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De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (juli 2018). 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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Een aantrekkelijk design, een premium 
interieur, opwindende techniek en  
geweldige rijeigenschappen: de Corsa 
geeft u 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 uw digitale leven.

Geen wonder dat de Corsa zoveel harten op 
hol brengt. Of u nu liever in de 3-deurs of in 
de 5-deurs Corsa rijdt: u weet zeker dat u voor 
een auto kiest die perfect in uw leven past!

DE MOOISTE 
VAN HET LAND.



DUITSE TOPTECHNOLOGIE

LIEFDE OP HET  
EERSTE GEZICHT.
Alles waarvan u 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 voelt u zodra u instapt.

BI-XENON kOPLamPEN EN 
LED-DaGrIjvErLICHTING
Beter zicht én beter gezien worden, waar  
u ook rijdt. 

OPEL EYE  
aSSISTENTIESYSTEmEN
Innovatieve systemen waarschuwen en  
assisteren u wanneer het nodig is, om uw 
veiligheid te vergroten.
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MultiMedia-systeeM   
Met aPPle CaRPlay™2

Uw smartphone wordt één met uw auto,  
zodat u onderweg niets hoeft te missen.

aChteRuitRijCaMeRa1

Een handig hulpmiddel als u achteruit wilt 
inparkeren. Het gebied achter uw Corsa 
wordt helder weergegeven op het display.

1 Breedbeeld-weergave van het gebied achter uw auto op het 7-inch touchscreen. Wordt geactiveerd zodra u in de achteruit schakelt. 2 De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van de gebruikte  
apparatuur. Informeer bij uw Opel dealer naar de compatibiliteit van uw toestel. Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

PaRKeeRseNsOReN  
VOOR eN aChteR
Een duidelijk geluidssignaal waarschuwt  
u voor obstakels voor en achter uw Corsa. 
Hoe korter de afstand tot het obstakel, des 
te sneller klinkt het waarschuwingssignaal.
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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 u nooit eerder in deze klasse. Een goed voorbeeld zijn de koplampen  
en achter lichten, die worden gekenmerkt door een elegant “wing”-design.  
Hoogwaardige extra’s zoals Bi-Xenon koplampen en ultra-heldere  
lED-dagrijverlichting voegen nog meer glamour toe.

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



INSTAPPEN EN ONTSPANNEN

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

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

•	 Chromen	decoraties	geven	uw	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 In combinatie met Opel Eye is de City-modus niet beschikbaar.
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DE CORSA
INNOVATIEVE VEILIGHEID

BESCHERMENGEL  
AAN BOORD.
Niets ontgaat u. Opel Eye1 houdt via een slimme  
camera achter de voorruit een wakend oog over uw 
rij-omgeving en waarschuwt u wanneer het nodig is.  
Lane Departure Warning (1.1) helpt u te voorkomen dat 
u onbedoeld uw rijstrook verlaat. Waarschuwing bij 
dreigende aanrijding (1.2) geeft een duidelijk signaal 
als u te dicht op uw voorganger rijdt. 

Beter zien en gezien worden. Bi-Xenon koplampen met 
bochtverlichting (2) verbeteren het zicht en geven meer 
overzicht in de bocht. LED-dagrijverlichting zorgt dat  
u ook overdag goed wordt opgemerkt. 

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

1.1

1.2

2



1 Breedbeeld-weergave van het gebied achter uw auto op het 7-inch touchscreen. Wordt geactiveerd zodra u in de achteruit schakelt.  
2 De City-modus is niet beschikbaar in combinatie met Opel Eye.

HIGH-TECH
IN DE STAD

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

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

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

 3   Zorgeloos inparkeren dankzij parkeersensoren  
voor en achter. Zodra u een obstakel nadert, hoort u 
een duidelijk waarschuwingssignaal. 

