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De foto’s en beschrijvingen in deze brochure kunnen opties bevatten. De inhoud van deze brochure was correct op het moment van het ter perse gaan (08/2017). Opel behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie.
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Een design waar je meteen voor valt, een 
premium-interieur, opwindende techniek  
en geweldige rijeigenschappen: de Corsa 
geeft je in alle opzichten het gevoel in een 
auto van een hogere klasse te rijden.

Toch is de Corsa óók heel betaalbaar en 
zuinig. Innovatieve Duitse techniek maakt 
rijden in de Corsa veiliger, gemakkelijker  
en véél leuker. En dankzij de IntelliLink  
multimediasystemen sluit hij bovendien 
perfect aan bij je digitale leven.

Geen wonder dat de Corsa zoveel harten 
op hol brengt. Of je nu liever in de 3-deurs 
of in de 5-deurs zit, met de Corsa weet je 
zeker dat je de ware gevonden hebt.

DE MOOISTE 
VAN HET LAND.



DUITSE TOPTECHNOLOGIE

LIEFDE OP HET  
EERSTE GEZICHT.
Alles waarvan jij denkt “dat zou ik wel willen hebben”, heeft de Corsa waarschijnlijk  
in huis. Innovaties die door Opel ontwikkeld zijn om het rijden gemakkelijker, veiliger,  
comfortabeler en gewoon veel leuker te maken. Dat voel je zodra je instapt.

BI-XENON kOPLamPEN1, 
BOCHTvErLICHTING1 EN 
LED-DaGrIjvErLICHTING2

Beter zicht én beter gezien worden,  
waar je ook rijdt. 

OPEL EYE  
aSSISTENTIESYSTEmEN3

Innovatieve systemen waarschuwen en  
assisteren je wanneer het nodig is, om je 
veiligheid te vergroten.
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1 Optie voor Innovation. 
2 Standaard op OnlinEdition en Innovation, optie voor Business+. 
3 Optie voor Online Edition, Business+ en Innovation. 
4 Standaard in Online Edition, Business+, Innovation en OPC, optie voor Edition. Zie voor meer informatie blz. 16–19. 
5 Optie voor alle uitrustingsniveaus (behalve Selection). 
6  R 4.0 IntelliLink is standaard in de Online Edition, Business+ en optie voor Edition; Navi 4.0 IntelliLink is als optie leverbaar voor 

Business+ en Innovation. Apple is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

OPEL ONSTAR4

Altijd in contact, veilig en in goede handen, 
dankzij 24/7 online assistentie en een Wi-Fi 
Hotspot voor 7 apparaten.

ADVANCED PARK ASSIST5

Laat het inparkeren met een gerust hart 
aan je Corsa over.

GEÏNTEGREERD INTELLILINK
SYSTEEM MET APPLE CARPLAY™ 6

Je smartphone wordt één met je auto,  
zodat je onderweg niets hoeft te missen.



1Optie voor Innovation. 2 Standaard op Online Edition en Innovation, optie voor Business+. 3 Optie voor Online Edition en Innovation. 
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DE CORSA
UNIEK DESIGN

Klaar voor  
DE catwalK.
Zoveel oog voor detail en zoveel precisie in het design 
van de carrosserie zag je nooit eerder in deze klasse. 
Hoogwaardige extra’s zoals Bi-Xenon koplampen1 en  
ultra-heldere, stijlvolle lED-dagrijverlichting2 voegen 
extra glamour toe.

Bekijk de corsa vanuit elke hoek op www.opel.nl/corsa

•	 	Koplampen	en	achterlichten	met	 
elegant “wing”-design

•	 	Stijlvol	panoramadak	geeft	de	Corsa	
een klassieke uitstraling3



INSTAPPEN EN ONTSPANNEN

OMRINGD DOOR 
COMFORT.
De Corsa geeft je nooit het gevoel dat je in een “kleine 
auto” rijdt. Het interieur is verrassend ruim en biedt een 
luxe die je in deze klasse misschien niet zou verwachten.

•	 Elegant	gevormde	oppervlakken	en	zachte	texturen	
scheppen	een	gastvrije	sfeer.

•	 Chromen	decoraties	geven	je	Corsa	een	5-sterren	 
status. 

•	 Stijlvolle	sierstiksels	zorgen	voor	een	subtiele	finishing	
touch.

