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GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDEN

NYA OPEL CORSA
Upptäck nya Opel Corsa – en modern stadsbil  
som blandar nöjet från vardagskörning med 
spännande storbilsteknik. Finns som bensin,  
diesel eller 100 % elektrisk.
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NÅ NYA HÖJDER
NYA OPEL CORSA – HÖJDPUNKTER 
Djärv design, klassledande LED-Matrix-strålkastare och  
den nya 100 % elektriska versionen. Nya Opel Corsa är allt  
du behöver för körglädje i vardagen.

PREMIUMKOMFORT1

Nya Opel Corsa levererar komfort på premium - 
nivå med en mängd bekväma funktioner, t.ex. 
massage i stolen.

AKTIV UPPKOPPLING
Från trådlös telefonladdning till navigationstjänster med 
kartor över Europa. Nya Opel Corsa har allt du behöver för 
att du ska vara uppkopplad och komfortabel på vägen.

INNOVATION & SÄKERHET I FRAMKANT
Nya Opel Corsa har en mängd nya funktioner och ny teknik, t.ex. 
fullständigt digitalt instrumentkluster som ger information om 
hastighet, vägvisare och mycket mer exakt där du behöver den, 
rakt framför ögonen.

ATTRAKTIV DESIGN
Nya Opel Corsa utmärker sig ur varje synvinkel med djärva 
designelement på exteriören, t.ex. det valbara färgade 
taket i Summit White eller Diamond Black.

ELEKTRISK DRIVLINA
Nya Opel Corsa-e är 100 % elektrisk utan 
att kompromissa med design eller teknik. 
Helt enkelt elektrisk.

1 Tillval fär Elegance & GS-Line
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LASTUTRYMME
Mycket bagage? Med 309 liter1 bagageutrymme får du plats med 
allt du behöver i vardagen. Ännu mer bagage? Vik ned baksätet 
på nya Opel Corsa så rymmer bagageutrymmet 1 015 liter.

PANORAMATAK
Som tillval kan du välja panoramatak2 med manuell markis för 
en öppen och ljus känsla.

1 För versioner med bensin- eller dieselmotor.  
2 Tillval.

KÄRLEK VID FÖRSTA 
ÖGONKASTET

LYXIG KÄNSLA
Upplev en interiör som genast imponerar med precision i 
hantverket, sofistikerade detaljer och premiummaterial av  
hög kvalitet. Den sportiga och föraranpassade instrument-
panelen har en storbilspersonlighet och lockar till äventyr  
med en gång.
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ÄLSKA  
PRESTANDAN

KÖRGLÄDJE
Motorn på nya Opel Corsa ligger i framkant när det gäller 
prestanda och effekt. Bensin, diesel eller 100 % elektrisk  
– nya Opel Corsa garanterar alltid en dynamisk och smidig  
körning med låga eller inga utsläpp.

SPORTLÄGE1

I sportläget får du mer sportighet i 
styrningen, en särskild pedalkalibrering 
och starkare motorljud.

8-VÄXLAD AUTOMATLÅDA
Sport möter komfort i nya Opel Corsa. Den 8-växlade 
automat lådan med växelpaddlar2 höjer effektiviteten 
och gör körningen ännu roligare.

1 Finns på Corsa GS Line. 
2 Finns med 74 kW (100 hk), bränsleförbrukning kombinerad 5,3–6,1 l/100 km; CO2-utsläpp kombinerade 121–137 g/km enligt WLTP och  förordningarna (EG) Nr. 715/2007, (EU) 
Nr. 2017/1153 och (EU) Nr. 2017/1151 (i respektive relevant version)  
och 96 kW (130 hk), bränsleförbrukning kombinerad 5,6–6,4 l/100 km; CO2-utsläpp kombinerade 127–144 g/km enligt WLTP och förordningarna (EG) Nr. 715/2007, (EU) Nr. 
2017/1153 och (EU) Nr. 2017/1151 (i respektive relevant version).
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LADDNINGSALTERNATIV
På en offentlig laddstation kan du snabbt och 
enkelt ladda batteriet i din nya Opel Corsa-e till 
80 % på endast 30 minuter. Du kan också ladda 
med normal hastighet hemma genom en särskild 
väggmonterad laddbox eller ett vanligt uttag4.

e-INFO3

Från batteristatus till energiåtgång: lättförståelig 
fordonsdata på skärmen ger föraren bästa 
tänkbara överblick och garanterar maximal 
räckvidd och effektivitet.

