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BENT U KLAAR
VOOR DE TOEKOMST?
DE NIEUWE OPEL CORSA.
Zelfverzekerd, compact en vol met opwindende
technologie die aan een veel grotere auto doet
denken. Ontdek de nieuwe Opel Corsa – beschikbaar
met benzine- of dieselmotor én 100% elektrisch.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken
(oktober 2019). De foto’s en tekst bevatten mogelijk uitrusting die
alleen als optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is.
Opel behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde
te wijzigen. Uw Opel dealer geeft u graag de meest recente informatie.
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MEER DAN
U OOIT HAD
VERWACHT.
Ontdek de nieuwe Corsa.
Een stoer design, baanbrekende innovaties zoals IntelliLux
LED Matrix-verlichting, een comfortabel interieur én de
mogelijkheid om 100% elektrisch te rijden: de nieuwe Corsa
vertegenwoordigt rijplezier op zijn best.

COMFORT OP HOOG NIVEAU
De nieuwe Corsa biedt gemak en comfort in overvloed,
met talloze handige opbergvakken en zelfs een
bestuurdersstoel met massagefunctie1.

1

04

Niet beschikbaar voor de Corsa-e.

ALTIJD GOED VERBONDEN
Ook op het gebied van infotainment overtreft de nieuwe
Corsa uw stoutste dromen. Aan de top van het aanbod
staat Multimedia Navi Pro dat u via een 10-inch touch
screen perfecte ontspanning en informatie biedt.

2

Beschikbaarheid afhankelijk van de uitvoering.

3

Leverbaar vanaf 2020.

TOONAANGEVENDE INNOVATIES EN VEILIGHEID
Opel heeft hoog in het vaandel staan dat innovatieve
techniek voor iedereen bereikbaar moet zijn. Daarom
zijn voor de nieuwe Corsa baanbrekende functies en
systemen beschikbaar, zoals het digitale infodisplay2,3.

OOGSTRELEND DESIGN
Vanuit welke hoek u hem ook bekijkt: de nieuwe Corsa is
bijzonder begerenswaardig. Met een dak in contrasterend
Summit White of Diamond Black 2 komen zijn stoere looks
nog beter tot hun recht.

100% ELEKTRISCH
In de nieuwe Corsa-e rijdt u zonder uitsloot –
zonder compromissen. En opladen is net zo
gemakkelijk als uw smartphone opladen!
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LIEFDE OP HET
EERSTE GEZICHT.
GROOT GEVOEL VAN LUXE.
Stap in en geniet van een interieur dat indruk maakt door zijn vele
verzorgde details, vakkundige afwerking en hoogwaardige
materialen. Het sportieve, op de bestuurder gerichte dashboard,
met de uitstraling van een veel grotere auto nodigt uit om
direct weg te rijden.

ROYALE BAGAGERUIMTE
Veel mee te nemen? Met maar liefst 309 liter1 bagageruimte kan
alles met gemak mee. Toch nog meer nodig? Klap dan de achterbank
gedeeltelijk of helemaal neer om nog meer plaats te maken.

GROOT PANORAMADAK
Het vaste panoramadak met handbediend zonnescherm doet
het interieur van uw Corsa baden in licht en versterkt het gevoel
van ruimte.

1

Geldt voor de Corsa met benzine- of dieselmotor.
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ENERGIEKE
PRESTATIES.
DYNAMISCH RIJPLEZIER.
Wat prestaties en lage uitstoot betreft, gooien de benzine- en
dieselmotoren van de nieuwe Opel Corsa hoge ogen. De nieuwe
Corsa-e gaat een flinke stap verder en produceert tijdens het
rijden helemaal geen uitstoot! Welke Corsa u ook kiest, u bent
verzekerd van hoge efficiëntie en een soepel rijgedrag.

SPORT- EN ECO-MODUS1
In de nieuwe Corsa-e kiest u zelf uw rijstijl: de
Sport-modus voor maximale dynamiek, de
Eco-modus voor een maximaal rijbereik, door
optimaal zuinig gebruik van de energie.

1

Alleen beschikbaar in de Corsa-e.

