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Motor
Elektromos motor
100 kW/136 LE

2

oFQ 55 000

BAS 0
9BR 60 000
9M2 120 000
AKP S
AKO 60 000
C06 150 000
DLS S
22T 140 000
09T 140 000

T3U 70 000

TAVE S

AEF S
AEF S
AER 30 000
DBU 30 000
N54 S
N35 20 000
UC3 S
C68 S
KC5 S

S
-

S

- 210 000

70 000

Kezelőszervek a kormánykeréken

Automata légkondicionáló

12 V áramforrás 

Elektromos ablakemelő elöl, utasoldalon (egyérintéses funkcióval és becsípődés-védelemmel)

Elektromos ablakemelők hátul (egyérintéses funkcióval és becsípődés-védelemmel)

Középkonzol pohártartókkal és állítható kartámasszal

Sport kormánykerék, háromküllős

Bőrborítású sport kormánykerék, háromküllős

S
S
S

LED első ködlámpák

Belső felszerelések

Fresez szövetkárpit, Marvel fekete

TAVG

TAVH

S
S

Elektromos ablakemelő elöl, utasoldalon (egyérintéses funkcióval és becsípődés-védelemmel)

Imagination szövetkárpit, Captain kék / Mistral fekete 
6 irányban állítható utasülés (előre-hátra, fel-le, dönthető háttámlával)

Bőrkárpit, Mistral fekete
Komfortülések elöl, fűthető első ülések (3 fokozat), Téli csomag, 6 irányban elektromosan állítható 
vezetőülés (előre-hátra, fel-le, dönthető háttámlával), 6 irányban állítható utasülés (előre-hátra, fel-le, 
dönthető háttámlával), elektromos vezetőülés deréktámasszal és masszázzsal 

e-Elegance

-

- S

- 450 000

S

e-Edition

Brilliáns fényezés

Metálfényezés

Hővisszaverő ablaküvegek

Sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok

Panoráma napfénytető (manuális napellenzővel)

oLK

oLL

S
140 000
140 000

140 000 S

60 000
120 000

S
60 000

150 000
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök

Fekete tetőszín (beleértve az A-oszlopot)

Fehér tetőszín (beleértve az A-oszlopot)
Eco LED fényszórók
LED fényszórók, LED nappali menetfény, automatikus távolsági fényszórók

IntelliLux LED Mátrix fényszórók
LED fényszórók, LED nappali menetfény, automatikus távolsági fényszórók (LED Mátrix mód), adaptív 
fényszórók, automatikus fényszórómagasság-állítás, LED hátsó lámpák

0Alap fényezés

Kilátás és világítás csomag
Esőérzékelő ablaktörlők, automatikus fényszóró szabályozás, fényérzékeny belső visszapillantó tükör

Bőrborítású sport kormánykerék, elektromos ablakemelők hátul (egyérintéses funkcióval és becsípődés-
védelemmel), középkonzol pohártartókkal és állítható kartámasszal

Világítás csomag

Fekete stílus csomag

Téli csomag

230 000

130 000 110 000

oLF

oBL

Parkolóradar elöl és hátul, 180 fokos tolatókamera, elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső 
tükrök, holttérfigyelő

Parkolóradar hátul, 180 fokos tolatókamera

150 000 150 000
oFY

70 000

180 000

Fűthető bőrborítású sport kormánykerék, fűthető első ülések (3 fokozat)

Külső felszerelések e-Edition e-Elegance

Prémium csomag 1

S S

S S

-

Biztonsági csomag
Gyalogos- és kerékpárosérzékelő elöl, adaptív sebességtartó, Stop & Go funkcióval, sebességkorlátozóval

NCAP csomag
Jelzőtábla-felismerés, fáradtságjelző, automatikus sebességkorlátozó, automatikus vészfékezés (alacsony 
sebességnél)

-

B26

CWX

oFQ

oFU

oFW

Tolatókamera csomag

120 000
oDK

-

Fehér tetőszín (beleértve az A-oszlopot), sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok

Parkolás csomag

150 000
oDY

120 000

Fehér stílus csomag
150 000

Fekete tetőszín (beleértve az A-oszlopot), sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok

Rendelhető felszerelések

e-Edition

Prémium csomag 1 - OBL csomaggal -

Opel Corsa-e

e-Elegance

11 960 000El
ek

tr
om

os e-Edition

11 400 000

5-ajtós

Váltómű
Automatikus elektromos hajtás rögzített 

sebességváltóval

e-Elegance

- 150 000

Rendelhető felszerelések

BGP

Eco LED fényszórók, LED első ködlámpák

Prémium csomag 2
Multimedia Navi Pro infotainment 10" érintőképernyővel, kulcs nélküli nyitás és indítás (PEPS, ADML), 
vezeték nélküli telefontöltő

-

370 000
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K4C 30 000
U0R S

KB5 S
AYC S
K34 S
UD7 60 000

PB4 10 000
K23 S
K29 200 000

UJO S
J71 S

RV7 S
Pzo 160 000
RZS -

KTI S S

16 x 6,5 J acél keréktárcsák, ezüst dísztárcsákkal

16 x 6,5 J könnyűfém keréktárcsák, kétszínű, ezüst és magasfényű fekete

17 x 7,0 J könnyűfém keréktárcsák, kétszínű, ezüst és magasfényű fekete, kerékbetétekkel

Kerékjavító készlet

e-Elegance

0
S

110 000

Riasztó
Karosszéria-biztonsági csomag, önálló tápellátású kürt, beltéri szenzor, dőlésérzékelő

Abroncsnyomás-érzékelő (DDS+)

Keréktárcsák e-Edition

S

oLi

UTJ

Kerékőr

Nagyfeszültségű fedélzeti töltőegység (7,2 kW)

