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* Maksymalna wartość obejmuje rabat 4 500 zł udzielany na opcje wyposażenia dodatkowego, których suma cen cennikowych jest równa lub wyższa niż 4 500 zł (z wyjątkiem ładowarki pokładowej 11kW, 3-fazo-
wej) oraz rabat 1 000 zł z tytułu rejestracji klienta na portalu myOpel. Liczba modeli w promocji ograniczona. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać 
dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny (rekomendowane 
ceny detaliczne brutto) 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.     ** Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii RP z dnia 
5 listopada 2019 r. w sprawie wsparcia zakupu nowych pojazdów dla osób fizycznych w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% 
ceny zakupu pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł, przy czym kwota wsparcia nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł. Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do 
zakupu pojazdów, będą musiały złożyć wnioski o wsparcie oraz spełnić wymagania ustalone przez rozporządzenie. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych. Podstawą 
udzielenia wsparcia jest umowa o udzielenie wsparcia zawierana przez Zarządzającego z osobą fizyczną lub osobami fizycznymi, których wniosek został zatwierdzony przez Dysponenta, zgodnie z rozporządze-
niem Ministerstwa Energii RP  z 5 listopada 2019 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przedmiotowe 
wsparcie nie jest promocją handlową sprzedawcy pojazdu.     *** Oferta promocyjna dotyczy pakietu Ochrony Pogwarancyjnej i Opel Assistance z całkowitym limitem przebiegu 60 000 km w ciągu 4 lat eksploatacji 
pojazdu. Program Opel FlexCare, obejmujący do wyboru płatne Ochronę Pogwarancyjną i/lub Obsługę Okresową, Części Eksploatacyjne, z usługami Assistance, oferowany jest i obsługiwany przez Dealerów marki 
Opel. Ochrona Pogwarancyjna obowiązuje po wygaśnięciu gwarancji podstawowej w zakresie tożsamym z tą gwarancją, w okresie lub do osiągnięcia przebiegu maksymalnego podanych w Certyfikacie Opel 
FlexCare, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. Szczegóły programu, dostępne kombinacje pakietów oraz inne warianty zakresu i okresu ochrony przedstawiamy na stronie www.opel.pl / Serwis i akcesoria /  
Opel FlexCare.

Ceny katalogowe Edition Elegance
e 136 KM  Start/Stop AT 124 490 zł 130 390 zł

Zyskaj wyposażenie dodatkowe o wartości 4 500 zł
Dodatkowy rabat przy rejestracji na portalu myOpel 1 000 zł
4 lata pełnej ochrony gwarancyjnej Opel FlexCare za 1,23 zł***

Dotacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu do 37 500 zł**

PROMOCJA PREMIEROWA

CENNIK

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

5 500 zł* 
Zyskaj do:

37 500 zł** 
Skorzystaj z dotacji do:

LATA PEŁNEJ 
OCHRONY 
GWARANCYJNEJ
OPEL FLEXCARE4



PROMOCJA PREMIEROWA – REKOMENDOWANE KONFIGURACJE W PROMOCJI ZYSKAJ DO 5 500 ZŁ*

 Wyposażenie standardowe i opcje dodatkowe w cenie pojazdu Edition + Elegance +

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

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

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

+UHH
S S

System OpelConnect (eCall) U0R 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

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

Komputer pokładowy U68 S S

Kolorowy 7" wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy UHS S S

Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości K34 S S

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

Układ utrzymania na pasie ruchu UHX S S

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

Przycisk START sterowania silnikiem 2 PT S S

Elektrycznie sterowany hamulec postojowy J71 S S

Zdalnie sterowany zamek centralny AU3 S S

Elektrycznie sterowane szyby przednie AXG/AEF S S

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

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

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

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

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

Tylne siedzenia dzielone w proporcji 60/40 A64 S S

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

System monitorujący ciśnienie w oponach UJO S S

Zawieszenie o charakterystyce sportowej F52 S S

Zestaw naprawczy do opon (z kompresorem) KTI S S

Ładowarka pokładowa 7,2 kW K23 S S

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

Lakier metaliczny bazowy pomarańczowy Power GPQ S S

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

Elektrycznie sterowane szyby tylne AER – S

Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu N3 5 – S

Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED C93 – S

Konsola centralna z  podłokietnikiem i schowkiem DBU  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 – S

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

Asystent świateł drogowych (automatyczna zmiana drogowe/mijania) TQ5 – S

Reflektory przeciwmgielne w technologii LED T3 U  –

Pakiet Zimowy | Podgrzewane fotele przednie oraz koło kierownicy pokryte skórą. OBL  
Pakiet Parking | Panoramiczna kamera cofania 180 stopni. Czujniki parkowania z tyłu. ODK  –

Ładowarka indukcyjna telefonu w podłokietniku (zawiera gniazdo USB dla 2. rzędu foteli) K4C  
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. OLF – 

Przyciemniane szyby tylne boczne oraz bagażnika AKO – 
Cena katalogowa zł 130 390 135 440

Cena po rabacie* zł 124 890 129 940
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 Wyposażenie standardowe i opcje dodatkowe Edition Elegance

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

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

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

System OpelConnect (eCall) U0R 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

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

Komputer pokładowy U68 S S

Kolorowy 7" wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy UHS S S

Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości K34 S S

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

CWX 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

Układ utrzymania na pasie ruchu UHX S S

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

Przycisk START sterowania silnikiem 2 PT S S

Elektrycznie sterowany hamulec postojowy J71 S S

Zdalnie sterowany zamek centralny AU3 S S

Elektrycznie sterowane szyby przednie AXG/AEF S S

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

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

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

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

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

Tylne siedzenia dzielone w proporcji 60/40 A64 S S

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

System monitorujący ciśnienie w oponach UJO S S

Zawieszenie o charakterystyce sportowej F52 S S

Zestaw naprawczy do opon (z kompresorem) KTI S S

Ładowarka pokładowa 7,2 kW K23 S S

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

Lakier metaliczny bazowy pomarańczowy Power GPQ S S

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

Elektrycznie sterowane szyby tylne AER 800/P S

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

Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED C93 – S

Konsola centralna z  podłokietnikiem i schowkiem DBU 400/P 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 Elegance

NADWOZIE

Lakier metaliczny 2 000 2 000

Lakier biały Summit lub czarny Perla GAZ/G7O 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 z tyłu UD7 1 100/P 1 100/P

Czujniki parkowania przód/tył UD5 – P

Panoramiczna kamera cofania 180 stopni UVP P 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 3 500 3 500

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.

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.  

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, 20 stycznia 2020 r.
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