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ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΝΕΟ OPEL CORSA.
Ανακαλύψτε�το�νέο�Corsa,�ένα�αυτοκίνητο�γερμανικής�
τεχνολογίας.�Γεμάτο�αυτοπεποίθηση�και�έτοιμο�για�το�
μέλλον,�συνδυάζει�την�απολαυστική�οδήγηση�με�τις�
προηγμένες�τεχνολογίες�ενός�αυτοκινήτου�premium�
κατηγορίας.�Διαθέσιμο�με�κινητήρα�βενζίνης,�diesel�
αλλά�και�σε�100�%�ηλεκτρικό.�

Oρισμένες�φωτογραφίες�και�περιγραφές�αυτού�του�προσπέκτους��
ενδεχομένως�να�περιλαμβάνουν�στοιχεία�προαιρετικού�εξοπλισμού,��
τα�οποία�διατίθενται�με�επιπλέον�χρέωση.�Τα�περιεχόμενα�ήταν�ακριβή��
κατά�το�χρόνο�εκτύπωσης.�Διατηρούμε�το�δικαίωμα�πραγματοποίησης��
αλλαγών�στον�εξοπλισμό�οποιαδήποτε�στιγμή.�Για�τις�πιο�πρόσφατες��
πληροφορίες,�απευθυνθείτε�στον�Διανομέα�Opel�της�περιοχής�σας�ή�δείτε��
τον�τιμοκατάλογο�του�μοντέλου�στο�www.opel.gr
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ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ.

ΤΟΛΜΗΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
Από την εκφραστική εμπρός όψη έως την εντυπωσιακή εμφάνιση πίσω, 
το Opel Corsa προβάλλει την ακρίβεια της γερμανικής σχεδίασης.  
Με δυναμικό χαρακτήρα και ελκυστική σιλουέτα. Μπορείτε να δώσετε 
ακόμα περισσότερο στυλ, με την ξεχωριστή χρωματιστή οροφή1 σε  
μαύρο ή λευκό, ώστε να αναδείξετε  το αγαπημένο σας χρώμα εξωτερικού.

1Προαιρετικός εξοπλισμός.
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΣΑΣ.
ΕΝΤυΠωΣΙΑΚΕΣ λΕΠΤΟμΕΡΕΙΕΣ.
Με τολμηρή σχεδίαση, προβολείς LED Matrix που προσφέρονται  
για πρώτη φορά στην κατηγορία και 100 % ηλεκτρική έκδοση,  
το νέο Opel Corsa σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να  
απολαμβάνετε την οδήγηση καθημερινά.

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΑΝΕΣΗ
Το νέο Corsa προσφέρει αναβαθμισμένο επίπεδο 
άνεσης, με διάφορες λειτουργίες όπως μασάζ στο  
κάθισμα του οδηγού.

ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Από την ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου έως τα  
συνδεδεμένα συστήματα πλοήγησης, το Opel Corsa 
προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να παραμένετε  
συνδεδεμένοι και να ψυχαγωγήστε τέλεια.
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Opel συνεχίζει να προσφέρει καινοτομίες  
για όλους. Γι' αυτό το νέο Opel Corsa διαθέτει  
κορυφαία χαρακτηριστικά και τεχνολογίες,  
όπως ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων.

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Ξεχωρίστε από κάθε άποψη, με τα τολμηρά σχεδιαστικά 
στοιχεία του νέου Opel Corsa, όπως η (προαιρετική)  
χρωματιστή οροφή σε χρώμα Summit White ή Noir Perla.

100 % ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Το νέο Corsa-e. 100 % ηλεκτρικό, χωρίς  
συμβιβασμούς. Απλά το συνδέετε στο  
ρεύμα. Απλά ηλεκτρικό.
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ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Θέλετε να μεταφέρετε πολλές αποσκευές; Μπορείτε να το  
κάνετε χάρη στη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών που  
φτάνει τα 309 λίτρα1. Χρειάζεστε ακόμα περισσότερο χώρο;  
Απλώς διπλώστε τα πίσω καθίσματα προς τα κάτω για μέγιστη  
χωρητικότητα.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Επιλέξτε την πανοραμική ηλιοροφή2 με χειροκίνητο σκιάδιο,  
για περισσότερο φως στο εσωτερικό του δικού σας Corsa.

1 Ισχύει για κινητήρες εσωτερικής καύσης. 
2 Προαιρετικός εξοπλισμός.

ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΜΑΤΙΑ.

ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.
Το εσωτερικό του Corsa εντυπωσιάζει αμέσως με την υψηλής  
ακρίβειας ποιότητα κατασκευής, τα προηγμένα χαρακτηριστικά  
και τα πολυτελή υλικά. Ο sport πίνακας οργάνων διαθέτει στοιχεία 
αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας. Έτσι, δεν θα βλέπετε την 
ώρα να ξανακαθίσετε μπροστά του για τον επόμενό σας προορισμό.
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1 Διατίθεται για το Corsa GS Line. 
2  Διατίθεται με ισχύ 100 hp, κατανάλωση καυσίμου σε αστικό κύκλο 5.2–5.3 l/100 km, σε υπεραστικό κύκλο 3.6–3.8 l/100 km, σε μικτό κύκλο 4.2–4.3 l/100 km – εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο 96–99 g/km (σύμφωνα 

με τους κανονισμούς R (EΚ) υπ’ αρ. 715/2007, R (EΚ) υπ’ αρ. 2017/1153 και R (EΚ) υπ’ αρ. 2017/1151), κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλό κύκλο 7.0–7.4, σε μέσο κύκλο 5.8–6.2, σε υψηλό κύκλο 4.7–5.1, σε πολύ 
υψηλό κύκλο 5.2–5.9, σε μικτό κύκλο 5.4–5.9 l/100 km – εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο 122–134 γρ./χλμ. σύμφωνα με τους κανονισμούς R (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007, R (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/1153 και R (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/1151 
(στις αντίστοιχες ισχύουσες εκδόσεις) και 130 hp, κατανάλωση καυσίμου σε αστικό κύκλο 5.4–5.5 l/100 km, σε υπεραστικό κύκλο 4.0–4.2 l/100 km, σε μικτό κύκλο 4.5–4.7 l/100 km – εκπομπές CO2 σε μικτό 
κύκλο 103–106 g/km (σύμφωνα με τους κανονισμούς R (EΚ) υπ’ αρ. 715/2007, R (EΚ) υπ’ αρ. 2017/1153 και R (EΚ) υπ’ αρ. 2017/1151) και 130 hp, κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλό κύκλο 7.0–7.3, σε μέσο κύκλο 
5.6–5.9, σε υψηλό κύκλο 4.8–5.1, σε πολύ υψηλό κύκλο 5.9–6.3, σε μικτό κύκλο 5.6–6.0 l/100 km – εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο 128–136 g/km σύμφωνα με τους κανονισμούς R (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007, R (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 2017/1153 και R (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/1151 (στις αντίστοιχες ισχύουσες εκδόσεις).

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ.
Οι κινητήρες του Corsa καινοτομούν σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και  
την αποδοτικότητα κατά την οδήγηση. Βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο  
ή 100 % ηλεκτροκίνητο; Όλες οι εκδόσεις του νέου Corsa προσφέρουν 
δυναμική και ομαλή οδική συμπεριφορά με χαμηλές ή μηδενικές  
εκπομπές ρύπων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPORT1

Το πρόγραμμα Sport ενισχύει τον σπορ χαρα-
κτήρα του τιμονιού, επεμβαίνει στην απόκριση 
του πεντάλ γκαζιού, ενώ παράλληλα ενισχύει 
τον ήχο του κινητήρα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 8 ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο sport χαρακτήρας συναντά την άνεση: το αυτόματο 
κιβώτιο 8 σχέσεων με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων 
στο τιμόνι2 προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 
ακόμα πιο απολαυστική οδήγηση.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Ταχύτητα και ευκολία: φορτίστε την μπαταρία του 
Corsa-e έως 80 % σε μόλις 30 λεπτά2, σε ειδικά 
σχεδιασμένους επίτοιχους φορτιστές, δημόσιους 
σταθμούς φόρτισης ή απλές οικιακές πρίζες.

e-INFO3

Από την κατάσταση της μπαταρίας ως τη χρήση 
ενέργειας, οι σαφείς και κατανοητές λειτουργίες 
παρακολούθησης δεδομένων οχήματος ενημερώ-
νουν τον οδηγό, ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη  
αυτονομία και αποδοτικότητα.

    Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ.
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΩΣ 330 ΧΛΜ.
Opel Corsa-e. Ένα αυτοκίνητο έτοιμο για το μέλλον. Για την κίνησή του χρησιμοποιείται αποκλειστικά η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται μέσω των μπαταριών του οχήματος, οι οποίες εξασφαλίζουν εντυπωσιακή αυτονομία που 
φτάνει τα 330 χλμ. (WLTP)1, χωρίς να απαιτείται επαναφόρτιση. Είναι ΙΔΑΝΙΚΟ για καθημερινή χρήση. Μπορείτε να 
απολαμβάνετε επιπλέον προνόμια, όπως  απαλλαγή από τέλη, επιπλέον θέσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα, 
καθώς και ελεύθερη κυκλοφορία σε δρόμους περιορισμένης κυκλοφορίας! Απλώς συνδέστε το Corsa-e στο ρεύμα  
και απολαύστε την εμπειρία της αθόρυβης ηλεκτροκίνησης.

1 Τα δεδομένα αυτονομίας που παρέχονται είναι προκαταρκτικά και έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) (R (EΚ) υπ’ αρ. 715/2007 και R (EΚ) υπ’ αρ. 2017/1151). Δεν διατίθενται 
ακόμα η ευρωπαϊκή έγκριση τύπου και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Οι προκαταρκτικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από τα επίσημα τελικά στοιχεία έγκρισης τύπου. Η καθημερινή χρήση ενδέχεται να διαφέρει, ενώ εξαρτάται από διάφορους  
παράγοντες. Ειδικότερα: προσωπικό στυλ οδήγησης, χαρακτηριστικά διαδρομής, εξωτερική θερμοκρασία, θέρμανση/κλιματισμός και προκλιματισμός. 2 Η θεωρητική τιμή έχει υπολογιστεί με βάση τα προκαταρκτικά δεδομένα αυτονομίας των  
330 χλμ. (WLTP). Με φορτιστή ταχείας φόρτισης DC (100 kW). Φόρτιση από 0 %. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του σταθμού φόρτισης, την εξωτερική θερμοκρασία στο σημείο φόρτισης, καθώς και τη  
θερμοκρασία της μπαταρίας. 3Διατίθεται με το σύστημα Multimedia Navi ή Multimedia Navi Pro.

OPEL e-SERVICES
Από επιλογές φόρτισης μέχρι υπηρεσίες μετακίνησης:  
Οι υπηρεσίες της Opel για ηλεκτρικά οχήματα  
προσφέρουν ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στον  
κόσμο της ηλεκτροκίνησης. 
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ΕΞΥΠΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΕΞΥΠΝΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ.
Το Opel Corsa σάς υποστηρίζει με έξυπνα χαρακτηριστικά ασφάλειας και προνοητικά  
συστήματα υποβοήθησης οδηγού, για πολύ πιο ασφαλή οδήγηση χωρίς άγχος.

ΕΝΕΡΓΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1,2

Ένα βήμα πιο κοντά στην αυτόνομη οδήγηση. Αυξάνοντας  
την ασφάλεια και την άνεση κατά τη διάρκεια της μονότονης 
οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα αυτό βοηθά 
προνοητικά στον έλεγχο του τιμονιού4 και διατηρεί το Corsa 
στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ1,2

Ευκολότερο παρκάρισμα. Το Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθη-
σης Στάθμευσης (Advanced Park Assist) εντοπίζει τη θέση 
στάθμευσης και ελέγχει το τιμόνι. Εσείς απλώς επιταχύνετε 
και φρενάρετε.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ CRUISE CONTROL1,2,3

Για οδήγηση χωρίς άγχος. Επιταχύνει ή επιβραδύνει το αυτο-
κίνητο αυτόματα, φροντίζοντας ώστε πάντα να διατηρείται 
μια ασφαλής απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

1 Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Opel αποσκοπούν στην υποστήριξη του οδηγού, στο πλαίσιο των περιορισμών του εκάστοτε συστήματος. Ο οδηγός συνεχίζει να φέρει ευθύνη για την οδήγηση του αυτοκινήτου.  
3 Προαιρετικός εξοπλισμός. Δυνατότητα ενεργοποίησης από τα 30 km/h έως τα 180 km/h. 4 Κατά τη χρήση, τα χέρια πρέπει να παραμένουν στο τιμόνι.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ1