Nagyfeszültségű fedélzeti töltőegység (11 kW, háromfázisú)

10 000
S

200 000

100 000 100 000

SElektromos kézifék

Visszagurulás-gátló

Első, oldal- és függönylégzsákok vezető- és utasoldalon

Sebességtartó, sebességkorlátozóval

Parkolóradar hátul

Kulcs nélküli nyitás és indítás (PEPS, ADML)
Középkonzol pohártartókkal és állítható kartámasszal, elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső 
tükrök

e-Elegance

S
S
S

60 000

- 90 000

6 hangszórós audió rendszer (2-2 hangszóró az első és hátsó ajtókban, 2 magassugárzó elöl), digitális 
rádióvevő (DAB, DAB+, DMB), USB csatlakozó elöl

Vezeték nélküli telefontöltő (csak DBU opcióval)

OpelConnect okosautó-rendszer

Biztonsági felszerelések e-Edition

Multimedia infotainment 7" érintőképernyővel
6 hangszórós audió rendszer (2-2 hangszóró az első és hátsó ajtókban, 2 magassugárzó elöl), digitális 
rádióvevő (DAB, DAB+, DMB), USB csatlakozó elöl
Multimedia Navi infotainment 7" érintőképernyővel 
6 hangszórós audió rendszer (2-2 hangszóró az első és hátsó ajtókban, 2 magassugárzó elöl), digitális 
rádióvevő (DAB, DAB+, DMB), USB csatlakozó elöl
Multimedia Navi Pro infotainment 10" érintőképernyővel

-

iOB

iOC

iO6

S

200 000

S

200 000

280 000

30 000
S

Szórakoztató felszerelések e-Edition

Rendelhető felszerelések

e-Elegance
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Karosszéria méretek (mm) 5-ajtós Csomagtartó méretek (ECIE/GM) (mm)
Magasság 1433 Hossz hátsó ülésig
Hosszúság 4060 Hossz előrehajtott hátsó üléssel
Tengelytáv 2538 Szélesség a kerékdobok között
Szélesség (külső tükrökkel/ tükrök nélkül) 1960 / 1765 Magasság a kalaptartó alatt
Nyomtáv (elöl/hátul) 1489 / 1488 Csomagtér magasság

Fordulókör (m) 5-ajtós Csomagtartó méretek (ECIE) (l)
Faltól falig 10,74 Csomagtér nagyság 267 - 1042

Műszaki adatok

Általános tulajdonságok Általános tulajdonságok

5-ajtós
674

1553
969
536
682

5-ajtós
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Töltési idő (3-fázisú háztartási töltővel ~11 kW) ~ 5 óra 15 perc

Töltési idő (hálózati gyors töltővel ~ 100 kW ) ~ 30 perc (80%-os töltöttségi szintig)

A képeken az alapcsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatóak. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében 
kaphatóak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét, illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett árakat és egyéb 
feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk. A katalógusban található színek, egyes formatervezési megoldások eltérhetnek a tényleges színektől és 
megoldásoktól. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országonként, illetve márkakereskedőnként eltérhetnek. 
A tartalom a 2020. január 1-én rendelkezésre álló információkon alapul. Az esetleges változásokról, az Ön Opel Márkakereskedésétől kaphat pontos 
felvilágosítást. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, az Opel Southeast Europe Kft. nem vállal felelősséget értük, azok semmilyen formában nem kötelezik 
az Opel Southeast Europe Kft-t, így a konkrét gépjárművek felszereltsége, teljesítménye, vonatkozásában kérjük keresse fel bármelyik Opel 
Márkakereskedőt. A tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag-fogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak, azok tekintetében 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tényleges fogyasztást jelentős mértékben befolyásolják egyéb körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan az 
egyéni vezetési stílus, a forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumiabroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a 
klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága is.  A modellek és opcionális felszerelések ára javasolt bruttó ár, és forintban értendő. Az 
újrahasznosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel a 
www.opel.hu oldalunkat. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, továbbá annak vonatkozásában az Opel Southeast Europe Kft. kizárja biztatási 
kárra vonatkozó felelősségét, avagy a nyomdai hibákból eredő tévedésekért való felelősségét. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, így a konkrét 
gépjárművek elérhetősége, teljesítménye és üzemanyag-fogyasztása, a felszereltségek, hatályos műszaki adatok és érvényes ajánlatok vonatkozásában a 
pontos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás érdekében kérjük keresse fel az Önhöz legközelebbi Opel Márkakereskedést.

*Az 5 év garancia tartalmazza a 2 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló jótállást, valamint egy meghosszabbított jótállás csomagot, mely a 2 éves alap 
jótállással megegyező tartalmú, és annak lejártától számított további 3 évig, vagy 100 000 km futásteljesítmény eléréséig érvényes (amelyik hamarabb 
bekövetkezik). A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekért és egyedi árajánlatért forduljon Opel márkakereskedőjéhez. Az Opel fenntartja a jogot az 
ajánlat visszavonására vagy megváltoztatására.

A jelen tájékoztatóban szereplő szellemi alkotások oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása tilos. 
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)

Max úttávolság feltöltés nélkül (km) 330

Akkumulátor kapacitás (kWh) 50

Energia fogyasztás (kWh/100 km) 17

Elektromos motor max. nyomaték (Nm) 260

Végsebesség (km/h) 150

Gyorsulás 0-100 km/h (sec.) 8,1

Műszaki adatok

Általános tulajdonságok

Elektromos motor max. teljesítmény (kW/LE) 110 / 136

Súly és terhelhetőség

Saját tömeg vezetővel (kg) 1530

Megengedett maximális járműtömeg (kg) 1916

Hasznos súly (kg) 367

Motor és akkumulátor műszaki adatok


