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GELECEĞE HAZIR OLUN

YENİ OPEL CORSA
Günlük sürüş keyfini, heyecan verici teknolojilerle  
harmanlayan yeni Corsa’yı keşfedin.  
Şimdi benzinli ve dizel motor seçenekleri ile yeniden 
hayatınızın kalbinde. Geleceğe hazır, hayat dolu bir 
otomobil ...
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BAGAJ HACMİ
Çok mu bavulunuz var? 309 litre bagaj kapasitesi sayesinde  
bagajınıza her şeyi sığdırabilirsiniz. Yine de dışarıda kalan  
bavullarınız mı var? Opel Corsa’nın bagaj alanını olabildiğince  
genişletmek için arka koltukları katlamanız yeterli.

PANORAMİK CAM TAVAN
Corsa’nızın iç kısmını daha aydınlık bir hâle getirmek için opsiyonel 
panoramik cam tavanı tercih edebilirsiniz.

Resimlerde Türkiye’de sunulmayan donanımlar gözükebilir.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

ÜSTÜN ALMAN TASARIMI
İnce işçiliği, sofistike ayrıntıları ve premium, yüksek kalite  
malzemeleriyle sizi anında etkileyen mükemmel kokpite adım 
atın. Sportif ve sürücü odaklı gösterge paneli sayesinde bir                      
sonraki seyahatinize çıkmak için sabırsızlanacaksınız.
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PERFORMANSIN  
KEYFİNİ SÜRÜN

SÜRÜŞ KEYFİ
Corsa, birçok motor seçeneği ile performans ve verimlilik konularında segmentinin  
en iddialı özelliklerini barındırıyor. İster benzinli, ister dizel olsun Yeni Corsa yüksek  
performanslı ve çevre dostu motorlarıyla kusursuz bir sürüş keyfi sunuyor.

SPORT MODU
Sport modu sürüşe sportiflik katar. Gaz pedalı 
tepkilerini hassaslaştırırken sportif motor 
sesiyle sürüş keyfini arttırır.

8 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN
Sportiflik konfor ile buluştu: Vites kulakçıklı 8 ileri 
otomatik şanzıman, verimliliği artırır ve sürüş 
 keyfinize keyif katar.
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AKILLI GÜVENLİK  
ÖZELLİKLERİ
AKILLI VE GÜVENLİ
Opel Corsa, çok daha güvenli ve stressiz bir sürüş deneyimi için size akıllı  
güvenlik özellikleriyle destek olur.

ŞERİT KORUMA ÖZELLİĞİ İLE AKTİF ŞERİT TAKİP SİSTEMİ1

Tekdüze şehirler arası yolculuklarda hayatınızı hem daha  
güvenli hem de daha konforlu hale getirerek sürücüsüz sürüşe 
bir adım daha yaklaştıran bir sistem: Akıllıca ve proaktif 
 olarak sürüşe yardımcı olur ve Corsa’nızın şeridin ortasında 
kalmasını sağlar.

DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ
Yola odaklanmaya devam ederken kolayca ulaşılıp 
kullanılabilen bilgi ve eğlence sisteminin de keyfini çıkarın. 
Tam da ihtiyacınız olan yerde, gözlerinizin önünde bulunan  
tamamen dijital olan gösterge tablosu; hız, navigasyon ve 
daha pek çok konuda sizi bilgilendirir.

1Opel sürüş yardım sistemleri, sistemin yapısından ileri gelen sınırlar dahilinde sürücüye destek vermek amacıyla geliştirilmiştir. Sürücünün, sürüşle ilgili sorumluluğu 
bakidir.Kullanım sırasında eller, direksiyon simidinin üzerinde bulunmalıdır. 2  Ultimate donanımda opsiyonel.
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INTELLILUX LED MATRIX® FARLAR2

Sınıfında bir ilk olan IntelliLux LED Matrix® farlar, başka 
 sürücülere rahatsızlık vermeden uzun far görünürlüğü sağlar. 
Standart LED farlara kıyasla % 30’a kadar daha iyi performans 
ile her durumda mükemmel aydınlatmanın keyfini sürün.

180° PANORAMİK GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
Corsa’nızın arkasında ne olduğunu rahatça  
görebileceksiniz. Göz açıp kapayıncaya kadar  
geri gitmede uzmanlaşacaksınız.
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ELEKTRONİK İKLİM KONTROLLÜ KLİMA
Arzu ettiğiniz iç iklime ulaşmanız için kabin içi sıcaklığı  
otomatik olarak ayarlar.