Bewonder het indrukwekkende interieur van de Corsa 
van	alle	kanten	op	www.opel.nl/corsa
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1 Optie voor Online Edition, Business+ en Innovation. In combinatie met Opel Eye is de City-modus niet beschikbaar. 2 Onderdeel van Advanced Park Assist (zie blz. 12). 3 Optie voor Innovation. 4 Standaard op Online Edition en Innovation, optie voor Business+.  
5 Onderdeel van Opel Eye. 
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DE CORSA
INNOVATIEVE VEILIGHEID

BESCHERMENGEL  
AAN BOORD.
Niets ontgaat je. Opel Eye1 houdt via een slimme  
camera achter de voorruit een wakend oog over je  
rij-omgeving. De rijstrook-assistent (1.1) helpt je  
te voorkomen dat je onbedoeld je rijstrook verlaat.  
Waarschuwing bij dreigende aanrijding (1.2) geeft  
een duidelijk signaal als je te dicht op je voorganger 
rijdt. En de dodehoek-waarschuwing2 (1.3) geeft een 
seintje in de buitenspiegel zodra een andere auto je 
dode hoek binnenrijdt.

Beter zien en gezien worden. Bi-Xenon koplampen3 
met bochtverlichting (2) verbeteren het zicht en geven 
meer overzicht in de bocht. LED-dagrijverlichting4  
zorgt dat je ook overdag goed wordt opgemerkt. 
Grootlicht-assistent5 schakelt automatisch tussen 
grootlicht en dimlicht, zodat je geen risico loopt andere 
bestuurders te verblinden.

Maak kennis met de volledige veiligheidsuitrusting van 
de Corsa op www.opel.nl/corsa

1.1 1.2

1.3

2



1 Optie voor alle uitrustingsniveaus (behalve Selection). Geeft een breed beeld van de omgeving achter de auto op het 7-inch infotainmentscherm en wordt automatisch ingeschakeld zodra je in de achteruit schakelt.  
2 Standaard op alle uitrustingsniveaus. De City-modus is niet beschikbaar in combinatie met Opel Eye en voor OPC-modellen. 
3 Optie voor alle uitrustingsniveaus (behalve Selection). De bestuurder hoeft alleen de pedalen en de versnelling te bedienen.

HIGH-TECH
IN DE STAD

WEINIG RUIMTE?  
GEEN STRESS!
     1       Ogen in je achterhoofd. De achteruitrijcamera1 

maakt het gemakkelijker om voetgangers en obstakels 
achter je auto te vermijden. Zo wordt inparkeren een 
stuk gemakkelijker. 

 2   Extra licht sturen. De City-modus2 versterkt met  
één druk op de knop de stuurbekrachtiging. Zo stuur  
je moeiteloos door het drukke stadsverkeer en draai  
je fluitend een krappe parkeerplaats in. 

 3   Parkeren wordt kinderspel. Advanced Park Assist3 
vindt een geschikte parkeerplaats voor je en parkeert 
vervolgens bijna automatisch en foutloos in.

Kijk voor meer slimme functies op www.opel.nl/corsa
1

2 3
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1Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 2 Welke functies en apps beschikbaar zijn, is afhankelijk van je toestel en het besturingssysteem. Vraag je Opel dealer naar meer informatie over de compatibiliteit van je toestel. 3 Standaard in 
Online Edition, Business+ en Innovation, optie voor Edition. 4Alleen PMA- of Qi-compatibele smartphones kunnen via inductie worden opgeladen. Voor sommige telefoons is een adapter nodig. 5 Optie voor Business+ en Innovation.toestel. 6 Zie voor meer informatie over Opel OnStar blz. 16–19.
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INTELLILINK 
INFOTAINMENT

JE AUTO EN  
JE SMARTPHONE: 
DE IDEALE MATCH.
Geavanceerde IntelliLink-infotainmentsystemen zorgen 
dat je smartphone één geheel vormt met je Corsa. Dankzij 
Apple CarPlay™ 1 heb je via het grote touch screen een-
voudig toegang tot de belangrijkste functies en apps2 
op je smartphone.