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

2 3
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1 Apple 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 uw toestel en het besturingssysteem. Vraag uw Opel dealer naar meer informatie over de compatibiliteit van uw toestel.
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INTELLILINK 
INFOTAINMENT

UW AUTO EN  
UW SMARTPHONE: 
DE IDEALE MATCH.
Geavanceerde IntelliLink-infotainmentsystemen zorgen 
dat uw smartphone één geheel vormt met uw Corsa. 
Met Apple CarPlay™ 1 hebt u via het grote touch screen 
eenvoudig toegang tot de belangrijkste functies en 
apps2 op uw smartphone.

Radio 4.0 IntelliLink is een slim alles-in-één systeem dat 
u via een ultrascherp 7-inch kleuren-touchscreen de 
mogelijkheid biedt handsfree te bellen en muziek te 
streamen via Bluetooth®, terwijl u uw ogen veilig op de 
weg houdt. U kunt het touchscreen zelfs personaliseren 
en uw favoriete radio stations opslaan.

Navi 4.0 IntelliLink voegt daar een geïntegreerd 
navigatie systeem met kaarten voor heel Europa aan 
toe, inclusief  uitgebreide verkeersinformatie.
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DE GASTVRIJE KANT
VAN UW CORSA

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

•	 Airconditioning of Electronic Climate Control (ECC) zorgt voor 
een aangenaam klimaat in uw auto.

•	 Met	een	elektrisch verwarmbare voorruit en verwarmbare 
buiten spiegels behoort ijs krabben in de barre winterkou tot 
het verleden.

•	 Verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel  
maken het nog aangenamer om achter het stuur te zitten.



Kijk voor een volledig overzicht van de standaarduitrusting en opties 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	met	Bluetooth® en USB
•	 Cruise	control	met	snelheidsbegrenzer
•	 Lederen	stuurwiel	met	stuurwiel	bediening
•	 In	hoogte	verstelbare	bestuurdersstoel

OnLInE	EdItIOn
afgestemd op uW digitale leven

Bovenop	de	Edition-uitvoering	onder	meer:
•	 navi	4.0	IntelliLink	multimedia-	en	

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

•	 Ergonomische	comfortstoelen	voor	 
bestuurder	en	voorpassagier

•	 Parkeersensoren	achter
•	 LEd-dagrijverlichting	in	stijlvol	 

“Wing”-design
•	 16-inch	lichtmetalen	velgen
•	 Verstelbare	en	in	delen	(60/40)	 

neerklapbare	achterbankleuning

Corsa uitrustingsniveaus

WAt	IS	UW		 
FAVORIEt?

de	Corsa	biedt	u	de	keuze	uit	vier	uitrustingsniveaus:		 
de Selection, Edition, Online Edition en de zeer luxe  
uitgeruste	Innovation.	Elk	met	zijn	eigen	karakter	en	
voorzien	van	baanbrekende	technologie.	

de	Selection	is	al	bijzonder	royaal	uitgerust,	met	onder	
meer	stuurbekrachtiging	met	City-modus,	elektrisch	
verstelbare	buitenspiegels,	een	in	hoogte	en	diepte	 
verstelbaar	stuurwiel	en		hoogwaardige	veiligheids-
systemen.
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Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.

INNOVATION
Topniveau 

Een greep uit de luxe van de Innovation: 
•	 16-inch	lichtmetalen	velgen
•	 Radio	4.0	IntelliLink	infotainmentsysteem	

met	aansluiting	voor	uw	smartphone,	 
Apple	CarPlay™	en	Bluetooth®

•	 Ergonomische	comfortstoelen	voor	 
bestuurder en voorpassagier

•	 Electronic	Climate	Control	(ECC)
•	 Parkeersensoren	achter
•	 Regen-	en	lichtsensoren
•	 LED-dagrijverlichting	in	stijlvol	 

“Wing”-design
•	 Buitenspiegels	in	carrosseriekleur
•	 Mistlampen	met	chromen	omranding
•	 Chromen	sierlijst	onder	de	zijramen



BEKLEDING EN INTERIEUR

Stijlvolle  
omgeving.
We hebben er alles aan gedaan om te zorgen 
dat u zich 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. Uw opel dealer geeft u graag meer informatie.

network moonray, jet Black
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Gemstone, Shimmer Black Graphic Embossed, Jet Black

Lace, Jet Black



Kleuren

Hoe kom u Het 
liefst voor de 
dag?
de kleur van uw Corsa moet helemaal bij  
u passen. daarom kunt u bij de Corsa kiezen 
uit een groot aantal kleuren. Bekijk het 
volledige aanbod op www.opel.nl/corsa

de beschikbaarheid van de kleuren is  
afhankelijk van het gekozen model. uw opel 
dealer geeft u graag meer informatie.