 PÅ ELEKTRISKT VIS
UPP TILL 330 KM RÄCKVIDD
Nya Opel Corsa-e är framtidens bil och helt driven på elektricitet från inbyggda batterier. Upplev den imponerande 
räckvidden på 330 km (WLTP 1) och känslan av en acceleration från 0–50 km/h på bara 2,8 sekunder. Prova även de tre 
körlägena; Eco, Normal och Sport. Dessutom kan batterierna snabbladdas till 80 % på bara en halvtimme. Nya Opel 
Corsa-e är en elektrisk och bullerfri upplevelse.  

1 Värden för räckvidd är preliminära och har fastställts enligt WLTP-testets metoder (förordning (EG) Nr. 715/2007 och (EU) Nr. 2017/1151). EG-typgodkännande och försäkran om överensstämmelse finns ej tillgängliga än. Dessa preliminära värden kan komma att 
skilja sig från de officiella siffrorna i typgodkännandet. Normal användning kan variera och beror på ett antal faktorer. Dessa är i synnerhet: personlig körstil, färdvägens egenskaper, utomhustemperatur, användning av uppvärmning/luftkonditionering och 
förvärmning. 2 Teoretiskt värde, beräknat baserat på preliminär WLTP-räckvidd 330 km. För snabbladdare med likström (100 kW). Vid laddning från tomt batteri. Laddningstiden kan variera beroende på laddstationens typ och effekt, utetemperaturen vid 
laddplatsen och batteriets temperatur. 3 Tillgängligt med navigation. 4 Av säkerhetsskäl rekommenderar vi alltid att ladda ditt elektriska fordon via en laddbox installerad av behörig elektriker, och inte i ditt vanliga vägguttag.

OPEL e-TJÄNSTER
Från laddningsalternativ till mobilitetstjänster: 
Opels elbilstjänster garanterar att du kommer i gång med 
e-körningen både smidigt och problemfritt. För mer infor-
mation se Opel.se.
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LADDTIDER
Laddbox (7,4 kW / 16A) ca 8 h
Laddbox (11kW / 32A) ca 5 h
Offentlig laddstation  
( snabbladdare 100 kW) ca 30 min
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SMARTA  
SÄKERHETSFUNKTIONER
SMART & SÄKER
Nya Opel Corsa erbjuder intelligenta säkerhetsfunktioner och smart  
förarassistans – för en ännu säkrare och stressfri körupplevelse.

AKTIV FILHÅLLNINGSASSISTANS2

Ett steg i riktning mot självkörande fordon som gör livet  
både säkrare och bekvämare vid motorvägskörning.  
Systemet hjälper till med styrningen4, intelligent och 
proaktivt, och håller nya Opel Corsa centrerad på det 
aktuella körfältet.

AVANCERAD PARKERINGSASSISTANS1,2

Att parkera ska alltid vara enkelt. Nya Opel Corsas 
avancerade parkeringsassistans tar kontroll över ratten och 
parkerar bilen. Allt du behöver göra är att gasa och bromsa.

STRÅLKASTARE INTELLILUX LED MATRIX®1

De klassledande strålkastarna IntelliLux LED Matrix® ger 
helljusbelysning utan att störa övriga förare på vägen. 
Njut av smart belysning i varje situation, med upp till  
30 % bättre resultat jämfört med vanliga LED-strålkastare.

ADAPTIV FARTHÅLLARE1,2,3

Skapar en stressfri körupplevelse. Gasar och bromsar autom-
atiskt så att du hela tiden bibehåller ett säkerhetsavstånd 
till bilen framför.

180° BACKKAMERA MED PANORAMAVY1

Ger 180° överblick av vad som finns bakom och runt din 
nya Opel Corsa. Innan du vet ordet av kommer du backa 
som ett proffs.

1 Tillval. 2 Opels system för förarassistans syftar till att hjälpa föraren inom systemets inneboende begränsningar. Det är alltid föraren som är ansvarig för körningen. 3 Tillval. Kan aktiveras mellan 30 km/h och 180 km/h.   
4 Händerna måste hållas på ratten vid användning.
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RATTVÄRMARE3

Rattvärmaren3 ger extra komfort, ända ut i 
fingerspetsarna.

ELEKTRONISK KLIMATKONTROLL
Intuitiva kontroller låter dig automatiskt ställa 
in temperaturen och skapa den invändiga miljö 
som du föredrar.