2

GEAVANCEERDE 8-TRAPS AUTOMAAT 2
Meer gemak, efficiënter rijden en een sportief
rijgedrag komen samen in de 8-traps automaat
met schakelpeddels.

Beschikbaar op de 1.2 Turbo Start/Stop-benzinemotoren met 74 kW (100 pk) en 96 kW (130 pk).
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	eenvoudig ELEKTRISCH.
RIJBEREIK TOT 330 KM.
Met de nieuwe Corsa-e maakt Opel elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar. Zijn rijbereik van 330 km1 zonder
tussentijds bij te laden is ronduit indrukwekkend. Dat maakt de Corsa-e niet alleen geschikt voor de meeste
dagelijkse ritten, maar ook voor weekendjes weg en vakanties. Bovendien levert elektrisch rijden winst op voor u én
het milieu. En opladen is ook een fluitje van een cent.

De e-SERVICES van Opel
Opel biedt uitgebreide diensten om elektrisch rijden zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Van ondersteuning via
de myOpel app tot mobiliteitsdiensten. Meer informatie
vindt u op opel.nl/corsa-e.

KIES HOE U WILT OPLADEN
Opladen gaat bij de Corsa-e snel en eenvoudig,
aan een wandlader thuis of op het werk, een
openbare laadpaal, een snellader langs de snelweg of zelfs aan een gewoon stopcontact.2,3

Van batterijstatus tot energieverbruik: het grote
touchscreen geeft overzichtelijk informatie,
zodat u in één oogopslag ziet hoe efficiënt u rijdt
en hoe ver u nog kunt rijden.

Het gegeven rijbereik is voorlopig en is berekend volgens de WLTP-testprocedure, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 2017/1151. De Europese typegoedkeuring en het certificaat van conformiteit zijn nog niet beschikbaar.
De uiteindelijke cijfers kunnen afwijken van de hier gegeven cijfers. Het rijbereik in de dagelijkse praktijk is onder meer afhankelijk van de persoonlijke rijstijl, de weg- en verkeersomstandigheden, de buitentemperatuur en het gebruik van
verwarming/airconditioning/voorverwarming. 2 Indicatie van de oplaadtijden: aan een 11 kW-laadpunt (AC) duurt het ca. 4 uur voor de batterij volledig is opgeladen; bij een DC-snellader met een vermogen tot 150 kW is de batterij in 30 minuten
voor 80% vol. De oplaadtijd kan variëren naar gelang van het type laadstation en het vermogen ervan, de buitentemperatuur en de temperatuur van de batterij. 3 De Corsa-e wordt standaard geleverd met een Type2, Mode 3 laadkabel.
4
Beschikbaar in combinatie met Multimedia Navi of Multimedia Navi Pro.
1
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e-info 4

11

INTELLIGENTE
VEILIGHEIDSFUNCTIES.
slimme assistentie.
De Opel Corsa helpt u met geavanceerde assistentiesystemen om veilig en
ontspannen te rijden, ongeacht de verkeers- en wegomstandigheden.

ACTIEVE RIJSTROOK-POSITIONERING1
Autonoom rijden komt steeds dichterbij. Dit intelligente
assistentiesysteem ondersteunt het sturen en zorgt dat
u precies in het midden van de gemarkeerde rijstrook blijft
rijden. Dat is een groot voordeel tijdens lange ritten op
de snelweg.2

1
3
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ADVANCED PARK ASSIST1,3
Inparkeren wordt kinderspel. Advanced Park Assist zoekt
een parkeerplek en bedient het stuurwiel. U hoeft zelf alleen
volgens de aanwijzingen gas te geven en te remmen.

De assistentiesystemen van Opel zijn bedoeld om de bestuurder te ondersteunen, binnen de grenzen van het systeem. De bestuurder blijft zelf verantwoordelijk voor het rijden.
Leverbaar vanaf medio 2020. 4 Kan geactiveerd worden bij een snelheid van 30 – 180 km/u. 5 Beschikbaarheid afhankelijk van de uitvoering; leverbaar vanaf 2020.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL1,4
Dit veiligheidssysteem handhaaft niet alleen een constante
snelheid, maar zorgt dat u altijd een veilige afstand tot
uw voorganger houdt, door automatisch af te remmen of op
te trekken.

