TEHNISKIE DATI

CORSA un CORSA -e
DZINĒJS

1.2

1.2 Turbo

Degviela
Jauda Zs (kW) , pie apgriezieniem minūtē
Max griezes moments Nm , pie apgr. min.

75 (55)
188

TRANSMISIJA

5 M/T

6 M/T

174
13,2

194
9,9

5,3-5,9
120-133

5,4-5,9
122-134

980

1090

Maksimālais ātrums km/h
Paātrinājums 0-100 km/h sek.

1.5 D

Elektroauto

130 (96)
230

dīzeļdegviela
102 (75)
250

elektrība
136 (100)
260

8 A/T

8 A/T

6 M/T

Automātiskā

192
10,8

208
8,7

188
10,2

150
8,1

5,8-6,2
130-140

5,6-6,0
128-136

4,0-4,5
105-117

17kW
0
16,8
337

benzīns
100 (74)
205

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Kombinētajā ciklā*
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km)

Elektrības patēriņš (EC/AC kombinēts) (Wh/km)
Nobraukums ar vienu uzlādi/Autonomija (WLTP), km

AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI**
A/m pašmasa, ieskaitot vadītāju, kg
Pieļaujamā pilnā masa, kg

1433 / 4060 / 2538 / 1745 (1960)

1435/ 4060/ 2538/ 1960 (1765)

1090
1158
1090
1530
1605 - 1720
1605 - 1720
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l)
309
267
Bagāžas nod. tilpums līdz pr. sēdekļiem un jumtam, (l)
1081
1042
Degvielas tvertnes tilpums, (l)
40
44
41
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums/garums/riteņu bāze/ platums ar (bez) spoguļiem, mm

CORSA un CORSA-e APRĪKOJUMS
Standarta aprīkojums City komplektācijai:
• 16” vieglmetāla diski.
Kā papildus aprīkojums Edition komplektācijai
• Ceļa zīmju atpazīšana;
pieejams:
• 6 gaisa drošības spilveni;
• 7” skārienekrāns, audiosistēma ar MirrorLink™ un
• Manuāla gaisa kondicionēšanas sistēma;
iebūvētu navigāciju;
• Kruīza kontrole;
• Stāvvietā novietošanas asistenti un atpakaļskata
• Ādas apdare stūrei, apsildāma;
kamera;
• 3,5” vadītāja infodisplejs;
• Bezvadu lādētājs telefonam;
• 5” krāsu skārienekrāns;
• Elektriski regulējami aizmugures sānu logi;
• 6 skandas, USB pieslēgvieta, Bluetooth®;
• Style Black pakotne: melns jumts, tonēti stikli.
• Elektriski regulējami priekšējie sānu logi;
• Elektriski apsildāmi un regulējami priekšējie spoguļi;
Standarta
aprīkojums GS-line komplektācijai:
• 15” tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām.
• GS Line sporta piekare;
• GS Line interjera un eksterjera dizaina elementi;
Standarta aprīkojums Edition komplektācijai:
• Priekšējie sporta sēdekļi;
• Full LED priekšējās gaismas;
• Spoguļi un sāna logu uzlikas melnā krāsā Headliner
• Automātiska lukturu vadība;
black;
• Ātruma automātisks ierobežotājs, sadursmes
• Izplūdes sistēmas hroma dekors;
brīdinājuma sistēma;
•
Aizmugures
stāvvietā novietošanas sensori;
• Joslas saglabāšanas palīgsistēma, ceļa zīmju
• Aizmugures 180° skata kamera;
atpazīšana;
• 7” vadītāja infodisplejs;
• 6 gaisa drošības spilveni;
• 7” skārienekrāns, audiosistēma ar MirrorLink™,
• Manuāla gaisa kondicionēšanas sistēma;
6 skandas, DAB&DAB+ modulis Apple CarPlay &
• Aizmugures stāvvietā novietošanas sensori;
Android Auto savienojamība;
• Automātiskie braukšanas režīmi (ECO, Normal,
• Elektroniskā stāvbremze;
Sport);
• Gaismu un redzamības pakotne;
• Kruīza kontrole;
• LED priekšējās gaismas;
• Ādas apdare stūrei;
• LED aizmugures lukturi;
• 3,5” vadītāja infodisplejs;
• LED miglas lukturi;
• 7” krāsu skārienekrāns;
• 16” četru spieķu vieglmetāla diski.
• 6 skandas, USB pieslēgvieta, DAB;
Kā
papildaprīkojums GS-line komplektācijai pieejams:
• Elektriski regulējami priekšējie sānu logi;
• Innovation Plus pakotne, kas ietver automātisko
• Elektriski apsildāmi un regulējami priekšējie spoguļi;

