig att återfå bilen.

VäL OmHäNDERTAGEN
Vem skulle inte vilja ha en personlig assistent? med en knapptryckning  
kopplas du till en rådgivare som står till tjänst dygnet runt alla veckans dagar. 

•  Boka hotellrum1,5: ändrade planer? Eller för trött för att köra vidare? Låt 
våra rådgivare boka ett hotellrum åt dig via Booking.com. Tryck bara på 
den blå serviceknappen!

•  Destinationsnedladdning1,3: slipp krångla med att skriva adresser!  
Våra rådgivare hjälper dig att hitta en alternativ färdväg, en restaurang  
eller en bensinstation. De kan även överföra adressen till det inbyggda 
navigeringssystemet.

•  Fordonsdiagnostik1,3: inte säker på att vad en nytänd lampa på instru-
mentbrädan betyder? Be våra rådgivare kontrollera bilens huvudsystem  
i realtid.



HUR SKAFFAR JAG 
ONSTAR?
OnStar är standard i varje ny Opel Corsa.

Så här Skaffar du det:
     1      Fråga efter OnStar när du beställer din nya Opel Corsa.
     2      OnStar skickar en inbjudan via e-post så att du kan aktivera 

kontot.
     3      Slutför registreringen och gör önskade inställningar.
     4      OnStar är klart att användas!

Efter den kostnadsfria testperioden på tolv månader kan du välja att 
fortsätta abonnera på OnStar-tjänsterna mot en årlig debitering. 

Avgifter tillkommer efter testperioden.

Läs mer på www.opelonstar.se  
www.opel.se

din integritet, ditt val. Du bestämmer vilken information du vill 
dela med oss. Endast i nödfall kan detta åsidosättas av OnStar. 
Läs mer på www.opelonstar.se
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Exempelillustration.

Så göR myOpEl-TjäNSTERNA 
mER föR dig.
myOpel är en heltäckande lösning för att hantera allt som 
har med din Opel att göra – från ditt OnStar-konto och 
att ordna bilens nästa service, till bonusar och exklusiva 
erbjudanden för dig och din Opel.

•	 Hantera	din	Opel	–	ta	hand	om	din	Opel	online,	boka	
service och överblicka bilens servicehistorik.

•	 Kom	åt	dina	OnStar-tjänster	–	läs	diagnostikrapporter,	
hantera ditt abonnemang med mera.

•	 Exklusiva	erbjudanden	–	håll	koll	på	specialerbjudan-
den, senaste nytt och aktuella händelser.

•	 En	sökfunktion	så	att	du	kan	hitta	närmaste	Opel-
återförsäljare.

Om du redan är Opel OnStar-kund har du tillgång till 
alla myOpel-tjänster. Annars kan du registrera dig på 
myOpel så här: 
     1      När du beställer bilen går återförsäljaren igenom 

en enkel förhandsregistrering med dig.
     2      Vi skickar en inbjudan via e-post så att du kan  

aktivera kontot.
     3      Slutför registreringen.
     4      myOpel är klart att användas!

Om du vill ha smidig åtkomst till myOpel i smarttelefonen hämtar du bara 
appen från google play Store eller iTunes.



1Finns endast som tillval till extra kostnad. 2 Båda har pollenfilter.
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CORSAS FUNKTIONER
FÖR VÄLBEFINNANDE

MED VARMA HÄLSNINGAR  
FRÅN OPEL.
Oavsett omständigheterna gör Corsas charmerande komfort  
jobbpendlingen trivsam.

•	 Manuell luftkonditionering eller elektronisk klimatanläggning1,2 
skänker svalka på heta sommardagar och värmer skönt när det 
börjar bli kyligt ute.

•	 Uppvärmd ThermaTec-vindruta1 och sidospeglar1 ser till att du 
kan låta isskrapan vila tidiga vintermorgnar.

•	 Stolsvärme1 och rattvärme1 ger en ombonad känsla även när 
kylan biter som hårdast utanför.



1Hela listan med utrustning för alla sex utrustningsnivåer hittar du på www.opel.se 

CORSAS UTRUSTNINGSNIVÅER

VILKEN PASSAR  
DIG BÄST?

Corsa har två spännande utrustningsnivåer1 att välja mellan:  
Väl utrustade Enjoy och färgstarka Color Edition. Svårt att välja?  
Ingen fara, de är alla lysande. 