2

U dient uw handen te allen tijde aan het stuur te houden.

DIGITALE INFORMATIE 5
Via het innovatieve display recht voor u wordt u perfect op
de hoogte gehouden van alle belangrijke gegevens,
zoals uw snelheid en navigatieaanwijzingen. Het digitale
infodisplay levert daarmee een belangrijke bijdrage
aan uw veiligheid, omdat u uw ogen op de weg kunt houden.

INTELLILUX LED MATRIX® KOPLAMPEN
De nieuwe Corsa biedt als eerste in zijn klasse IntelliLux LED
Matrix® koplampen, die de weg afhankelijk van de situatie
steeds optimaal verlichten en automatisch schakelen tussen
grootlicht en dimlicht. De lichtopbrengst is bovendien 30%
hoger dan bij standaard koplampen.

PANORAMISCHE 180° ACHTERUITRIJCAMERA1
Dit geavanceerde camerasysteem geeft 180° zicht op de
achterkant van de Corsa en brengt hem bovendien van
bovenaf in beeld, zodat u alle obstakels beter kunt zien.
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EERSTEKLAS COMFORT.
HIER BENT U THUIS.
Als u eenmaal zit, wilt u niet meer opstaan. De Corsa
doet er alles aan om de bestuurder weldadig comfort
te bieden, met onder meer een verwarmbare stoel
met massagefunctie.1
VERWARMBARE VOORSTOELEN
Als het buiten koud is, worden bestuurder
en voorpassagier warm verwelkomd.

STUURVERWARMING 2
Op koude dagen hoeft u niet met handschoenen aan te rijden!

1
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ELECTRONIC CLIMATE CONTROL
Dit eenvoudig te bedienen systeem handhaaft automatisch
uw ideale temperatuur in de Corsa.

Massagefunctie alleen beschikbaar in combinatie met lederen bekleding.

2

Niet beschikbaar in combinatie met een automaat.

KEYLESS ENTRY & START
Instappen zonder uw sleutels uit uw zak of tas
te halen en starten met een druk op de knop.
Zo simpel kan het zijn!
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ALTIJD GOED OP DE HOOGTE.
VEELZIJDIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK.
Een groot kleuren-touchscreen, Apple CarPlay™1,2, spraakgestuurde
functies, audiostreaming via Bluetooth®3, digitale radio DAB+... De
infotainmentsystemen in de Corsa zorgen voor perfecte informatie
en ontspanning onderweg. OpelConnect staat voor u klaar wanneer
u behoefte heeft aan assistentie.

MULTIMEDIA NAVI PRO
Het meest veelzijdige multimedia- en navigatiesysteem, met een 10-inch kleuren-touchscreen,
3D-navigatie, real-time verkeersinformatie en
navigatiekaarten voor heel Europa.
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DRAADLOOS OPLADEN 4
Om uw smartphone op te laden heeft
u geen kabeltje meer nodig. U legt hem
gewoon in het opbergvak en hij wordt
autom atisch via inductie opgeladen.

OPELCONNECT: ALTIJD KLAAR OM U TE HELPEN. 5
Een reeks geavanceerde diensten die u ondersteuning bieden, u informeren en uw veiligheid
vergroten, met speciale functies voor elektrisch rijden.
• Een geruststellende gevoel: eCall Noodoproep, bCall Pechhulp-oproep en status- en
voertuiginformatie.
• Gemak: bedien functies zoals de deuren vergrendelen en ontgrendelen met uw smartphone.
• Speciale functies voor elektrisch rijden: op afstand de batterijstatus controleren, de air
conditioning in- en uitschakelen en het opladen volgen.
• Slimmer rijden: rijd ontspannen en efficiënt, dankzij functies als Live Navigatie en rit- en route
management.