ANAHTARSIZ GİRİŞ VE ÇALIŞTIRMA
Kullanımı kolay anahtarsız giriş ve çalıştırma 
sistemiyle anahtarınızı kullanmadan aracınıza 
girin ve yola çıkın; yeter ki anahtarlarınız  
cebinizde, çantanızda veya araca yakın herhangi 
bir yerde olsun.

ÜST SEVİYE KONFOR

NEŞE VEREN RAHATLIK
Koltuğuna bir kere oturunca kalkmak  
istemeyeceksiniz. Opsiyonel olarak sunulan  
ve üst segmentlerde görmeye alıştığımız  
koltuk ısıtma fonksiyonu ile daha konforlu  
ve sıcak yolculuklar sizi bekliyor.

ISITMALI KOLTUKLAR
Sıcak bir karşılama her zaman iyidir.  
Üç kademeli ısıtmalı koltuklar hem sizi 
hem de ön yolcuyu şımartacak. 
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BAĞLANTIDA KALIN
BİLGİ VE EĞLENCE SİSTEMİ
Dokunmatik ekran, Apple CarPlay™1,3 ve Android Auto™2,3. Yeni Corsa’daki 
bilgi ve eğlence sistemleri4 Sesli Komut ve Bluetooth®5 üzerinden kablosuz 
müzik dinleme dahil olmak üzere size iletişim ve eğlence özgürlüğünü 
doyasıya yaşatacak imkanlar sunar.

1Apple CarPlay™ ve Apple Siri™, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. 2Android Auto™, Google Inc.’in tescilli markasıdır. 3 Uyumluluk ve bazı işlevler, cihazın türüne ve işletim  
sistemi versiyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihazınızın uyumluluğunu kontrol etmek için www.apple.com ve www.android.com adresine gidin veya Opel bayinizle iletişime geçin.  
4 Opsiyonel. 5 Bluetooth®, Bluetooth SIG Inc.’in tescilli markasıdır. 6 Elegance ve Ultimate donanımlarda standart.

7˝ MULTIMEDIA6

7˝ renkli dokunmatik ekranı ile Apple CarplayTM1,3  
ve Android AutoTM2,3 özelliklerini destekleyen ve tüm  
beklentilerinizi karşılayacak bir multimedya sistemi.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

10˝ renkli dokunmatik ekranlı, Avrupa içinde 
gerçek zamanlı trafik bilgisi ve navigasyon 
hizmetleri sunan 3 boyutlu navigasyonlu premium 
multimedya ve navigasyon sistemi.
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SPORTİF VE ATLETİK
GS Line body kit aksesuar paketi ile Opel Corsa’nın 
sportif duruşunu vurgulayabilirsiniz. Karakteristik 
dış tasarımına uygun ön ve arka tamponlar aracın 
atletik bir görünüm kazanmasını sağlar.

KİŞİLİĞİNİZİ YANSITIN
CORSA ÖZELLEŞTİRMELERİ
Tercihiniz ister daha sportif ister daha şık bir 
araç olsun: karakterinizi dışa vurun. Yeni Corsa, 
Edition, Elegance veya Ultimate gibi kişisel 
 tarzınızla ve karakterinizle mükemmel bir biçimde 
örtüşen incelikli giydirmeler sunar.

Resimlerde Türkiye’de sunulmayan donanımlar gözükebilir.
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PRATİK VE GÜVENLİ
Edition donanım seviyesi sürücü yardım sistemleri ile her zaman güvenli yolculuklar yapmanız  
için tasarlandı. Hız sabitleyici, aktif şerif takip sistemi, yorgunluk tespit sistemi ve trafik işareti 
tespit sistemi gibi güvenlik önlemlerine ek olarak 16˝ alaşımlı jantlar, LED ön farlar ve park sensörü 
gibi konfor donanımlarıyla beklentilerinizi eksiksiz karşılamaya hazır.

ŞIK VE ZARİF
Elegance donanım seviyesi bir otomobilden beklediğiniz herşeyi size sunmak için tasarlandı.  
16˝ alaşımlı jantları, 7˝ multimedya sistemi, yağmur sensörü, ışık sensörü ve ön kol dayama özellikleri 
ile göz alıcı tasarım ve konfor öğelerinin muhteşem birleşimini sunuyor.