Premium är standard med Corsa, men det är inte allt.  
Oavsett vilken du väljer kommer du få en enastående bil.
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ENjOy
UtrUstning som ingår:

•	 Farthållare
•	 15˝	stålfälgar
•	 CD	3.0	BT	med	radio,	CD,	USB	och	Bluetooth
•	 ABS	och	ESP®	med	starthjälp	i	uppförsbacke
•	 City-läge	med	servostyrning
•	 Mätarhus	i	högblank	svart
•	 Uppvärmd	läderklädd	ratt
•	 Interiördetaljer	med	kromeffekt
•	 Färddator	med	3,5˝	TFT	skärm
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117˝ lättmetallfälgar är tillval. 

CORSA COLOR EDITION 

BE COLOR BE YOU.
Gör intryck ute på vägarna med Corsa Color Edition. Välj en och få ett sobert svart tak,  
sportstolar och matchande dekor på instrumentbrädan. Utsidan kan anpassas så att den  
matchar insidan, och piffas upp med läckra 16 eller 17 tums lättmetallfälgar1.

• 16˝ lättmetallfälgar i svart design
• Svarta ytterbackspeglar
• Svart logobar
• Svart tak
• Synligt avgasrör
• Tonade bakrutor
• Sportpedaler i aluminium

Upptäck Corsa Color Edition på www.opel.se



Gemstone, Shimmer Black

Recaro Leather, Jet Black

Recaro Track, Jet Black

Klädslarnas tillgänglighet beror på modellen. Din Opel-återförsäljare kan berätta mer.
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Network Moonray, Jet Black

KLÄDSLAR 

IMpONeRA INIfRåN OCH uT.
förstklassiga tyger och ytskikt får Corsas interiör att verkligen utstråla kvalitet, med vingformade paneler som 
ger en vink om den rymliga interiören. Stilrent, sportigt eller lyxigt – välj det som passar din stil bäst.

utforska alla Corsa-klädslar på www.opel.se



1Ej tillgänglig i Sverige. 2 Finns endast för femdörrars Corsa. 3 Ej tillgänglig i Sverige.

Färger 

VILKEN  
GILLAR  
DU?
Välj din favoritfärg för Corsa så att den 
matchar din personlighet. Vilken blir det? 
Utforska hela utbudet online på  
www.opel.se/corsa

Färgernas tillgänglighet beror på modellen. 
Din Opel-återförsäljare kan berätta mer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.



29FÄRGER

  1.  Absolute Red • Brilliant

  2.  Mandarin Orange1 • Solid

  3.  Flaming Yellow1 • Solid

  4.  Summit White • Brilliant

  5.  Royal Blue • Solid

  6.  Switchblade Silver • Metallic

  7.  Satin Steel Grey • Metallic

  8.  Mineral Black • Metallic

  9.  True Blue • Metallic

10.  Darkmoon Blue • Metallic

11.  Son of a Gun Grey • Metallic

12.  Abalone White2 • Metallic Boutique

13.  Flash Blue3 • Pärlemor

14.  Grasshopper • Metallic Boutique

10.

11.

12.

13.

14.

9.



1Färgernas tillgänglighet beror på modellen. Din Opel-återförsäljare kan berätta mer.

fälgar 

Fånga allas 
blickar.
ge körningen lite extra krydda med läckra 
lättmetallfälgar1.

17-tumsfälgar 

1. svart lättmetallfälg
2. Vit lättmetallfälg
3. silverfärgad lättmetallfälg
4. lättmetallfälg i Dark Titanium
5. Titan gloss
6. Tvåfärgad svart

16-tumsfälgar 

1. svart lättmetallfälg
2. silverfärgad lättmetallfälg

5. 

4. 

1. 

2.

3. 

6. 

1. 2. 
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1 Observera att det finns vikt- och storleksgränser för cyklar som monteras på FlexFix®. Utförlig information finns på www.opel.se eller hos din Opel-återförsäljare.  
2 Ej kompatibelt med OPC-modeller och bilar med Recaro-sportstolar med integrerade nackstöd.

TILLBEHÖR 

ALLA DE RÄTTA PRYLARNA.
Gör Corsa till din och anpassa den efter  
dina behov. Dessa oumbärliga tillbehör är 
en perfekt utgångspunkt.

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

Elegans i det dolda. Hållaren FlexFix® för cyklar1 har 
plats för två cyklar och är helt dold i stötfångaren 
när den inte används.

Luta på mig. För extra lyxig känsla ger det valbara armstödet mer än 
bara loungeliknande komfort – det har även ett smidigt åtkomligt 
förvaringsutrymme.

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

Tuffa tag. Den halksäkra hårda lastmattan håller 
bagageutrymmet rent, prydligt och torrt.