MULTIMEDIA NAVI
Gebruiksvriendelijk multimedia- en navigatiesysteem met een 7-inch kleurentouchscreen, real-time verkeersinformatie
en Apple CarPlay™.1,2
Apple CarPlay™ en Apple Siri™ zijn handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 2 De compatibiliteit en de beschikbaarheid
van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type toestel en de versie van het besturingssysteem. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie. 3 Bluetooth®
is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. 4 Alleen geschikt voor PMA- en Qi-compatibele toestellen. Voor sommige toestellen is een adapter
nodig. Informeer bij uw Opel dealer naar de compatibiliteit van uw toestel. 5 De diensten van Opel Connect zijn afhankelijk van de dekking en de beschikbaarheid
van het mobiele netwerk. Voor deze diensten is mogelijk een (betaald) abonnement vereist. De diensten worden in de loop van 2019 gefaseerd ingevoerd.
1
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UW EIGEN KARAKTER.
KIES DE CORSA DIE BIJ U PAST.
Sportief of elegant? Wat uw favoriete stijl ook
is, er is altijd een Corsa waarin u zich perfect
thuisvoelt. Met vier uitrustingsniveaus1 en een
ruime keuze uit opties en accessoires creëert
u uw persoonlijke Corsa.

STOER EN ATLETISCH
Met de GS Line laat de Corsa zich van zijn meest
dynamische kant zien. Een opvallende design,
met sportieve voor- en achterbumpers en een
verchroomde uitlaat maken hem extra opwindend. LED-koplampen, LED-achterlichten en LEDmistlampen benadrukken zijn hoge kwaliteit.
En ook het interieur onderscheidt zich, met onder
meer sportstoelen, aluminium pedalen en
zwarte hemelbekleding.

1
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Voor de Corsa-e zijn andere uitrustingsniveaus leverbaar.

ELEGANT EN VERFIJN D
De Corsa Elegance straalt één en al luxe uit. Wat direct opvalt, zijn de chromen
grille, de chromen sierlijsten onder de zijruiten en de hoogglans zwarte B-stijlen.
LED-koplampen, LED-mistlampen en 8-spaaks lichtmetalen velgen maken het
beeld compleet. Het interieur biedt ultiem comfort, met onder meer een lederen
stuurwiel, een in hoogte verstelbare passagiersstoel en een extra fraai en praktisch uitgerust dashboard.
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BEKLEDINGEN.
Hoe zit u het liefst? De Corsa biedt de
keuze uit vier stijlvolle, hoogwaardige
bekledingen.

20

Stoffen bekleding in Marvel Black, met
sierstiksels in Dark Titanium.

Stoffen bekleding in Captain Blue met premium
leder-look zijwangen in Mistral en sierstiksels in
Jet Black Light.

Stoffen bekleding in Marvel Black met premium leder-look
zijwangen in Mistral en sierstrepen en stiksels in Signal Red.

Lederen bekleding met premium leder-look zij
wangen in Mistral en sierstiksels in Jet Black Light.
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Kleuren.
De Corsa biedt de keuze uit acht schitterende
kleuren, van minimalistisch wit tot vlammend
oranje. Succes verzekerd!

1
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1

Summit White1

5

Nautic Blue2

2

Diamond Black2

6

Voltaic Blue2

3

Moonstone Grey2

7

Peperoncino Red3

4

Quartz Grey2

8

Orange Fizz4

Basis-lak.

2

Metallic-lak.

3

Trend-lak.

4

Standaard-lak (metallic).

Velgen.
Elegant, sportief, stoer of stijlvol: met de 16- en 17-inch velgen voor de Corsa bent u verzekerd van bewonderende blikken.
1

16-inch stalen velg met volledig
afdekkende wieldop, zilverkleurig1,2

6

17-inch lichtmetalen velg, 4-dubbelspaaks design, zilverkleurig

9

16-inch lichtmetalen velg, 5-spaaks
design, bi-colour zilverkleurig en zwart3

2

16-inch lichtmetalen velg, 4-dubbelspaaks design, zilverkleurig

7

17-inch lichtmetalen velg, 4-dubbelspaaks design, High-Gloss Black

10

3

16-inch lichtmetalen velg, 8-spaaks
design, zilverkleurig

8

4

16-inch lichtmetalen velg, 4-dubbelspaaks design, zilverkleurig

17-inch lichtmetalen velg, 5-dubbelspaaks design, diamantgesneden,
High-Gloss Black