R 4.0 IntelliLink3 is een uitgekiend alles-in-één systeem 
dat je via een ultrascherp 7-inch kleurentouchscreen 
de mogelijkheid biedt handsfree te bellen en muziek te 
streamen via Bluetooth®, terwijl je je ogen veilig op de 
weg houdt. Je kunt het touchscreen zelfs personaliseren 
en je favoriete radio stations opslaan.  Om het je nog 
gemakkelijker te maken, kun je je telefoon draadloos 
via inductie4 opladen. 

Navi 4.0 IntelliLink5 voegt daar een geïntegreerd 
navigatie systeem met kaarten voor heel Europa aan 
toe, inclusief de functie “bestemming downloaden”  
van Opel OnStar6 en uitgebreide verkeersinformatie.



1  Voor Opel OnStar is activering van je account vereist. Om na afloop van de gratis proefperiode van 12 maanden gebruik te  
blijven maken van de Opel OnStar diensten, dient een abonnement te worden afgesloten. Kijk op www.opel-onstar.nl voor 
meer informatie of vraag ernaar bij je Opel dealer.

2  Voor de Wi-Fi Hotspot geldt een gratis proefperiode van 3 maanden, met een maximaal datagebruik van 3 GB. Om daarna  
gebruik te blijven maken van de Wi-Fi Hotspot dien je databundels aan te schaffen bij de netwerkaanbieder.

je perSOOnlijKe  
24/7 Online &  
SerVice-aSSiStent.
Opel OnStar1 biedt je toegang tot innovatieve diensten, waardoor je 
een uniek gevoel van veiligheid ervaart. 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar en vrijwel overal in europa. Met onder meer directe hulp in 
noodgevallen, persoonlijke assistentie en een snelle Wi-Fi Hotspot2. 
Maak kennis met deze ongekend geavanceerde dienstverlening.
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3  Het is mogelijk dat sommige functies voor bepaalde modellen/uitrustingsniveaus niet beschikbaar zijn. Voor bestemming 
downloaden zijn een geïntegreerd Opel navigatiesysteem en actuele kaartgegevens vereist.

4  Wordt je auto gedekt door Opel Assistance (Plus), dan komt deze dienst je kosteloos te hulp (afhankelijk van de dekking).  
In andere gevallen kan de pechhulpdienst kosten voor de geleverde diensten in rekening brengen.

5  De Opel OnStar adviseur kan een hotel voor je boeken via booking.com, volgens de voorwaarden en het privacybeleid op  
de website van booking.com. Opel OnStar assisteert bij het maken van de boeking en is niet verantwoordelijk voor de  
dienstverlening van het hotel. Een e-mailadres en creditcard zijn vereist.

6  Voor deze dienst zijn een geïntegreerd Opel navigatiesysteem en actuele kaartgegevens vereist. Alleen voor parkeerterreinen 
en -garages die zijn opgenomen in Parkopedia.com

“CONNECTED”
Wi-Fi Hotspot1,2

•   Een stabiele, snelle internetverbinding voor 7  
toestellen.

Afstandsbediening via de myOpel Smartphone-app1,3

•  De deuren van een afstand afsluiten en ontgrendelen.
•  De locatie van je auto op de kaart vinden.
•   De koplampen of de claxon bedienen om je auto  

terug te vinden.

Voertuigdiagnose1

•  Direct inzicht in de belangrijkste gegevens van je auto.
•   Controleer via je smartphone brandstofniveau, oliepeil 

en meer.

Bestemming downloaden1,3

•  De Opel OnStar adviseur kan het adres van je  
bestemming of een alternatieve route direct naar  
je navigatiesysteem sturen.

VEILIg
Automatic Crash Response1

•  Bij een ongeval maakt je auto automatisch contact met Opel OnStar.
•   De Opel OnStar adviseur stuurt indien nodig de juiste hulpdiensten en 

geeft je locatie en essentiële gegevens door.

24-uurs Noodoproep1

•   Bij een medisch noodgeval kun je met de SOS-knop de Opel OnStar  
adviseur oproepen, die direct de juiste hulp zal sturen.

Pechhulp1,4

•  Opel OnStar helpt je bij problemen met je auto.
•   Als het nodig is kan de Opel OnStar adviseur een pechhulpdienst naar je 

toe sturen.

Hulp bij gestolen voertuig1

•  Opel OnStar kan zorgen dat de motor niet opnieuw kan worden gestart.
•  De Opel OnStar adviseur kan de locatie van je auto aan de politie doorgeven, 

zodat hij sneller kan worden teruggevonden.