ÖPPNA OCH STARTA UTAN NYCKEL2

Det enkla systemet gör att du kommer i gång 
utan att behöva hålla koll på bilnycklarna, så 
länge du har dem i fickan, väskan eller någon 
annanstans i närheten.

1 Tillval. Finns endast för versioner med förbränningsmotor. 2 Tillval. 3 Ej tillgängligt för förbränningsmotorer med automatlåda.

PREMIUMKOMFORT

BEKVÄMLIGHET SOM SKAPAR GLÄDJE
I nya Opel Corsa får du ett säte du aldrig vill lämna. 
Med massagefunktion1 i förarens lädersäte är du 
alltid avslappnad när du kommer fram, även efter 
långa resor.

SÄTESVÄRMARE
Ett varmt välkomnande uppskattas alltid. 
En sätesvärmare2 i tre nivåer skämmer 
bort både dig och din passagerare.  
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ALLTID UPPKOPPLAD
TEKNISK OCH INTUITIV
Pekskärm, Apple CarPlay™1,3 och Android Auto™2,3. Infotainmentsystemet4 

i nya Opel Corsa ger dig frihet till kommunikation och underhållning, 
inklusive röststyrning och ljudstreaming med Bluetooth®5. Mirrorlink är 
standard på alla versioner av nya Opel Corsa. OpelConnect erbjuder även 
smarta tjänster som gör resan enklare och roligare. Tjänsten kommer att 
erbjudas i Sverige inom kort.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Premiumsystem för multimedia och vägvisare 
med 10-tums pekskärm i färg, 3D-vägvisare med 
trafikinformation i realtid och navigationstjän-
ster för Europa.

TRÅDLÖS LADDNING4,6

Ladda telefonen utan sladd. Lägg den i 
förvaringsfacket och var alltid tillgänglig 
för familj och vänner.

MULTIMEDIA NAVI4

System för multimedia och vägvisare med 
7-tums pekskärm i färg och trafikinforma-
tion i realtid, Apple CarPlay™1,3 och 
 Android Auto™2,3.

1Apple CarPlay™ och Apple Siri™ är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. 2Android Auto™ är ett registrerat 
varumärke som tillhör Google Inc. 3 Kompatibilitet och funktioner kan variera med typ av enhet och operativsystemets version. Kontrollera kompatibilitet för 
din enhet genom att gå in på www.apple.se eller www.android.com, eller kontakta din Opelåterförsäljare. 4 Tillval. 5Bluetooth® är ett registrerat var-
umärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. 6 Kräver ibland smartphonetillbehör. Induktionsladdning är endast möjlig med telefoner som är kompatibla med PMA 
eller Qi. Kontrollera kompatibilitet hos din Opel-återförsäljare. 7 OpelConnect Services kommer snart till Sverige. Tjänsterna kan kräva abonnemang/avgift-
er och att mobilnät existerar och är tillgängligt.

OPELCONNECT SERVICES.7

Smarta tjänster som ger en helt ny nivå av säkerhet och support för uppkoppling på vägen  
– även för elektrisk körning.
• Lugn i sinnet: nödsamtal, haverisamtal samt normal fordonsstatus och information.
• Bekvämlighet: fjärrfunktioner (t.ex. lås/lås upp dörren med app). 
• Extratjänster för elbilar: reseplanering, fjärrinställningar eller allmänna laddstationer  

– vi håller farten åt dig.
•  Smart körning: slappna av på vägen med vägvisare och reseplanering i realtid.
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SPORTIG & ATLETISK
GS Line är för dig som uppskattar de sportiga 
attributen hos nya Opel Corsa. Den distinkta ex-
teriören har t.ex. sportigt utförande på stötfån-
garna fram och bak, inbyggd takspoiler baktill, 
strålkastare/framljus i ECO LED, dimljus i LED och 
baklyktor i LED. Interiören kompletterar din at-
letiska sida med sportiga säten, legerade sport-
pedaler och svart innertak.

ELEGANT & RAFFINERAD
Utförandet på nya Corsa Elegance ger en extra nivå av lyx. Exteriören visar 
den eleganta sidan av nya Opel Corsa, med kromgrill, bältlinje i krom, fram-
lyktor i Full LED och dimljus i LED. Interiören präglas av premiumkomfort med 
6-vägs justerbara säten i framsätet, raffinerade material, stämningsfulla ljus 
och utfällbar mittkonsol med armstöd.

