
Opel

TWÓJ OPEL CORSA 5-DRZWIOWA
Twój numer Opel ID 9fb60193-c328-4cca-b224-74e06c9acba1

Kalkulacja ceny

Corsa Enjoy 5-drzwiowa 1.4 66 kW / 90
KM (MT5) 51950,00 zł

Kolor: Srebrny - Sovereign 2000,00 zł

Tapicerka: Tapicerka materiałowa
"Shimmer", czarna 0,00 zł

Opcje 3300,00 zł

Cena katalogowa (*) 57250,00 zł

Klasa efektywności energetycznej +)
Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany
148.0 g / km
Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany
6.5 l / 100km

Wyposażenie

Pakiety opcji



Pakiet "Upgrade" (LPYX) 2950,00 zł

6 głośników (UW6)

Antena dachowa (U91)

Kierownica pokryta skórą z metalicznym
elementem ozdobnym (N34)

Oparcie tylnej kanapy dzielone 40/60 (AM9)

Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania
z przodu (C95)

Radio CD 3.0 BT, wyświetlacz
monochromatyczny, odtwarzacz CD, gniazdo
Aux-In oraz USB, Bluetooth (CR02)

Sterowanie radiem w kole kierownicy (UC3)

Tempomat (K33)

Ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu
(UD7)

Nadwozie

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie,
obudowy lakierowane w kolorze nadwozia,
wsporniki czarne (CMSA)

Std

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
(TR6) Std

Zewnętrzna listwa okienna czarna (MDB) Std

Środkowy słupek oklejony folią w kolorze
czarnym (BW7) Std

Światła do jazdy dziennej żarowe (T3Z) Std

Reflektory przednie halogenowe ze światłami
dziennymi żarowymi (CHSA) Std

Wnętrze

Elektrycznie sterowana szyba przednia po
stronie pasażera (AEF) Std

Filtr przeciwpyłkowy z pochłaniaczem
zapachów (KRH) Std



Fotel kierowcy z regulacją w sześciu
kierunkach (regulacja nachylenia oparcia,
wzdłużna, wysokości) (AH3)

Std

Fotel pasażera z regulacją w czterech
kierunkach (regulacja nachylenia oparcia,
wzdłużna) (AG5)

Std

Fotele przednie komfortowe (A51) Std

Funkcja jednoimpulsowego sterowania
szybami przednimi (AXG) Std

Gniazdo 12V z przodu (KC5) Std

Klimatyzacja manualna (C60) Std

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po
stronie kierowcy (DHH) Std

Oświetlenie bagażnika (U25) Std

Przełącznik w schowku dezaktywujący
czołową poduszkę powietrzną dla przedniego
fotela pasażera (C99)

Std

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach (N37) Std

Zamek centralny sterowany zdalnie (AU3) Std

Syst. informacyjne

Komputer pokładowy (U68) Std

Monochromatyczny wyświetlacz graficzny z
białym podświetleniem między wskaźnikami
(UDC)

Std

Bezpieczeństwo

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy
(UHG) Std

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
(UHH) Std

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie
(UH5) Std

Dwa kluczyki składane (KTF) Std

Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego (NJ1) Std



Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
(A70) Std

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i
pasażera oraz poduszki kurtynowe (AYC) Std

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemem
Traction Control (FZ3) Std

System wspomagania ruszania na
pochyłościach (KB5) Std

ABS, hamulce tarczowe z przodu, bębnowe z
tyłu (JQ3) Std

ABS, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu (J67) Std

Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na
tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy
(UQK)

Std

System monitorowania ciśnienia w oponach
(UJM) Std

Wspomaganie hamowania awaryjnego (JBE) Std

Koła

Pełnowymiarowe koło zapasowe (QQ5) 350,00 zł

Koła stalowe 14”

Koła stalowe 14" (RRB) Std

Opony 185/70 R14 88T (QTX)

(*) Ceny zawarte w Konfiguratorze są rekomendowanymi cenami katalogowymi brutto, zawierającymi opłatę za transport
samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Ceny te mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dane zawarte w Konfiguratorze są aktualne
na dzień ich publikacji. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie
sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Konfigurator prezentuje część dostępnych modeli i opcji wyposażenia. Pełnych
informacji na temat dostępności prezentowanych modeli, wyposażenia, opcji dodatkowych oraz aktualnych cen detalicznych
udzielają Dealerzy marki Opel.