IN gOEDE HANDEN
Je persoonlijke assistent1

•  De Opel OnStar adviseur helpt je om een tankstation of andere bestemming 
te vinden en kan zelfs een hotel voor je boeken.5

•   Vragen over een lampje dat blijft branden? De Opel OnStar adviseur kan 
op afstand de belangrijkste systemen van je auto controleren, zodat je  
altijd weet waar je aan toe bent.

Parkeerservice1,6

•  Via Parkopedia.com vindt Opel OnStar een parkeerterrein of -garage in de 
buurt van je bestemming en wijst je de weg ernaartoe. Je kunt zelfs direct 
zien hoeveel vrije plaatsen er zijn en wat de kosten zijn.



HOE KRIJG IK  
OPEL ONSTAR?
Opel OnStar is standaard in  elke nieuwe Corsa Business+,  
Online Edition, Innovation en OPC, en is als optie beschikbaar  
voor de Edition.

Zo profiteer je van alle voordelen van opel onStar:
     1      Vraag bij het bestellen van je Corsa direct Opel OnStar aan.
     2      Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om je Opel OnStar  

account te activeren.
     3      Rond je registratie online af en stel je persoonlijke voorkeuren in.
     4      Opel OnStar is nu klaar voor gebruik!

Na de gratis kennismaking van 12 maanden1 kun je je abonnement 
op Opel OnStar verlengen. Hiervoor worden kosten in rekening  
gebracht. Voor de Wi-Fi Hotspot dien je na afloop van de gratis 
proefperiode2 databundels te kopen bij de netwerkaanbieder.

Kijk voor meer informatie op www.opel-onstar.nl

jouw privacy, jouw beslissing. Jij bepaalt zelf welke informatie je 
wel en niet met Opel OnStar deelt. Alleen in een noodsituatie  
zal Opel OnStar deze voorkeur negeren. Kijk voor meer informatie 
over het afschermen van je gegevens op www.opel-onstar.nl
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1  De gratis proefperiode van Opel OnStar begint bij activering van het Opel OnStar account.
2  De gratis proefperiode van de Wi-Fi Hotspot eindigt na 3 maanden, of eerder wanneer de maximale dataruimte van 3 GB gebruikt is.

PROFITEER VAN ALLE EXTRA’S  
VAN myOPEL.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel, 
waar je alles vindt dat met je Opel te maken heeft –  
van je Opel OnStar account en alle details van je auto 
tot het maken van een afspraak voor onderhoud en 
persoonlijke aanbiedingen.

•	 Alles	over	je	Opel	online	–	werkplaatsafspraak,	
voertuig gegevens en digitaal onderhoudsboekje.

•	 Toegang	tot	je	Opel	OnStar	diensten	–	voertuig
diagnose, je account beheren en meer.

•	 Nieuws	en	exclusieve	aanbiedingen	–	speciaal	voor	
jou en je Opel.

•	 Overal	en	altijd	de	dichtstbijzijnde	Opel	dealer	 
vinden.

Heb je je bij Opel OnStar aangemeld, dan heb je automatisch toegang tot 
myOpel. Als je geen gebruik maakt van Opel OnStar, kan je je eenvoudig 
voor myOpel aanmelden via www.myOpel.nl. Je Opel dealer kan je hierbij 
helpen.

Volg je nieuwe auto op de voet!
Als lid van myOpel heb je bovendien exclusief de mogelijkheid om je 
nieuwe Corsa tijdens het productieproces stap voor stap te volgen. Vanaf 
het moment dat je auto besteld is bij de fabriek tot aan de aflevering  
bij je Opel dealer word je via berichten op de hoogte gehouden. Zo kun 
je	met	nog	meer	plezier	uitkijken	naar	je	nieuwe	Opel.

Om ook op je smartphone eenvoudig toegang te hebben tot myOpel kun je 
de myOpel app downloaden via iTunes of uit de Google Play Store.



1 Standaard in Edition, Online Edition en Business+. 2 Standaard in Online Edition en Innovation, optie voor Business+. 3 Onderdeel van het Winter-pakket, optie voor alle uitrustingsniveaus (behalve Selection).  
4 Standaard vanaf Edition.
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DE GASTVRIJE KANT
VAN JE CORSA

eeN waRM welKOM  
VaN OPel.
wat voor weer het buiten ook is, in je Corsa zit je comfortabel.  
dat maakt zelfs een rit naar de supermarkt of je werk tot een  
plezieruitstapje.