klimata kontroli, navigācijas sistēmu ar 10”
skārienekrānu, Keyless Go funkciju un bezvadu
telefonu lādētāju;
• Innovation Driver pakotne, kas ietver atpakaļskata
kameru, stāvvietā novietošanas sensorus priekšā
un aizmugurē, elektriski nolokāmus sānu spoguļus
un aklā punkta brīdinājuma sistēmu;
• Panorāmas stikla jumts;
• Elektriski regulējami aizmugures sānu logi;
• Melni krāsots jumts;
• Matrix LEX priekšējie lukturi ar LED DRL;
• Mistral ādas apdare, melna.
Standarta aprīkojums CORSA-e Comfort komplektācijai:
• Full LED priekšējās gaismas;
• Elektriska klimata kontrole;
• Automātiska lukturu vadība;
• Elektriskā stāvbremze;
• Ātruma automātisks ierobežotājs, sadursmes
brīdinājuma sistēma;
• Joslas saglabāšanas palīgsistēma, ceļa zīmju
atpazīšana;
• 6 gaisa drošības spilveni;
• Manuāla gaisa kondicionēšanas sistēma;
• Automātiskie braukšanas režīmi (ECO, Normal,
Sport);
• Kruīza kontrole;
• Ādas apdare stūrei;
• 7” vadītāja infodisplejs;
• 7” krāsu skārienekrāns iekļaujot Apple CarPlay
un Android Auto, USB adapteri;

• Elektriski regulējami priekšējie sānu logi;
• Elektriski apsildāmi un regulējami priekšējie spoguļi;
• Bezatslēgas iedarbināšana;
• 16” tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām.
• Iebūvēta uzlādes iekārta kW un Mode 2
pamata uzlādes kabelis.
Kā papildaprīkojums Comfort komplektācijai pieejams:
• Mode 3 uzlādes kabelis, 3 fāžu, 11kW;
• Style Black pakotne: melns jumts, tonēti stikli.
Standarta aprīkojums CORSA-e Innovation Plus
komplektācijai papildu Comfort aprīkojumam:
• Komforta priekšējie sēdekļi, audums/vinils;
• Hromēti sānu moldingi;
• Stāvvietā novietošanas palīgs, aizmugurē;
• Augstāka līmeņa viduskonsole;
• Elektriski aizmugurējie stikli;
• 16” vieglmetāla diski.
Kā papildaprīkojums Innovation Plus komplektācijai
pieejams:
• Innovation Driver pakotne, kas ietver atpakaļskata
kameru, stāvvietā novietošanas sensorus priekšā
un aizmugurē, elektriski nolokāmus sānu spoguļus
un aklā punkta brīdinājuma sistēmu;
• Matrix LEX priekšējie lukturi ar LED DRL;
• Stāvvietā novietošanas asistenti un atpakaļskata
kamera;
• Panorāmas stikla jumts ar manuālu saules sargu;
• Mode 3 uzlādes kabelis, 3 fāžu, 11kW;
• Style Black pakotne: melns jumts, tonēti stikli.

Opel automašīnām pieejama 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija.
Lūgums interesēties pie mūsu pārdošanas konsultantiem par Jums piemērotāko īpašo komplektāciju.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

HOT RED (G1R)*

QUARTZ GREY (G4i) *

SUMMIT WHITE (GAZ)

POWER ORANGE (GPQ)**

NAUTIC BLUE (G4B)***

DIMOND BLACK (G70)*

VOLTAIC BLUE (G6L)*

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! *Metāliskā krāsa; **Speciālā krāsa; *** Nav pieejama GS Line komplektācijai.

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām OPEL automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi vai 100 000 km (kas iestājas ātrāk), kā arī apkopju intervāls ir 15 000 km vai 30 000k (atkarībā no dzinēja) vai 1 gads. Opel ir 12 gadu caurrūsēšanas garantija!
Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. Lūdzu interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Tālrunis informācijai un pieteikumiem
uz testa braucieniem –

67078000