Απολαύστε το διαισθητικό και εύχρηστο σύστημα infotainment, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την προσοχή σας στον δρόμο 
μπροστά σας. Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, σας 
ενημερώνει για την ταχύτητα, την πλοήγηση και πολλά άλλα, 
ακριβώς εκεί που πρέπει: μπροστά στα μάτια σας.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΙNTELLILUX LED MATRIX®1

Για πρώτη φορά στην κατηγορία, οι προβολείς IntelliLux  
LED Matrix®  προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης της μεγάλης 
σκάλας χωρίς να ενοχλούνται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων. 
Απολαύστε άριστο φωτισμό σε όλες τις συνθήκες, με βελτι-
ωμένη απόδοση έως και κατά 30 % σε σχέση με τους απλούς 
προβολείς LED.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 180°1

Παρέχει μια πανοραμική εικόνα 180° του χώρου πίσω από το 
Corsa σου και των αντικειμένων που βρίσκονται γύρω από 
αυτό. Πανεύκολη κίνηση όπισθεν, ακόμη και για αρχάριους.
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ2,3  

Το θερμαινόμενο τιμόνι2,3 προσφέρει  
πρόσθετη άνεση, την οποία νιώθετε  
μέχρι και στις άκρες των δακτύλων σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διαθέτει διαισθητικά χειριστήρια και προσαρμόζει  
αυτόματα τη θερμοκρασία, ώστε να διατηρούνται  
οι επιλεγμένες συνθήκες στο εσωτερικό του οχήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ Open & Start ΧωΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ
Μπορείτε να μπείτε στο αυτοκίνητο και να  
ξεκινήσετε χωρίς να χρειαστεί να βρείτε  
τα κλειδιά σας, αρκεί να είναι στην τσέπη,  
την τσάντα σας ή κάπου κοντά.

1Προαιρετικός εξοπλισμός. Διατίθεται μόνο για εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 2 Προαιρετικός εξοπλισμός. 3Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΝΕΣΗ.

ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ.
Αν καθίσετε μία φορά στο κάθισμα του Corsa, δεν 
θα θέλετε να το αποχωριστείτε ξανά. Με δερμάτινα 
καθίσματα που διαθέτουν λειτουργία μασάζ για τον 
οδηγό1, φτάνετε στον προορισμό σας ξεκούραστοι, 
ακόμα και αν έχετε διανύσει μεγάλη απόσταση.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Είναι όμορφο να απολαμβάνεις ένα ζεστό 
καλωσόρισμα. Τα θερμαινόμενα καθίσματα 
τριών βαθμίδων2 προσφέρουν αναβαθμι-
σμένη άνεση για τον οδηγό και τον συνοδηγό.
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ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ.
ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ & ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Οθόνη αφής, Apple CarPlay™1,3 και Android Auto™2,3. Τα συστήματα infotainment4 του νέου Corsa,  
σας προσφέρουν την απόλυτη ελευθερία επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ενώ περιλαμβάνουν  
και Φωνητικό Έλεγχο, αλλά και ασύρματη μετάδοση ροής ήχου μέσω Bluetooth®5. Επιπλέον,  
το OpelConnect προσφέρει έξυπνες υπηρεσίες, για εύκολες και απολαυστικές διαδρομές.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων και  
πλοήγησης με οθόνη αφής 10˝ και υπηρεσίες  
πλοήγησης για την Ευρώπη.
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ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΒΑΣΗ4,6

Φορτίστε το smartphone σας χωρίς  
καλώδιο. Απλά τοποθετήστε το στον  
συνήθη χώρο υποδοχής και θα είστε  
πάντα συνδεδεμένοι με τους φίλους σας.

MULTIMEDIA NAVI4 

Σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης με 
έγχρωμη οθόνη αφής 7˝, Apple CarPlay™1,3 
και  Android Auto™2,3.