•	 Airconditioning1 of Electronic Climate Control (ECC)2 zorgen 
voor een aangenaam klimaat in je auto.

•	 Met	een	elektrisch verwarmbare voorruit3 en verwarmbare 
buitenspiegels4 behoort ijs krabben in de barre winterkou tot 
het verleden.

•	 Verwarmbare voorstoelen3 en een verwarmbaar stuurwiel3 
maken het nog aangenamer om achter het stuur te zitten.



Kijk voor een volledig overzicht van de standaarduitrusting van elke uitvoering op www.opel.nl/corsa

EDITION
Waardevolle pluspunten

Bovenop de uitrusting van de Selection:
•	 16-inch	stalen	velgen
•	 Airconditioning
•	 Elektrisch	verstelbare	en	verwarmbare	

buitenspiegels
•	 Radio/CD	3.0	met	Bluetooth® en USB,  

4 speakers
•	 Cruise	control	met	snelheidsbegrenzer
•	 Lederen	stuurwiel	met	stuurwiel	bediening
•	 In	hoogte	verstelbare	bestuurdersstoel
•	 Elektrisch	verstelbare	en	verwarmbare	

buitenspiegels

OnLInE	EDItIOn
afgestemd op je digitale leven

Extra	bovenop	de	Edition-uitvoering:
•	 navi	4.0	IntelliLink	multimedia-	en	

navigatie	systeem	met	Apple	CarPlayTM, 
digitale	radio	DAB+	en	Bluetooth®

•	 Opel	OnStar,	je	persoonlijke	assistent
•	 Electronic	Climate	Control	(ECC)
•	 Parkeersensoren	voor	en	achter
•	 LED-dagrijverlichting	in	stijlvol	 

“Wing”-design
•	 16-inch	lichtmetalen	velgen
•	 In	ongelijke	delen	(60/40)	neerklapbare	

achterbankleuning

Corsa uitrustingsniveaus

WELKE		 
KIES JIJ?

De	Corsa	biedt	je	de	keuze	uit	vijf	uitrustingsniveaus:	
Selection,	Edition,	Business+,	Online	Edition	en	de	zeer	
luxe	uitgeruste	Innovation.	Elk	met	zijn	eigen	karakter	
en	voorzien	van	baanbrekende	technologie.	

De	Selection	is	al	ongelooflijk	royaal	uitgerust,	met	onder	
meer	stuurbekrachtiging	met	City-modus,	Easy	Entry	op	
de	voorstoelen,	Een	rugvriendelijke	4-voudig	verstelbare	
bestuurdersstoel	en	high-tech	veiligheidssystemen,	
waaronder	ABS	en	ESP.



23UITRUSTINGSNIVEAUS
Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

BUSINESS+
Extra comfort En gEmak 

Dé uitrusting voor wie veel onderweg is:
•	 Opel	OnStar,	je	persoonlijke	assistent
•	 Navi	4.0	IntelliLink	multimedia-	en	

navigatie	systeem	met	Apple	CarPlay™,	
digitale radio DAB+ en Bluetooth®

•	 7-inch	kleuren-touchscreen
•	 Parkeersensoren	achter
•	 Cruise	control	met	snelheidsbegrenzer
•	 Airconditioning
•	 Elektrisch	verstelbare	en	verwarmbare	

buitenspiegels

INNOVATION
topnivEau 

Een greep uit de luxe van de Innovation: 
•	 16-inch	lichtmetalen	velgen
•	 Navi	4.0	IntelliLink	multimedia-	en	

navigatie	systeem	met	Apple	CarPlay™,	
digitale radio DAB+ en Bluetooth®

•	 Opel	Onstar,	je	persoonlijke	assistent
•	 Electronic	Climate	Control	(ECC)
•	 Parkeersensoren	achter
•	 Regen-	en	lichtsensoren
•	 LED-dagrijverlichting	in	stijlvol	 

“Wing”-design
•	 Chroomaccenten	onder	de	zijramen



DE CORSA INNOVATION

ONTDEK HET 
TOPPUNT VAN 
lUxE.
Wil jij altijd het beste van het beste? Dan 
moet je beslist naar de Corsa Innovation  
kijken. Die biedt de perfecte combinatie 
van geavanceerde technologie, een hoog 
niveau van comfort en stijlvolle details. 