SPORTİF VE TEKNOLOJİK
Ultimate donanım seviyesi 17˝ alaşımlı jantlar, elektronik klima, 7˝ dijital gösterge paneli,  
panaromik geri görüş kamerası ve krom detaylarıyla Corsa’nın teknolojik ve sportif tarafını gözler 
önüne seriyor.

Resimlerde Türkiye’de sunulmayan donanımlar gözükebilir.
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İÇ DÖŞEMELER
Yüksek kalite malzemelerden üretilen  
farklı döşeme seçenekleri arasından  
seçiminizi yaparak Opel Corsa’nın iç 
 kısmında da kendi tarzınızı hissettirin.

Koyu Titanyum dikişli Mistral ve Açık Jet 
 Siyahı iç ve dış destekli Marvel Siyahı 
 kumaş koltuklar.

Açık Jet Siyahı dikişli Mistral iç destekli  
ve premium deri görünümlü dış destekli  
Kaptan Mavisi kumaş koltuklar. 

Resimlerde Türkiye’de sunulmayan donanımlar gözükebilir.
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RENKLER
Kalabalıktan sıyrılın – kişisel tarzınızı  
tamamlamak için 8 çarpıcı renkten birini  
seçin.

1 5

2 6

3 7

4 8

 Kar Beyazı

 Elmas Siyah

 Aytaşı Gri

 Kuvars Gri

 Gece Mavi

 Mistik Mavi

 Karmen Kırmızı

 Elektrik Turuncu

Kar Beyazı hariç diğer tüm renkler metaliktir.
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JANTLAR
Bakışları üzerine çeken tasarım:  
Opel Corsa’nın tekerlek ve jantlarının boyutları 15 ila 17˝ arasında değişir.

1 15˝ çelik jant, flush jant kapağı Gümüş 
tasarım1 

2 16˝ alaşımlı jant, 4 çift kollu Gümüş 
 tasarım2

3 17˝ alaşımlı jant, 5 kollu parlak siyah 
“Elmas Kesim” tasarım3

1  Çelik jant tasarımı 15˝ ve 16˝ olarak mevcuttur.  
Essential donanımda standart.

2  Edition ve Elegance donanımlarında standart.
3 Ultimate donanımda standart.
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 AKSESUARLAR
Corsa’nızı, ona bir tutam tasarım inceliği  
veya daha fazla konfor katacak geniş OPEL+ 
 aksesuar yelpazesiyle kişiselleştirin.

IZGARA AKSESUARLARI
Farklı renk ve kaplama seçenekleri  
arasından istediğiniz renkteki ızgara 
aksesuar paketini seçin.

17˝ ALAŞIMLI JANTLAR VE JANT KLİPSLERİ
Corsa’nızın sportif görünümünü alaşım jantlar  
ve özel aksesuarlarla tamamlayın. Beyaz, 
 siyah, kırmızı veya mavi özel jant klipsleriyle 
görünümlerini değiştirin.

GS LİNE BODY KİTİ 
Özel yan etekler ve ön-arka için  
parlak siyah kaplamalı panel  
bağlantı parçalarından oluşan  
stil sahibi eklenti serisiyle Opel  
Corsa’nızın görünümüne hareket  
katın. 

DIŞ DEKOR AKSESUAR PAKETİ
Bu dinamik görünümlü çıkartmaları 
araca daha da sportif bir hava  
katmak için kaportaya ve tavana 
 yapıştırabilirsiniz. Siyah veya beyaz 
renkte mevcuttur.

AYNA KAPAKLARI
Opel Corsa’nızın yan ve dikiz 
aynalarına, dört farklı renk ve 
kaplamayla sunulan ayna 
 kapaklarıyla yeni bir görünüm 
kazandırın.
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PASPASLAR
Döşeme paspasları aracı temiz tutar  
ve orijinal halıyı korumaya yardımcı olur.

FLEXCONNECT KATLANIR MASA
Çok amaçlı modüler bir sistem. Siz sadece arzu 
ettiğiniz aksesuarı adaptöre bağlayın ve  
seyahatinizin keyfini çıkarın. Katlanır tepsi, 
 kişisel eşyalarınızı koyabileceğiniz sabit bir  
yer sunar. Entegre bir bardak tutucuyu da içerir.

