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CENNIK

NOWY OPEL CORSA-e
Rok produkcji 2020 / Rok modelowy 2020.75

PROMOCYJNY

OD 101,3%*

AKTUALNA PROMOCJA
Zapytaj Dealera o aktualną ofertę promocyjną dla przedsiębiorców

W Opel Kredyt 50/50 (RRSO 9,82%)
**

We Free2Move Lease z pakietem serwisowym już za 1 189 zł netto/mies.
***

Wybierz pakiet serwisowy
* Oferta obowiązuje do 30.09.2020. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności ubiegającego się o finansowanie do jego spłaty. Propozycja 
dotyczy wybranych modeli w leasingu na określonych warunkach. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie 
do przedsiębiorców. 
** RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu wynosi 9,82%, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów kredytu) 38 621 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 47 210,22 zł, oprocentowanie stałe 7,19% w skali roku, całkowity koszt kredytu 
8 589,22 zł (w tym: prowizja 1 815,19 zł, odsetki 6 774,03 zł), 51 miesięcznych rat równych w wysokości 907,89 zł oraz ostatnia rata wyrównująca  wysokości 907,83 zł. Kal-
kulacja na dzień 02.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu marki Opel w cenie 70 082 zł, z wpłatą własną 31 461 zł. Dostępność 
kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określo-
nych w umowie zawartej z Klientem. 
*** Oferta skierowana do przedsiębiorców. Kalkulację sporządzono dla modelu Corsa-e Edition 136 KM AT w cenie 106 496 zł netto. Miesięczna rata najmu netto z opłatą 
wstępną 20%, całkowitym limitem przebiegu 45 000 km w okresie 36-miesięcznej umowy. W raty wliczona  jest rejestracja pojazdu, serwis mechaniczny gwarancyjny  
i pogwarancyjny w ramach wskazanego łącznego limitu kilometrów, z możliwością dodania do miesięcznej opłaty jednego kompletu opon zimowych. Rata nie zawiera 
obligatoryjnego ubezpieczenia wieloletniego PZU. 
Niniejsza oferta dotyczy samochodów zamawianych ze składów centralnych lub do produkcji od 1 czerwca 2020. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest 
u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane ceny detaliczne netto pomniejszone o rabat wymieniony na pierwszej stronie cennika, jeśli dotyczy) dotyczą klientów 
indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, 
zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

NOWA CORSA-e już za:

122 990 zł 



Cennik – Nowy elektryczny Opel Corsa-e
Rok produkcji 2020, rok modelowy 2020.75

Ceny katalogowe Color Edition* Edition Elegance

e 136 KM 122 990 zł 128 990 zł 134 890 zł

* Wersja specjalna dostępna tylko  dla klientów indywidualnych (detalicznych).

Niniejsza oferta dotyczy samochodów zamawianych ze składów centralnych lub do produkcji od 1 czerwca 
2020. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne 
(rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabaty wymienione w cenniku) dotyczą klientów 
indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące 
auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.
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 Wyposażenie standardowe i opcje dodatkowe Edition
Color

Edition Elegance

Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA j73+KB5 S S S

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki powietrzne AYC S S S

System przypominania o zapięciu pasów przód/tył (na 5 miejscach) UH5+UHG
+UHH S S S

System OpelConnect (eCall) U0R S S S

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: 6 głośników, kolorowy ekran dotykowy 7”, system obsługi komend głosowych przez smartfon

IOB S S S

Klimatyzacja sterowana elektronicznie i  d odatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu C6 8 +C32 S S S

Komputer pokładowy U68 S S S

Kolorowy 7" wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy UHS S S S

Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości K34 S S S

Pakiet Dobrej Widoczności
Światłoczułe lusterko wewnętrzne, czujnik deszczu, automatyczne sterowanie światłami 
z czujnikiem oświetlenia (tunelowym).

CWX S S S

Pakiet NCAP
Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, zaawansowany układ wykrywania pieszych 
i rowerzystów oraz automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania 
zmęczenia kierowcy.

B26 S S S

Układ utrzymania na pasie ruchu UHX S S S

Koło kierownicy z przyciskami sterowania, regulowane w dwóch płaszczyznach UC3 +N 37 S S S

Przycisk START sterowania silnikiem 2 PT S S S

Elektrycznie sterowany hamulec postojowy J71 S S S

Zdalnie sterowany zamek centralny AU3 S S S

Elektrycznie sterowane szyby przednie AXG/AEF S S S

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne lakierowane w kolorze czarnym DLS S S S

Tapicerka materiałowa Fresez, czarna. Fotele przednie komfortowe TAVE S S –

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) A2U S S S

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia) A7D S S –

Zaczepy Isofix do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach UQK S S S