Om te beginnen heb je de keuze uit twee 
exclusieve bekledingen. Comfortabele  
stoelen, handige opbergvakken en Electronic 
Climate Control zorgen dat je je meteen 
thuisvoelt. Buitenspiegels in carrosseriekleur, 
mistlampen met chromen omranding en  
16-inch lichtmetalen velgen laten zien dat 
je gevoel voor stijl hebt.

Kijk voor het volledige overzicht van de  
Innovation-uitrusting op www.opel.nl/corsa
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DE CORSA ONLINE EDITION

HELEMAAL 
“CONNECTED”
In de Corsa Online Edition hoef je onderweg 
niets te missen. Met het veelzijdige Navi 4.0 
IntelliLink multimedia- en navigatie systeem, 
voorzien van Apple CarPlayTM, digitale radio 
DAB+ en Bluetooth®, plus standaard de  
innovatieve diensten van Opel OnStar, is  
dit de digitale auto op zijn best.

Het stijlvolle interieur past hier uitstekend bij. 
Naast de standaard “Argyle”-bekleding, kun 
je optioneel kiezen voor exclusieve stoffen 
bekleding met  subtiele blauwe, rode of witte 
accenten.   



Selection: Gemstone, Shimmer Black

OPC: Recaro leder, Jet Black

Online Edition (optie): Lace, Jet Black

Online Edtion: Argyle, Jet Black

BEKLEDING EN INTERIEUR

StiJLvOLLE  
OmGEvinG.
We hebben er alles aan gedaan om te zorgen 
dat jij je in de Corsa elke dag opnieuw  
verwend voelt. Hoogwaardige bekledingen 
in oogstrelende dessins geven het interieur 
een luxe uitstraling.

Bekijk alle bekledingen voor de Corsa
op www.opel.nl/corsa

De beschikbaarheid van de bekledingen is afhankelijk van het gekozen model. Je Opel verdeler geeft je graag meer informatie.
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Online Edition (optie): Cityscape, Laguna Blue

Optie: Network Moonray, Jet Black Innovation: Hylse Embossed, Medium Atmosphere

Innovation: Graphic Embossed, Jet Black



1Alleen beschikbaar voor de 3-deurs Corsa. 
2Alleen beschikbaar voor de 5-deurs Corsa. 
3Alleen voor OPC.

Kleuren

HOe kOm jij 
vOOr de dAg?
de kleur van je Corsa moet helemaal bij je 
passen. daarom kun je bij de Corsa kiezen 
uit heel veel kleuren. Bekijk het volledige 
aanbod op www.opel.nl/corsa

de beschikbaarheid van de kleuren is  
afhankelijk van het gekozen model. je Opel 
dealer geeft je graag meer informatie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.
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  1.  Absolute Red • Briljant

  2.  Mandarin Orange1 • Trend

  3.  Flaming Yellow1 • Trend

  4.  Summit White • Uni

  5.  Royal Blue • Basis

  6.  Sovereign Silver • Metallic

  7.  Satin Steel Grey • Metallic

  8.  Mineral Black • Metallic

  9.  True Blue • Metallic

10.  Darkmoon Blue • Metallic

11.  Quantum Grey • Metallic

12.  Abalone White2 • Premium-metallic, Trend

13.  Flash Blue3 • Pareleffect, Trend

14.  Grasshopper • Pareleffect, Trend

10.

11.

12.

13.

14.

9.



1De beschikbaarheid van de velgen is afhankelijk van het uitrustingsniveau. Je Opel dealer geeft je graag meer informatie.

Velgen

BewOnDerenDe 
Blikken.
Maak je Corsa nóg mooier met een set 
schitterende lichtmetalen velgen1.

17-inch  
lichtmetalen Velgen

1. Black
2. Manoogian
3. white
4.  Dark Titanium,  

diamantgeslepen
5.  Titan Gloss,  

diamantgeslepen
6.  Black Gloss,  

diamantgeslepen

16-inch  
lichtmetalen Velgen

1. Black 
2. white

5. 

4. 

1. 

2.

3. 

6. 