İÇ DEKOR AKSESUAR PAKETİ
Corsa'nızın iç kısımını değiştitilebilir iç dekor paketleri ile kişiselleştirin. 
Çeşitli kaplama ve renk seçenekleri mevcuttur.
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MOTORLAR VE ŞANZIMANLAR

MOTORLAR: WLTP değerleri hesaplanarak  
NEDC değerleri elde edilmiştir 
 

1.2 Turbo Direkt Enjeksiyonlu   
(55 kW/75 HP)
Start/Stop Sistemi ile

1.2 Turbo Direkt Enjeksiyonlu
(74 kW/100 HP)
Start/Stop Sistemi ile

1.2 Turbo Direkt Enjeksiyonlu   
(96 kW/130 HP)
Start/Stop Sistemi ile

1.5 Diesel 
(75 kW/102 HP)
BlueInjection teknolojisi2  
ve Start/Stop Sistemi ile

Şanzıman MT-5 AT-8 AT-8 MT-6

Emisyon standardı Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Yakıt Benzinli Benzinli Benzinli Dizel

Lt/100km cinsinden yakıt tüketimi1

Şehir içi 4,8 5,1 5,4 3,7

Şehir dışı 3,6 3,9 4,0 2,9

Karma 4,1 4,3 4,5 3,2

g/km cinsinden karma CO2 emisyonu1 93 99 103 85

MT-5/-6 = 5-/6 vitesli manuel şanzıman  AT-8 = 8 vitesli otomatik şanzıman

Tablo; model versiyonuna, seçilen opsiyonel ekstralara ve lastiklere bağlı olarak tüketim ve emisyon boyutuyla ilgili verileri gösterir. Lütfen Opel bayinizle iletişime geçin veya belirli bilgiler için fiyat listesine bakın.

1  Yakıt tüketimi verileri ve CO2 emisyon verileri, R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 ve R (EU) No. 2017/1151 yönetmeliklerine uygun olarak Küresel Uyumlu Binek Araçlar Test Prosedürü (WLTP) kullanılarak belirlenmiştir ve ilgili değerler,  
uyumluluğun sağlanması için NEDC verilerine dönüştürülmüştür. 

2  BlueInjection teknolojisine sahip araçlarda, tavsiye edilen bakım aralıkları dahilinde normal AdBlue® dolumu gerekir. Araç içi bilgisayara entegre olan uyarıcı, dolum zamanı geldiğinde sizi uyaracaktır. Daha fazla bilgiwww.opel.tr/adblueinfo adresinde.

Broşür içeriği, broşürün basım tarihindeki durumu yansıtmaktadır. Opel, açıklanan verilerin içeriğini değiştirebilecek olan motor özelliklerini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Verilen tüm rakamsal veriler, standart donanımlı AB temel 
modeline ilişkindir. Mevcut motorlar ve motorların teknik verileriyle ilgili güncel bilgiler için lütfen opel.tr adresimize göz atın veya bayinizle iletişime geçin.

Değerler özel kullanım ve sürüş koşullarını, donanım ve seçenekleri dikkate almaz ve lastiklerin formatına bağlı olarak değişebilir. Resmi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen tüm satış noktalarında ücretsiz olarak 
edinebileceğiniz “Yeni binek araçların yakıt tüketimi, CO2 emisyonlarına ilişkin kılavuz” adlı kılavuzu okuyun.
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LASTİK SINIFLANDIRMA

Corsa

Lastikler 185/65 
R 15

195/55 
R 16

205/45 
R 17

Yakıt tasarrufu sınıfı A A A

Islak tutuş sınıfı A A A

Dış yuvarlanma gürültü sınıfı(dB) 70 72 78

Ses sınıfı

Tüm araç ölçü birimleri mm cinsindendir

2538
4060

831 691
1489
1765
1960

574

1018
1488

1765

867
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Opel Türkiye Otomotiv Limited Şirketi Versiyon 01/20www.opel.com.tr/corsa

Bu broşürde yer alan özellik açıklamaları ve görseller, standart teslimata dahil olmayan opsiyonel donanımlara ilişkin olabilir. Broşür içeriği, broşürün basım tarihindeki durumu yansıtmaktadır. Tasarımda ve donanımda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Broşürde görülen renkler, gerçek renklere göre farklılık 
gösterebilir. Görselleri bulunan isteğe bağlı aksesuarlar ek ücrete tabidir. Araçların mühendislik özellikleri ve donanımları Almanya Federal Cumhuriyeti dışında farklılık gösterebilmektedir. Geri dönüşüm: Çevre İçin Tasarım’la ilgili bilgi, geri dönüşüm ağımız ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araçların geri dönüşümü 
ile ilgili bilgileri www.opel.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Araçlarımızda sunulan donanıma ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Opel bayinizle iletişime geçin.

GELECEK HERKESİNDİR