17-inch lichtmetalen velg, 5-spaaks
design, bi-colour aero design, zilverkleurig en High-Gloss Black3

5

Ook beschikbaar als 15-inch velg.
Ook beschikbaar voor de Corsa-e.
3
Alleen voor Corsa-e.
1
2

16-inch lichtmetalen velg, 4-dubbelspaaks design, High-Gloss Black

1

2

4

3

5
7

9

6
8

10
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ACCESSOIRES.
Stem uw Corsa helemaal af op uw persoonlijke
wensen, met originele Opel+ accessoires die
zijn stijlvolle design benadrukken of uw comfort
verhogen.

SPIEGELBEHUIZING
Geef de buitenspiegels van uw
Corsa uw eigen accent. De
spiegelbehuizing is leverbaar
in vier verschillende kleuren
en designs.

DECORATIEFOLIE
Sportieve strepen in zwart of
wit geven de motorkap en het
dak een extra dynamische look.

GEKLEURDE LOGOSTRIP
Geef de grille van uw Corsa een kleurrijk
accent, met een elegante logostrip in
uw favoriete kleur.
24

17-inch VELGEN MET WIELCLIPS
Stoere 17-inch lichtmetalen velgen met
opvallende wielclips in wit, zwart, rood of
blauw geven uw Corsa een unieke uitstraling.

GS EXTERIeurpakket
Maak uw Corsa extra sportief met
stylingaccessoires die helemaal
zijn afgestemd op zijn design. Het
pakket bestaat uit unieke side
skirts en strips voor de voor- en
achterbumper, afgewerkt in
High-Gloss Black.

INTERIEURPAKKET
Ook in het interieur van de Corsa kunt u uw eigen sfeer creëren, met
verwisselbare dashboardpanelen in verschillende kleuren en designs.

AUTOMATTEN
De op maat gemaakte automatten houden
het originele tapijt schoon en beschermen
het tegen slijtage.

FLEXCONNECT UITKLAPTAFELTJE
Het stevige tafeltje met bekerhouder is onderdeel van een veelzijdig modulair systeem.
Aan de FlexConnect ophangbeugel bevestigt
u eenvoudig diverse accessoires die onderweg extra gemak bieden.

25
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ENERGIEK EN efficiënt.
Drie pittige benzinemotoren, één soepele dieselmotor.
• 1.2 Start/Stop-benzinemotor, 55 kW (75 pk), met een 5-versnellingsbak
• 1.2 Turbo Start/Stop-benzinemotor, 74 kW (100 pk), met een 6-versnellingsbak of 8-traps automaat
• 1.2 Turbo Start/Stop-benzinemotor, 96 kW (130 pk), met een 8-traps automaat
• 1.5 Start/Stop-dieselmotor, 75 kW (102 pk), met een 6-versnellingsbak.
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,5–3,2 l/100 km.1 Gemiddelde CO2 -uitstoot: 103–85 g/km.1
Kijk voor de meest actuele motorgegevens en technische specificaties op www.opel.nl/corsa
of vraag ernaar bij uw Opel dealer.

EU-bandenlabels
Corsa
Bandenmaat

185/65
R 15

Corsa-e

195/55
R 16

205/45
R 17

195/55
R 16

205/45
R 17

Brandstof-efficiëntieklasse

A

C–A

C–A

B–A

A

Klasse grip op nat wegdek

A

B–A

A

B–A

A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

70

72–71

78–71

72–68

68

Geluidsniveau

De gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor
om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen
wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De informatie
over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk
te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen
R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een
specifiek gebruik van de auto, de rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast
variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.
1
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De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op
de laatst bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk
geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Meer informatie over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan
een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Uw Opel dealer kan u informeren over financiering door Opel Finance, gevestigd te Rotterdam (KvK nr. 33235784, AFM registernr. 12015032). Ga voor meer informatie naar www.opelfinance.nl of neem telefonisch
contact op met Opel Finance (088-8866999). Opel Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam. Postbus 350, 1115 ZH Duivendrecht.

www.opel.nl/corsa
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