1 Τα Apple CarPlay™ και Apple Siri™ είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. 2 Το Android Auto™ είναι  
κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Google Inc. Το Android Auto™ δεν είναι ακόμα διαθέσιμο για την Ελλάδα. 3 Η συμβατότητα και ορισμένες λειτουργίες  
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. 4 Προαιρετικός εξοπλισμός. 5 Το Bluetooth® είναι 
κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG Inc. 6 Ενδεχομένως απαιτείται αξεσουάρ για smartphone. Για επαγωγική φόρτιση, το smartphone πρέπει  
να είναι συμβατό με τα πρότυπα PMA ή Qi. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, απευθυνθείτε στον Διανομέα Opel της περιοχής σας. 7 Οι υπηρεσίες OpelConnect 
είναι διαθέσιμες  σε συγκεκριμένες χώρες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή/συνδρομή και παρέχονται ανάλογα με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OPEL CONNECT.7

Μια έξυπνη γκάμα υπηρεσιών προσφέρει ένα νέο επίπεδο ασφάλειας και υποστήριξης,  
ενώ σας βοηθά να παραμένετε συνδεδεμένοι στον δρόμο.
• Αίσθηση σιγουριάς: κλήση έκτακτης ανάγκης (e-Call) και κλήση λόγω βλάβης (b-Call)  

με πρόσβαση στην οδική βοήθεια Opel Assistance. 
• Άνεση και ευκολία: λειτουργίες τηλεχειρισμού (π.χ. κλείδωμα/ξεκλείδωμα της πόρτας) 

και πρόσθετες υπηρεσίες για ηλεκτρικά οχήματα, όπως: προγραμματισμός διαδρομής,  
τηλεχειριζόμενες ρυθμίσεις ή λύσεις δημόσιας φόρτισης. Φροντίζουμε να φτάνετε  
εύκολα στον προορισμό σας!
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ΣΠΟΡΤΙΦ & ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Με την έκδοση GS Line αναδεικνύεται η sport 
πλευρά του Opel Corsa. Η διακριτή σχεδίαση του 
εξωτερικού του περιλαμβάνει sport λεπτομέρειες 
στον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, ενσωματω-
μένη πίσω αεροτομή οροφής, προβολείς Eco LED, 
προβολείς ομίχλης LED και πίσω φώτα LED. Το 
εσωτερικό συμπληρώνει τον δυναμικό χαρακτήρα 
με sport καθίσματα, sport πεντάλ αλουμινίου και 
μαύρη επένδυση οροφής.

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ CORSA.
Είτε το θέλετε πιο sport είτε πιο κομψό, μπορείτε να εκφράσετε  
τον δικό σας χαρακτήρα. Το νέο Corsa διαθέτει εξελιγμένες  
εκδόσεις που ταιριάζουν άψογα στο προσωπικό σας στυλ και  
στον χαρακτήρα σας, όπως οι εκδόσεις GS Line και Elegance.
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ΚΟΜΨΟ & ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ
Η έκδοση Elegance χαρακτηρίζεται από την πρόσθετη πολυτέλεια. Στο εξωτερικό 
τονίζεται η κομψή κι ελκυστική πλευρά του Corsa, με τη χρωμιωμένη μάσκα, τη 
χρωμιωμένη γραμμή στα παράθυρα, τους προβολείς Eco LED και τους προβολείς 
ομίχλης LED. Στο εσωτερικό, η αναβαθμισμένη άνεση εκφράζεται με τα καθίσματα 
6 ρυθμίσεων για τον οδηγό και τον συνοδηγό, τα ραφιναρισμένα υλικά, τον ambient 
φωτισμό και την  κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο.
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ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ.
Προσθέστε στο εσωτερικό του Corsa την 
προσωπική σας πινελιά, επιλέγοντας 
ανάμεσα σε 4 διαφορετικές ταπετσαρίες 
από υλικά υψηλής ποιότητας.

Υφασμάτινα καθίσματα σε Marvel Black 
με πλαϊνά τμήματα σε Mistral και Jet Black 
Light, με ραφές σε Dark Titanium.

Υφασμάτινα καθίσματα σε Marvel Black με πλαϊνά τμήματα και  
επιπλέον στοιχεία από δερματίνη σε Mistral και επένδυση σχήματος  
V σε Signal Red, με ραφές σε Dark Titanium.

Υφασμάτινα καθίσματα σε Captain Blue με πλαϊνά 
τμήματα από δερματίνη σε Mistral, με ραφές σε 
Jet Black Light.

Καθίσματα από διάτρητο δέρμα με πλαϊνά τμήματα 
από δερματίνη σε Mistral, με ραφές σε Jet Black 
Light.
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Χρώματα.
Τραβήξτε τα βλέμματα, επιλέγοντας κάποιο  
από τα 8 εντυπωσιακά χρώματα εξωτερικού,  
για να ολοκληρώσετε το προσωπικό σας στυλ.