Tylne siedzenia dzielone w proporcji 60/40 A64 S S S

Obręcze kół stalowe 16x6,5” z oponami 195/55R16 87H RV7+Ri0 S S –

System monitorujący ciśnienie w oponach UJO S S S

Zawieszenie o charakterystyce sportowej F52 S S S

Zestaw naprawczy do opon (z kompresorem) KTI S S S

Ładowarka pokładowa 7,2 kW K23 S S S

Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW (do gniazdka 230 V) XZZP S S S

Lakier metaliczny bazowy pomarańczowy Power GPQ S S S

Elektrycznie sterowane szyby tylne AER 800/P S S

Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu N3 5 700/P S S

Konsola centralna z  podłokietnikiem i schowkiem DBU 400/P S S

Panoramiczna kamera cofania 180 stopni UVP P S P

Czujniki parkowania z tyłu UD7 1 100/P S 1 100/P

Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Imagination, czarna.
Fotele przednie komfortowe z kieszeniami z tyłu oparć.   

TAVG – – S

Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) A7G – – S

Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED C93 – – S

Chromowana listwa w linii okien bocznych MEO – – S

Słupek dachowy „B” w kolorze czarnym błyszczącym BXQ – – S

Obręcze kół ze stopów lekkich 16x6,5”, z oponami 195/55R16 87H PZO+Ri0 2 000 – S

Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED T4L+T3S – – S

Asystent świateł drogowych (automatyczna zmiana drogowe/mijania) TQ5 – – S
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 Wyposażenie dodatkowe Edition Color
Edition Elegance

NADWOZIE

Lakier metaliczny 2 000 2 000 2 000

Lakier biały Summit lub czarny Perla GAZ/G7O 1 300 1 300 1 300

Panoramiczne okno dachowe z przesłoną słoneczną C06 3 300 – 3 300

Przyciemniane szyby tylne boczne oraz bagażnika AKO 650/P – 650/P

Obręcze kół ze stopów lekkich 17x7,0”, z oponami 205/45R17 88H RZS+Q0P – – 1 500

Reflektory matrycowe LED IntelliLux. Zawierają: światła tylne w technologii LED. 
(tylko z reflektorami przeciwmgielnymi T3U)  

OLL – – 3 000

Światła tylne w technologii LED UGE – – P

Reflektory przeciwmgielne w technologii LED T3U 800/P – 800

Elektrycznie składane lusterka boczne – – P

Śruby antykradzieżowe do kół PB4 – – 150

WNĘTRZE
Tapicerka skórzana Minstral, czarna, z elementami ze sztucznej skóry.  
Fotele przednie podgrzewane. Kieszenie z tyłu oparć foteli przednich. Podgrzewana kierownica.

TAVH – – 8 200

System Multimedia Navi z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7" , mapy Europy

IOC 3 000 – 3 000

System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 10" , mapy Europy   (tylko z systemem Open&Start OLI)

IO6 – – 5 000/P

Ładowarka indukcyjna telefonu w podłokietniku 
(zawiera gniazdo USB dla 2. rzędu foteli, dostępna tylko z konsolą centralną DBU)

K4C 500 – 500/P

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start
Zawiera: elektrycznie składane lusterka boczne

OLI – – 1 300/P

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go KSG – – P

Zaawansowany układ utrzymania w linii  pasa ruchu UJB – – P

Czujniki parkowania przód/tył UD5 – – P

ŁADOWANIE

Kabel ładowania uniwersalny 3,7-22 kW (zastępuje standardowy kabel HZZP) XZJG 3 200 – 3 200

Kabel ładowania tryb 3, 1-fazowy 7,4 kW, 6-metrowy (ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 7,2 kW) XZJH 1 100 – 1 100

Kabel ładowania tryb 3, 3-fazowy 11 kW, 16A, 6-metrowy (ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 11 kW) XZJI 1 200 – 1 200

Kabel ładowania tryb 3, 3-fazowy 22 kW, 32 A, 6-metrowy (ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 11 kW) XZJJ 1 400 – 1 400

Wallbox 1-fazowy 16/20 A (tylko z ładowarką 7,2 kW) XZJO 3 000 – 3 000

Wallbox 3-fazowy 16 A (tylko z ładowarką 11 kW) XZJR 3 900 – 3 900

Ładowarka pokładowa 11 kW, 3-fazowa K29 3 850 – 3 850

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

Pakiet Premium Edition
Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu.  Elektrycznie sterowane szyby tylne . 
Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem.

OFQ 1 200 – –

Pakiet Oświetlenia
Reflektory Eco LED. Reflektory przeciwmgielne w technologii LED.

OFU 1 700 – –

Pakiet Asystent Kierowcy
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go. Zaawansowany układ utrzymania w linii  pasa ruchu.
(tylko z pakietem Kamera 180 stopni OLF)

BGP – – 2 100

Pakiet Parking
Panoramiczna kamera cofania 180 stopni. Czujniki parkowania z tyłu.