1. 2. 
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1 Let op: voor de fietsen die je op de FlexFix®-fietsendrager meeneemt, gelden beperkingen wat betreft gewicht en afmetingen. Vraag je Opel dealer naar de details.  
2 Niet geschikt voor OPC-modellen en auto’s met Recaro sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen.

ACCESSOIRES 

PRECIES WAT JE NODIG HEBT.
Ook al is je favoriete Corsa standaard al  
ontzettend royaal uitgerust, je wilt hem  
natuurlijk helemaal aan je eigen wensen 
aanpassen. Deze accessoires geven alvast 
een indruk van de vele mogelijkheden.

Wil je meer zien, ga dan naar 
www.opel.nl/corsa

Stijlvol en praktisch. De uitgekiende FlexFix® 
fietsendrager1 biedt plaats voor twee fietsen.  
Je schuift hem eenvoudig terug in de bumper  
als je hem niet meer nodig hebt.

Lekker loungen. De optionele midden-armsteun geeft niet alleen  
een subliem gevoel van comfort, maar herbergt bovendien een handig 
opbergvak.

Geen zin in inkijk? De zonneschermen houden niet alleen de zon 
buiten, maar beschermen ook tegen al te nieuwsgierige blikken.

Op alles voorbereid. De harde kofferbekleding 
met antislip-bodem houdt de bagageruimte van  
je Corsa schoon en droog.

Handig bedacht. Aan de veelzijdige FlexConnect 
ophangbeugel2 bevestig je eenvoudig een tablet, 
een tafeltje met bekerhouder, een haak voor een 
boodschappentas of een kledinghanger.



1 De Corsa met 1-liter ECOTEC®-motor met 66 kW (90 pk) verlaagt de CO2-uitstoot tot slechts 102 g/km.
2 Volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).

ENERGIEKE MOTOREN

KEUZEVRIJHEID IS TROEF.
Voor de Corsa kun je kiezen uit een breed gamma van zuinige en 
pittige motoren. Ervaar zelf welke motor het beste bij je past – maak 
snel een afspraak voor een proefrit.

•	 Een	breed	aanbod	van	moderne	motoren
•	 Compacte	turbomotoren	voor	efficiënte	prestaties
•	 Ervaar	de	souplesse	van	de	6-versnellingsbak
•	 Lage	brandstofkosten	vergroten	je	rijplezier
•	 Je	kunt	kiezen	uit	benzine-,	diesel-	en	LPG-motoren
•	 ECOTEC®-technologie voor milieubewust en nog zuiniger rijden1 
•	 Brandstofbesparend	Start/Stop-systeem	op	bijna	alle	motoren

VERbRuIK EN uITsTOOT (3- EN 5-dEuRs)
Motoren 1.4

Start/Stop  
66 kW (90 pk)

1.4 easytronic 3.0®

Start/Stop 
66 kW (90 pk)

1.4 BiFuel eCoteC®

66 kW (90 pk)
1.0 turbo eCoteC® 

Start/Stop  
66 kW (90 pk)

1.0 turbo
Start/Stop  

85 kW (115 pk)

1.6 turbo
152 kW (207 pk)

1.3 Diesel
Start/Stop 

70 kW (95 pk)

1.3 Diesel easytronic 3.0® eCoteC®  

Start/Stop  
70 kW (95 pk)

Versnellingsbak MT-5 MTA-5 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MTA-5

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer. 

Brandstof Benzine Benzine LPG Benzine Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel

Brandstofverbruik	in	l/100	km2

In de stad 6,3–6,2 5,9–5,8 9,1–9,0 7,1 5,6–5,5 6,3–5,9 9,9 4,1 4,0–3,9

Buiten	de	stad 4,2–4,1 4,1–4,0 5,8–5,7 4,7–4,6 4,1–3,8 4,6–4,2 6,2 3,2 3,1

Gemiddeld 5,0–4,9 4,8–4,7 7,0–6,9 5,6 4,6–4,4 5,2–4,8 7,5 3,6–3,5 3,4

Gemiddelde	CO2-uitstoot in g/km2 117–114 112–110 114–113 129–128 107–102 121–111 174 94–93 91–90

MT-5/-6	=	5-/6-versnellingsbak	 MTA-5	=	5-traps	Easytronic® versnellingsbak AT-6 = 6-traps automaat