1 5

2 6

3 7

4 8

 Summit White 

 Noir Perla

 Artense1

 Platinum1

 Navy Blue1

 Voltaic Blue1

 Peperoncino1

 Fizz1

1Μεταλλικό φινίρισμα.
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Ζάντες.
Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει με τις εντυπωσιακές ζάντες του Corsa.

1 Ατσάλινη ζάντα 16˝, ασημί1,2

2 Ζάντα αλουμινίου 16˝, σχεδίαση  
4 διπλών ακτινών, ασημί

3 Ζάντα αλουμινίου 16˝, σχεδίαση  
8 ακτινών, ασημί

4 Ζάντα αλουμινίου 16˝, σχεδίαση  
4 διπλών ακτινών, ασημί

5 Ζάντα αλουμινίου 16˝, σχεδίαση  
4 διπλών ακτινών, γυαλιστερό μαύρο

6 Ζάντα αλουμινίου 17˝, σχεδίαση  
4 διπλών ακτινών, ασημί

7 Ζάντα αλουμινίου 17˝, σχεδίαση  
4 διπλών ακτινών, γυαλιστερό μαύρο

8 Ζάντα αλουμινίου 17˝, σχεδίαση  
5 διπλών ακτινών σε σχήμα διαμαντιού, 
γυαλιστερό μαύρο

9 Ζάντα αλουμινίου 16˝, δίχρωμη σχεδίαση 
5 ακτινών, ασημί/μαύρο3

10 Ζάντα αλουμινίου 17˝, δίχρωμη σχεδίαση 
aero 5 ακτινών, ασημί/γυαλιστερό  
μαύρο3

1Ατσάλινες ζάντες 15˝ και 16˝.
2Διατίθεται και για το Corsa-e.
3Μόνο για το Corsa-e.
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	 ΑΞΕΣΟΥΑΡ.
Εξατομικεύστε το Corsa σας με μια μεγάλη  
γκάμα αξεσουάρ Opel+ που προσθέτουν έντονες  
σχεδιαστικές πινελιές ή αυξημένη άνεση.

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Διαλέξτε την έγχρωμη μπάρα λογότυπου 
που προτιμάτε, από μια γκάμα διαφορετικών 
χρωμάτων και φινιρισμάτων.

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17˝ & ΚΛΙΠ ΖΑΝΤΩΝ
Ολοκληρώστε τη sport εμφάνιση του Corsa,  
με τις ζάντες αλουμινίου από τη σειρά αξεσουάρ. 
Αλλάξτε την εμφάνισή τους με τα ειδικά κλιπ σε 
λευκό, μαύρο, κόκκινο ή μπλε χρώμα.

ΚΙΤ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GS
Αναδείξτε την εμφάνιση του Corsa με 
ένα σετ πρόσθετων αξεσουάρ που 
αποτελούνται από ειδικές πλευρικές 
ποδιές και προσαρτήματα για το 
εμπρός και πίσω τμήμα σε μαύρο 
χρώμα.

ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
Προσθέστε στο καπό και στην 
οροφή αυτά τα διακοσμητικά 
αυτοκόλλητα, για εντονότερη 
sport εμφάνιση. Διατίθενται σε 
μαύρο ή λευκό χρώμα.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ
Δώστε νέα εμφάνιση στους  
εξωτερικούς καθρέφτες του Opel 
Corsa, με τα καλύμματα αυτά  
που διατίθενται σε 4 διαφορετικά 
χρώματα και φινιρίσματα.
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ΠΑΤΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
Τα πατάκια δαπέδου κρατούν το αυτοκίνητο 
καθαρό και συμβάλλουν στη προστασία της 
εργοστασιακής μοκέτας.

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ FLEXCONNECT
Ένα ευέλικτο σύστημα για κάθε χρήση.  
Απλά συνδέετε το αξεσουάρ που θέλετε  
στον προσαρμογέα και απολαμβάνετε  
το ταξίδι σας. Η αναδιπλούμενη βάση  
αποτελεί ένα σταθερό σημείο στήριξης  
για τα προσωπικά σας αντικείμενα.  
Περιλαμβάνει ενσωματωμένη ποτηροθήκη.

ΚΙΤ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εξατομικεύστε το εσωτερικό του Corsa με διακοσμητικά στοιχεία για 
το ταμπλό που μπορούν να εναλλάσσονται. Διατίθενται σε διάφορα 
χρώματα και φινιρίσματα.
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