DIN EGEN STIL
DIN PERSONLIGA CORSA
Låt din bil spegla din personlighet. Nya Opel 
Corsa finns i sofistikerade utföranden som  
helt perfekt passar din personlighet och stil,  
t.ex. GS Line och Elegance.
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KLÄDSEL
Ge interiören på din nya Opel Corsa en 
personlig touch och välj mellan fyra olika 
klädslar i material av hög kvalitet.

Tygsäten Marvel Black med klädsel 
i Mistral och Jet Black Light samt 
stickningar i Dark Titanium.

Tygsäten Captain Blue med klädsel i 
Mistral och premiumkonstläder samt 
stickningar i Jet Black Light.

Perforerade lädersäten med premium 
läderdetaljer i Mistral och med stickningar 
i Jet Black Light.

Tygsäten Marvel Black med klädsel i premium-
konstläder och detaljer i Mistral, signalrött 
och stickningar i Dark Titanium. 
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FÄRGER
Stick ut ur mängden – välj mellan  
8 slående färger i din personliga stil.

HJUL & FÄLGAR
Upptäck nya Opel Corsas 16–17” fälgar och deras iögonfallande design.

1 5

2 6

3 7

4 8

 Summit White

 Diamond Black1

 Moonstone Grey1

 Quartz Grey1

 Navy Blue1

 Voltaic Blue1

 Hot Red1

 Orange Fizz1

1 16˝ stålfälg med hjulsida, silver1,2 

2 16˝ lättmetallfälgar, 4 dubbelekrar, 
silver

3 16˝ lättmetallfälgar, 8 dubbelekrar  
i Silver 

4 16˝ lättmetallfälgar, 4 dubbelekrar, 
silver

5 16˝ lättmetallfälgar, 4 dubbelekrar, 
High Gloss Black

6 17˝ lättmetallfälgar, 4 dubbelekrar, 
silver

7 17˝ lättmetallfälgar, 4 dubbelekrar, 
High Gloss Black

8 17˝ 5 dubbelekrar, High Gloss Black

9 16˝ lättmetallfälgar, 5 dubbelekrar i 
tvåfärgad design, Silver/Black2

10 17˝ lättmetallfälgar,  fem dubbelekrar  
i tvåfärgad design, Silver/High Gloss 
Black2

1 Också tillgängligt för Corsa-e
2 Endast tillgängligt för Corsa-e.

1 Metallic finish.
22
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  TILLBEHÖR
Skräddarsy din nya Opel Corsa med ett stort 
utbud av originaltillbehör från Opel+ för att ge 
extra skärpa åt designen, eller ökad komfort.

LOGOSTÄNGER I FÄRG
Välj stänger till logotypen i olika färger 
och utföranden.

17-TUMS LEGERINGSFÄLGAR & HJULKLÄMMOR
Gör nya Opel Corsa extra sportig med de särskilda 
legeringsfälgarna. Variera utseendet med special-
tillverkade hjulklämmor i vitt, svart, rött eller blått.

EXTERIÖRT KIT FÖR GS
Ge nya Opel Corsa ett ännu mer spän-
nande utseende med ett kit av t.ex. 
särskilda sidokjolar och tillbehör i 
blanksvart för fram- och baksida.

FÄRGDEKALER
Dynamiska dekaler för motorhuv 
och tak för extra sportig skärpa. 
Finns i svart eller vitt.

SPEGELKÅPOR
Backspeglarna på nya Opel 
Corsa får ett ansiktslyft med 
spegel kåpor i fyra olika färger 
och utföranden.

GOLVMATTOR
Golvmattor håller rent i bilen  
och skyddar originalmattan.

FLEXCONNECT FÄLLBORD
Moduluppbyggt universalsystem. Anslut  
valfri enhet till adaptern och njut av resan. 
Fällbordet är en stabil plats att lägga dina 
ägodelar på. Med inbyggd mugghållare.

INTERIÖRT KIT
Gör nya Opel Corsa mer personlig invändigt med valbara panel-
detaljer till instrumentbrädan. Finns i flera utföranden och färger.

25
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HJULFAKTA

Corsa Corsa-e

Hjul 185/65 
R 15

195/55 
R 16

205/45 
R 17

195/55 
R 16

205/45 
R 17

Bränsleeffektivitetsklass A C–A C–A B–A A

Våtgreppsklass A B–A A B–A A

Uppmätt externt däckljud (dB) 70 72–71 78–71 72–68 68

Klass för externt däckljud

3 Batteriet sitter inbyggt i chassit på Corsa-e, under fram- och baksätena, för att ge största möjliga bagageutrymme. Batteripaketet har särskilda krockskydd och sitter i ett säkert och brandsäkert hölje med separat kylning. 