Riktigt smart. Spara tid och plats med FlexConnect2 – 
vårt mångsidiga fästsystem. Häng upp en surfplatta, 
ställ ifrån dig dryck eller håll shoppingkassar och 
jackan på plats.



I enlighet med EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).

MOTORER OCH VÄXELLÅDOR

LÄNGE LEVE  
VALFRIHETEN.
Motorerna för Corsa är knappast några halvmesyrer – men du ska förstås inte bara lita på oss,  
utan ta en provtur och märk själv! 

•	 Välj	mellan	manuell	eller	automat
•	 Silkeslen	sexväxlad	manuell	växellåda
•	 Låga	bränslekostnader	gör	Corsa	ännu	roligare	att	köra
•	 Minskar	miljöpåverkan	och	bränslekostnaderna	
•	 Det	valbara	sportchassit	ger	styvare	och	reaktionssnabbare	körning

fÄLgaR
Dimensioner 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          –
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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-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner) 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. 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

(66 kW/90 hk)
1.4 
(66 kW/90 hk)

Växellåda MT-5 AT-6

Utsläppsstandard Euro 6 Euro 6

I tabellen anges förbruknings- och utsläppsdata beroende på modellversion och däck. Kontakta närmaste Opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.  

Bränsle Bensin Bensin

Förbrukning i l/100 km

Stadskörning 6,8 8,0

Landsvägskörning 4,3 4,9

Blandad körning 5,2 6,0

Utsläpp av CO2 vid blandad körning i g/km 120 139

MT-5/-6 = fem-/sexväxlad manuell växellåda, MTA-5 = femväxlad Easytronic® och AT-6 = sexväxlad automatlåda
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1  OnStar-tjänsterna kräver aktivering och ett konto hos OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter gällande testperiod. Alla tjänster omfattas 
av mobilnätstäckning och tillgänglighet. OnStar-abonnemangspaketen kan skilja sig från de tjänster som ingår i det kostnadsfria testpaketet. 
Besök www.onstar.se för uppgifter om tillgänglighet, täckning och avgifter. Regler och villkor gäller. 

2  Wi-Fi-hotspottjänster kräver ett konto hos OnStar Europe Ltd. och utsedd nätoperatör. Wi-Fi-testperioden är tidsbegränsad och har begränsad 
datamängd. Därefter tillkommer avgifter. Alla tjänster omfattas av mobilnätstäckning och tillgänglighet. 

3  När Wi-Fi-hotspottjänsterna blir tillgängliga kommer de att kräva ett konto hos OnStar Europe Ltd. och utsedd nätoperatör. Wi-Fi-testperioden 
kommer att vara tidsbegränsad och ha begränsad datamängd. Därefter tillkommer avgifter. Alla tjänster omfattas av mobilnätstäckning 
och tillgänglighet.

FEM SKÄL ATT KÖPA

KÄRLEK VID FÖRSTA  
PROVKÖRNINGEN.
Corsa-serien slår an tonen i segmentet med förtjusande innovationer 
i lyxklass. Om du behöver fler anledningar att köra en, så kommer 
fem här: 

•	 Avancerad	tysk ingenjörskonst med innovativa funktioner  
och millimeterprecision

•	 Personlig	assistans dygnet runt alla veckans dagar med  
en knapptryckning via OnStar1 och en snabb och stabil  
Wi-Fi-hotspot2 i framtiden3

•	 Imponerande uppkopplingsmöjligheter med inbyggd  
IntelliLink-navigering och -infotainment med Apple CarPlay™ 
och Android Auto™

•	 Klassens bästa säkerhetsteknik som till exempel frontkameran 
Opel Eye med frontalkrocksvarning, bixenonstrålkastare eller 
backkamera

•	 En mängd färger, klädslar och tillbehör så att din Corsa blir 
precis som du vill ha den

BOKA EN PROVKÖRNING IDAG

BILDA DIN EGEN  
UPPFATTNING.
Om du gillar vad du sett hittills av Corsa 
kommer du älska den när du slår dig ned 
bakom ratten. Självklart får du ta med dina 
vänner på turen. 

•	 Besök	www.opel.se	för	att	hitta	närmaste	
återförsäljare.

•	 Testa	de	olika	nya	Corsa-modellerna.
•	 Njut	av	åkturen.



Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. 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. 

Återvinning: information om miljömedveten design, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon hittar du på www.opel.se. Kontakta din Opel-återförsäljare för information om vilken utrustning som ingår.

Opel Automobile  GmbH. Utgåva 07/17
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