ODK 1 700 – 1 700

Pakiet wizualny „Czarny dach”
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz bagażnika. Dach i nakładki lusterek w kolorze czarnym. (dostępność 
w zależności od wybranego koloru nadwozia)

OFY 2 100 – 2 100

Pakiet wizualny „Biały dach”
Przyciemniane szyby tylne boczne oraz bagażnika. Dach i nakładki lusterek w kolorze białym. 
(dostępność w zależności od wybranego koloru nadwozia)

ODY 2 100 – 2 100

Pakiet Premium Elegance
System multimedialny Navi Pro IntelliLink. Ładowarka indukcyjna telefonu. System automatycznego 
sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start. Elektrycznie składane lusterka boczne. 

OFW – – 5 700

Pakiet Kamera 180 stopni
Panoramiczna kamera cofania 180 stopni.  Czujniki parkowania przód/tył. Układ ostrzegania 
o pojeździe w martwym polu (w lusterkach bocznych). Elektrycznie składane lusterka boczne. 
Reflektory przeciwmgielne w technologii LED.

OLF – – 2 500

Pakiet Zimowy
Podgrzewane fotele przednie oraz koło kierownicy pokryte skórą.

OBL 1 600 – 1 400/P

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia
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Dane techniczne

e 136 KM

Zespół napędowy Silnik elektryczny z automatycznym reduktorem

Zespół akumulatorów litowo-jonowych 216 ogniw (125Ah): 18 modułów po 12 ogniw

Pojemność energetyczna akumulatorów 50 kWh

Moc maks., kW/KM 100/136 przy 3 673 – 10 000 obr./min

Maks. moment obrotowy, Nm 260 przy 300 – 3 673 obr./min

Prędkość maksymalna, km/h 150

Przyspieszenie, 0-100 km/h, s 8,1

Zasięg 329 – 337 km wg cyklu WLTP

Zużycie energii, kWh/100 km 16,8 – 16,5

Tryby ładowania
ok. 28 godz. do 100% ze standardowego gniazdka 1,8 kW

ok. 30 min do 80% w stacji ładowania 100 kW

Wartości zużycia energii i zasięgu określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania 
pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartości mogą odbiegać 
od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, rodzaju nawierzchni, temperatury otoczenia, trybu pracy 
klimatyzacji itp. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Opel Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel 
zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu 
następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.  

Wymiary, masy, pojemności
Nadwozie
Długość całkowita: 4 060 mm
Wysokość całkowita (bez obciążenia): 1 435 mm 
Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami: 1 765/ 1 960 mm
Rozstaw osi: 2 538 mm
Rozstaw kół przód/tył: 1489/1488 mm

Bagażnik (wg ECE)
Pojemność bez składania siedzeń: 267 litrów
Pojemność po złożeniu siedzeń (do dachu): 1 081 litrów  
Długość podłogi bez składania siedzeń: 885 mm

Masy (wg ECE)
Masa własna: 1 530 kg
Dopuszczalna masa całkowita:  1 916 kg
Ładowność: 367 kg

Średnica zawracania
Między ścianami: 10,4 m

Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia 
opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów
(np. reflektory IntelliLux zawierają tylne światła w technologii LED), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe wyższej 
wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UD7”, co tu oznacza czujniki parkowania z tyłu). 
Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za 
transport samochodu oraz podatek VAT. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to 
zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli z lakierem bazowym – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. 
Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. 
Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się 
niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie  
stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych 
modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne 
pod adresem internetowym www.opel.pl. 

Opel Poland, Warszawa, 3 sierpnia 2020 r.
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Oryginalne Akcesoria Opel są niezwykle przydatne i czynią Twoje auto jeszcze bardziej praktycznym. Szeroka oferta  
odpowiednio dobranych produktów oferuje wiele możliwości, idealnie wpisując się w stylistykę Nowej Corsy.

ORYGINALNE AKCESORIA OPEL Nowa Corsa-e

Sprawdź pełną ofertę na  
www.opel.pl/akcesoria

Uchwyt na notatnik nr części: 16 62 442 280

Pokrowce kół, rozmiar L, komplet nr części: 95 599 242

Pojemnik dachowy Opel XS czarny nr części: 16 62 444 580

Mata podłogi bagażnika nr części: 16 43 188 380

178 zł

Podłokietnik nr części: 9 839 099 980

482 zł111 zł

73 zł 1 130 zł

Gumowe dywaniki podłogowe nr części: 98 33 757 280

180 zł

Oferta dotyczy klientów indywidualnych i obowiązuje do wyczerpania zapasów danego produktu. Podane rekomendowane ceny brutto na akcesoria nie obejmują kosztów ich montażu. Szczegółowe informacje są dostępne  
u Autoryzowanych Dealerów marki Opel. Informujemy, że mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem towaru a jego zdjęciem. Dane dotyczące emisji CO2 oraz zużycia paliwa dotyczą samochodów bez akcesoriów 
przedstawionych w niniejszym cenniku.