Eu-baNdENlabEls
BanDenMaat 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17 215/40 R 18

Brandstofefficiëntieklasse C–B C–B F–C F

Klasse grip op nat wegdek B B B–A A

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

Geluidsklasse          –
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Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie. Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met 
standaard uitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn) en gaan uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijn. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe 
leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen verschillende voertuigen mogelijk  
te maken, maar kunnen afwijken van het reële brandstofverbruik onder dagelijkse omstandigheden, dat in grote mate beïnvloed wordt door de rijstijl en de situatie waarin gereden wordt. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het leeggewicht en in sommige gevallen ook de toelaatbare asbelasting en het 
toelaatbaar totaalgewicht toenemen en dat de toelaatbare aanhangerlast afneemt. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een bestuurdersgewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.

Verbruik en uitstoot (3- en 5-deurs)
Motoren 1.4

Start/Stop  
66 kW (90 pk)

1.4 easytronic 3.0®

Start/Stop 
66 kW (90 pk)

1.4 BiFuel eCoteC®

66 kW (90 pk)
1.0 turbo eCoteC® 

Start/Stop  
66 kW (90 pk)

1.0 turbo
Start/Stop  

85 kW (115 pk)

1.6 turbo
152 kW (207 pk)

1.3 Diesel
Start/Stop 

70 kW (95 pk)

1.3 Diesel easytronic 3.0® eCoteC®  

Start/Stop  
70 kW (95 pk)

Versnellingsbak MT-5 MTA-5 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MTA-5

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer. 

Brandstof Benzine Benzine LPG Benzine Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km2

In de stad 6,3–6,2 5,9–5,8 9,1–9,0 7,1 5,6–5,5 6,3–5,9 9,9 4,1 4,0–3,9

Buiten de stad 4,2–4,1 4,1–4,0 5,8–5,7 4,7–4,6 4,1–3,8 4,6–4,2 6,2 3,2 3,1

Gemiddeld 5,0–4,9 4,8–4,7 7,0–6,9 5,6 4,6–4,4 5,2–4,8 7,5 3,6–3,5 3,4

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km2 117–114 112–110 114–113 129–128 107–102 121–111 174 94–93 91–90

MT-5/-6 = 5-/6-versnellingsbak MTA-5 = 5-traps Easytronic® versnellingsbak AT-6 = 6-traps automaat
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1Zie voor meer informatie over Opel OnStar en de Wi-Fi Hotspot blz. 16–19.

VIJF REDENEN OM DE CORSA TE KOPEN

GEGARANDEERD   
ENTHOUSIAST.
De Corsa biedt innovaties en luxe die je misschien alleen in een 
veel grotere auto zou verwachten. Zijn unieke karakter is in vijf 
pluspunten samen te vatten: 

•	 Geavanceerde,	betrouwbare Duitse techniek met talloze  
baanbrekende innovaties

•	 24/7 persoonlijke assistentie van Opel OnStar1,	inclusief	 
een snelle Wi-Fi Hotspot voor 7 apparaten

•	 Perfect verbonden,	dankzij	veelzijdige	IntelliLink	 
multimedia systemen met Apple CarPlay™ 

•	 Baanbrekende veiligheid, dankzij onder meer de Opel Eye 
assistentie systemen met waarschuwing bij dreigende  
aanrijding,	Bi-Xenon	koplampen	en	een	achteruitrijcamera	

•	 Brede	keuze	uit	kleuren, bekledingen en opties om je Corsa 
maximaal te personaliseren

BOEK NU EEN PROEFRIT

ONTDEK  
HET	ZELF.
Ben	je	enthousiast	over	wat	je	tot	nu	toe	
van de Corsa hebt gezien? Wacht maar tot 
je zelf achter het stuur zit. Maak snel een 
afspraak voor een proefrit en neem gerust 
een vriend of vriendin mee. 

•	 Ga	naar	www.opel.nl/corsa	en	klik	 
op “Maak een proefrit”.

•	 Kies	een	Opel	dealer	bij	jou	in	de	 
buurt en boek een proefrit in jouw  
favoriete Corsa.

•	 Maak	er	een	geweldige	dag	van!



© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. 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 alléén tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Je Opel dealer zal je graag nader informeren. 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, vind je op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861,  
AFM registernr. 12013025). Informeer bij je Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932). Opel Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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