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Sidst opdateret 28-12-2021

Kampagnemodeller Motor Brændstof Halvårlig ejerafgift Energiklasse
Edition+ 1.2 75 HK Benzin 560 kr.
Elegance 1.2 75 HK Benzin 560 kr.
Sport 1.2 75 HK Benzin 560 kr.
Sport 1.2T 100 HK Benzin 560 kr.

Kampagnemodeller Motor Brændstof Halvårlig ejerafgift Energiklasse
Edition+ 1.2 75 HK Benzin 560 kr.
Elegance 1.2T 100 HK Benzin 560 kr.
Sport 1.2T 100 HK Benzin 560 kr.
Sport 1.2T 100HK AUT Benzin 600 kr.

17" alufælge
Panoramaglastag

Lak Pris
Hvid 0 kr.               
Metallak (sort, blå, grå, rød, orange) 5.500 kr.      

Fabriksbestillinger

Lagerbiler
Pris Km/l

159.990 kr.  18,2
174.990 kr.  18,2
184.990 kr.  18,2
209.990 kr. 18,9

Fartpilot
Sædevarme
Læderrat m. varme (ikke med AUT)
El-betjente sidespejle m. varme
Active Safety Brake

LED-forlygter
El-ruder foran & bag

P-sensor for
El-klapspejle
Regnsensor & aut. viskere
Digitalt cockpit
Chromestyling

16" alufælge
Automatisk klimaanlæg
Bakkamera

Km/l
18,2

Pris
189.990 kr.  
219.990 kr.  18,9

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for 
trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på 
lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/03/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede 
pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken.

229.990 kr.  
249.990 kr. 16,9

18,9

Aircondition
El-ruder foran

EDITION+
7" touchskærm m. farve
Apple CarPlay
Baksensor
DAB-Radio

ELEGANCE  (udover Edition+)

Sort tagfarve

SPORT (udover Elegance)
180° kamera

FÅ ET TILBUD BOOK PRØVETUR

Lagerbiler: Køb før prisen stiger 30.000 kr. 



Opel Corsa
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORER 1.2 75HK 1.2T 100HK 1.2T 100HK AT

TRANSMISSION Man. 5-trins Man. 6-trins Aut. 8-trins

Cylindervolumen (cm³) 1.200 1.200 1.200

Antal cylindrer 3 3 3

Max. effekt HK ved omdr./min 75 / 5.750 100 / 5.500 100 / 5.500

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min. 118 / 2.750 205 / 1.750 205 / 1.750

Start & Stop ✔ ✔ ✔
Brændstof Benzin Benzin Benzin

YDEEVNE

Max. hastighed (km/t) 174 188 192

Acceleration fra 0-100 km/t 13,2 sek. 9,9 sek. 10,8 sek.

DIMENSIONER

Længde (mm) 4.060 4.060 4.060

Bredde (inkl. sidespejle) (mm) 1.960 1.960 1.960

Højde (mm) 1.433 1.433 1.433

Akselafstand (mm) 2.538 2.538 2.538

Vendediameter (m) 10,8 10,8 10,8

VOLUMENER

Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter) 309 309 309

Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned (liter) 1.081 1.081 1.081

Brændstoftankens kapacitet (liter) 40 44 44

VÆGTE

Køreklar vægt (kg) 1.055 1.165 1.165

Totalvægt (kg) 1.550 1.620 1.645

Typegodk. anhængervægt m. bremser 500 1.200 1.200

Typegodk. anhængervægt u. bremser 500 580 580

BRÆNDSTOFFORBRUG (km/l - WLTP)

Blandet kørsel 18,2 18,5 16,9

CO2-emission blandet kørsel (g/km) 120 120 133

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og 
udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i 
stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun 

biler indregistreret før 31/03/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere 
alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke 

brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. 



Opel Corsa
UDSTYR, LAKFARVER & TAGFARVER

VARIANT Edition+ Elegance Sport

UDVENDIGT

Dørgreb i bilens farve ✔ ✔ ✔
Indfarvede kofangere ✔ ✔ ✔
Stylepack og hækspoiler ✔ ✔ ✔
Start/Stop-teknologi ✔ ✔ ✔
16" fælge ✔ - -

16" alufælge - ✔ -

17" alufælge - - ✔
Fjernbetjent centrallås ✔ ✔ ✔
Tågeforlygter - ✔ ✔
Chromestyling - ✔ ✔
LED forlygter - ✔ ✔
KOMFORT

El-ruder foran ✔ - -

El-ruder for og bag - ✔ ✔
Sædevarme ✔ ✔ ✔
Elbetjente sidespejle m. varme ✔ ✔ ✔
Ratbetjent radio ✔ ✔ ✔
Læderrat med varme (ikke med AUT) ✔ ✔ ✔
Aircondition ✔ - -

Automatisk klimaanlæg - ✔ ✔
Fartpilot ✔ ✔ ✔
Højdejustering af førersæde ✔ ✔ ✔
Læselamper foran ✔ ✔ ✔
Baksensor ✔ ✔ ✔
Bakkamera - ✔ ✔
Regnsensor & aut. viskere - ✔ ✔
Anti-blænd bakspejl - ✔ ✔
Automatisk lygtetænding - ✔ ✔
MULTIMEDIE & AUDIO

Surround sound m. 6 højtalere ✔ ✔ ✔
7" touchskærm m. farve ✔ ✔ ✔
Bluetooth ✔ ✔ ✔
Apple Carplay ® ✔ ✔ ✔
DAB-radio ✔ ✔ ✔
SIKKERHED

ESP+ ✔ ✔ ✔
Aktiv vejbaneassistent - ✔ ✔
Active Safety Brake ✔ ✔ ✔
Hill assist ✔ ✔ ✔
6 airbags ✔ ✔ ✔
Manuelt deaktivering af passagerens frontairbag ✔ ✔ ✔
ISOFIX-beslag på yderpladser bag ✔ ✔ ✔
OPTIONER
Panoramaglastag - - ✔
Sort tag - ✔ -
LAKFARVER

Hvid Summit ✔ ✔ ✔
Orange Fizz 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
Sort Diamond 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
Blå Nautic 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
Grå Quartz 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
Blå Voltaic 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
Rød Peperoncino 5.500 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, 
såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/03/2022. Priser på ekstraudstyr er 

beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed 
det oplyste forbrugstal fra fabrikken. 