MOTOR & VÄXELLÅDA

MOTORER: WLTP värden

1.2 Turbo 
(55 kW/75 hk)
med start & stopp-funktion

1.2 Turbo 
(74 kW/100 hk)
med start & stopp-funktion

1.2 Turbo
(74 kW/100 hk)
med start & stopp-funktion

1.2 Turbo
(96 kW/130 hk)
med start & stopp-funktion

1.5 Diesel
(74 kW/100 hk)
med BlueInjection teknologi och 
start & stopp-funktion

Växellåda MT-5 MT-6 AT-8 AT-8 MT-6

Miljöklass Euro 6d-TEMP

Tabellen visar värden för bränsleförbrukning och utsläppsnivåer baserat på modellversion, tillval och valda hjul. Vänligen kontakta din Opel-återförsäljare eller se prislista för ytterligare information. 

Bränsle Bensin Diesel

Bränsleförbrukning i l/100 km1 5,3–6,1 5,3–6,1 5,6–6,4 5,6–6,4 4,0–4,6

Kombinerat CO2 utsläpp i g/km 119–136 121–137 127–144 127–144 104–122

MT-5/-6 = 5-/6-stegad manuell växellåda., AT-8 = 8-stegad automatlåda. Utsläpps- och förbrukningsvärdena är utmätta enligt blandad körning. Mer information om WLTP-värdena hittas på opel.se

Drivlina och batteri i nya Opel Corsa-e3

Max. prestanda 100/136 kW/hk

Max. vridmoment 260 Nm

Acceleration 0–50 km/h 2,8 sek

Acceleration 0–100 km/h 8,1 sek

Max. hastighet 150 km/h

Växellåda Fullständigt elektrisk enväxlad drivenhet

Batterienergi 50 kWh

Spänningsområde 300–450 V

Batteripaketets konstruktion 216 celler (125 Ah): 18 moduler, 
12 celler per modul

Batteriets värmehantering Kylning med glykolvatten  

Metod för frånkoppling av högspänning E-serviceplugg

Maximal räckvidd 330 km (WLTP)

Batterigaranti 8 år/160 000 km/70 % kapacitet

Laddningstid 
– Växelström: 3-fasladdare, 11 kW
– Likström: 80 % kapacitet, 100 kW

 
5 h 15 min.
30 min. 

1  Värden för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp har fastställts genom WLTP-test (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), i enlighet med förordningar (EG) Nr. 715/2007 och (EU) Nr. 2017/1151 (i respektive relevant version). Värdena tar 
inte hänsyn till specifika förhållanden vid användning och körning. För mer information om officiella värden på bränsleförbrukning och CO2-utsläpp, se riktlinjerna “Guideline for fuel consumption, CO2 emissions of new passenger cars”, som finns 
att få kostnadsfritt hos alla återförsäljare eller på www.opel.se.

2  För fordon med BlueInjection-teknik krävs regelbunden påfyllning av AdBlue® även mellan de rekommenderade serviceintervallen. En inbyggd mätare på fordonsdatorn meddelar när det är dags att fylla på. För mer information se opel.se 

Denna information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Opel förbehåller sig rätten att ändra motorns specifikationer när som helst och reserverar sig mot eventuella fel och ändringar. Detta kan påverka de värden som visas här. 
Samtliga siffror som anges avser basmodellen för EU med standardutrustning. För den senaste informationen om tillgängliga motorer och tekniska data, se vår hemsida opel.se eller kontakta återförsäljare.
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Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim
Utgåva 01/20

www.opel.se

Vissa av funktionerna som beskrivs i den här broschyren, liksom de illustrationer som visas, kan syfta på tillvalsutrustning som inte ingår i standardleveransen. Informationen i broschyren var korrekt och rättvisande vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till förändringar av design och utrustning. 
Tryckta färger i broschyren motsvarar endast på ett ungefär de faktiska färgerna. Den tillvalsutrustning som finns illustrerad kan fås till extra kostnad. Tillgänglighet, tekniska egenskaper och utrustning för fordonen kan variera utanför Förbundsrepubliken Tyskland. Återvinning: för information om design  
för miljön, vårt nätverk för återanvändning samt återvinning av uttjänta fordon, se www.opel.se. För exakt information om vilken utrustning som ingår med våra fordon, kontakta din lokala Opel-återförsäljare.

THE FUTURE IS EVERYONE’S

Art. nr  OLCORSAHUBR20 