  1.  Absolute Red • Briljant

  2.  Manderina • Trend, Briljant

  3.  Summit White • Uni

  4.  Indigo Blue • Basis

  5.  Sovereign Silver • Metallic

  6.  Satin Steel Grey • Metallic

  7.  Mineral Black • Metallic

  8.  True Blue • Metallic

  9.  Darkmoon Blue • Metallic

10.  Abalone White • Trend, Metallic

3.

4.

5.

7.

9.

10.

6.

8.

1. 2.
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1 De beschikbaarheid van de velgen is afhankelijk van het uitrustingsniveau. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

Velgen

BEwONDERENDE 
BLIKKEN.
Maak uw Corsa nóg mooier met een set 
schitterende lichtmetalen velgen1.

17-inch  
lichtmetalen Velgen

1. Black
2. Manoogian
3.  Black Gloss,  

diamantgeslepen

16-inch  
lichtmetalen Velgen

1. Black 
2. Silver

3. 

1. 

2.

1. 2. 



1  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. 

ENERGIEKE MOTOREN

KEUZEVRIJHEID IS TROEF.
Voor de Corsa zijn verschillende pittige en zuinige motoren beschikbaar met een  
vermogen van 66 kW (90 pk). Ervaar zelf welke motor het beste bij u past. Maak snel 
een afspraak voor een proefrit.

•	 Compacte	1.0-	EN	1.4-Turbo-benzinemotoren	voor	efficiënte	prestaties
•	 Economische	BiFuel-motor	(LPG	en	benzine)
•	 Keuze	uit	een	handgeschakelde	5-	en	6-versnellingsbak,	die	beide	uiterst	soepel	

schakelen
•	 Lage	brandstofkosten	vergroten	uw	rijplezier
•	 ECOTEC®-technologie voor milieubewust en zuinig rijden 
•	 Brandstofbesparend	Start/Stop-systeem	op	bijna	alle	motoren

Gemiddeld	brandstofverbruik:	7,8–4,8	l/100	km;	12,8–20,8	km/l.1 

Gemiddelde	CO2-uitstoot:	132–111	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
Bandenmaat 185/65	R	15 195/55 R 16 215/45	R	17

Brandstofefficiëntieklasse C–B C–B F–C

Klasse grip op nat wegdek B B B–A

Rolgeluidemissiewaarde	(dB) 70–69 71–68 71

Geluidsklasse 									–
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ACCESSOIRES 

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

Wilt u meer zien, ga dan naar 
www.opel.nl/accessoires

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

FlexDock®. Uw smartphone is altijd perfect in 
het zicht en binnen handbereik. Hij wordt tijdens 
het rijden bovendien opgeladen, zonder dat  
u last heeft van rommelige draden.

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

Handig bedacht. Aan de veelzijdige FlexConnect 
ophangbeugel bevestigt u eenvoudig een tablet, 
een tafeltje met bekerhouder, een haak voor een 
boodschappentas of een kledinghanger.
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VIJF REDENEN OM DE CORSA TE KOPEN

GEGARANDEERD   
ENTHOUSIAST.
De Corsa biedt innovaties en luxe die u 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

•	 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	

•	 Een	schitterend	design	en	alles om uw leven gemakkelijker  
te maken,	zoals		stuurbekrachtiging	met	City-modus	en	
parkeer sensoren voor en achter

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

BOEK NU EEN PROEFRIT

ONTDEK  
HET	ZELF.
Bent	u	enthousiast	over	wat	u	tot	nu	toe	 
van de Corsa hebt gezien? Wacht maar tot 
u 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	u	in	de	buurt	 
en boek een proefrit in uw 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. Uw Opel dealer zal u 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, vindt u op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861,  
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