
CENNÍKOVÉ A UVÁDZACIE CENY Cenník platí od 1. 1. 2023

VÝBAVA MOTOR BATÉRIA PREVODOVKA CENNÍKOVÁ CENA BONUS

AKCIOVÁ

CENA

Corsa- Elektromotor 136k 50 kWh automatická 34 090 1 500 32 590

Edition Elektromotor 136k 50 kWh automatická 34 590 1 500 33 090

Elegance Elektromotor 136k 50 kWh automatická 36 190 1 800 34 390

GS Elektromotor 136k 50 kWh automatická 36 690 1 800 34 890

5 rokov 

záruka

OPEL 
CORSA-
UŽ OD 32 590 €

Dojazd až 330 km!

OPELELEKTRIZÁCIA!
Ku každému elektrickému alebo hybridnému vozidlu 

Opel získate Opelektrikartu nabitú až na 500€!



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

BATÉRIE A NABÍJANIE:

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV

Kód Názov Popis Edition Elegance GS

JB04 Sada Premium 1 350 - -

J5M9 Sada Premium 2 - 1 450 1 450

ZVCC Sada Active Drive Assist - 550 550

WY38 Parkovacia sada 490 490 490

WY23 Sada Park & Go Light - 650 650

WY24 Sada Park & Go - 800 800

WY45 Sada Park & Go Premium - 1 000 1 000

J5J7 Sada Black Style 600 500 500

1UFX Ultimate sada - - 3 500

Alcantara poťah sedadiel, chrómový lem okien, adaptívne Matrix LED 

svetlomety, LED hmlové svetlomety, navigácia Multimedia Navi Pro s 10" 

dotykovou obrazovkou, Opel Connect, bezkľúčové štartovanie, elektrická 

parkovacia brzda, automatická klimatizácia, chrómové prvky interiéru, 

stredová konzola so stredovou lakťovou opierkou, LED ambientné osvetlenie 

interiéru, zadné parkovacie senzory, vyhrievaný volant, vyhrievané predné 

sedadlá, zatmavené bočné a zadné okná, 17" lesklé čierne disky z ľahkej 

zliatiny Diamond Cut viaclúčové

Automatické regulovanie teploty v interiéri počas nabíjania (cez klimatizáciu)

Regeneračný brzdový systém

Možnosti pripojenia pre nabíjanie:

Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu

Opel Connect (komunikačný modul pre núdzové volanie a lokalizácie) (iba pre Edition)

GS
naviac k výbave Edition

Lithium-Ion batéria, 50 kWh kapacita

Indikátor stavu nabitia batérie

športový volant potiahnutý kožou, elektrické ovládanie zadných okien, 

predná lakťová opierka - iba s IOB/IOC

čierne lakovanie strechy, zatmavené zadné okná

automatický parkovací asistent, panoramatická parkovacia kamera 180°, 

elektrické sklápanie zrkadiel, sledovanie slepého uhlu

predný a zadný parkovací asistent, panoramatická parkovacia kamera 180°, 

elektrické sklápanie zrkadiel, sledovanie slepého uhlu

predný a zadný parkovací asistent, elektrické sklápanie zrkadiel, sledovanie 

slepého uhlu

zadný parkovací asistent, panoramatická parkovacia kamera 180°

ochrana chodcov, adaptívny tempomat

navigácia Multimédia Navi Pro, bezkľúčové odomykanie a štartovanie PEPS, 

bezdrôtová indukčná nabíjačka

Kryt batožinového priestoru

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Sada na opravu pneumatík

Nárazníky a kľučky vo farbe karosérie

Aktívna mriežka chladiča s aktívne regulovaným prívodom vzduchu

16" oceľové disky

Aplikácia myOpel so špecifickými funkciami Corsa-e:

Jednosmerný prúd (DC), zástrčka typu CCS (kombinovaný nabíjací systém)

 Ukazovateľ stavu nabitia batérie a sledovanie dosahu

 Diaľkové ovládanie nastavení klimatizácie a nabíjania

 Striedavý prúd (AC), zástrčka typu 2

naviac k výbave Edition

Varovanie pred čelnou kolíziou

Automatické brzdenie s detekciou chodcov

Rozpoznávanie dopravných značiek

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Senzor únavy vodiča

Predné, bočné a hlavové airbagy

Deaktivácia airbagu spolujazdca

Signalizácia nezapnutých predných a zadných bezpečnostných pásov

Lakťová opierka s úložným priestorom vpredu

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

B stĺpiky v lesklej čiernej farbe

Elektrické ovládanie zadných okien

Chrómované lišty okolo bočných okien

Športový volant potiahnutý kožou

LED ECO svetlomety

a možnosťou prispôsobenia rýchlosti  podľa rozpoznanej značky

Dažďový senzor vpredu

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Vnútorné spätné zrkadlo, automatické stmievanie

Automatické stretávacie svetlo s detekciou tunela

Denné svietenie

ISOFIX na zadných sedadlách (2x)

Elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá

Elektrické ovládanie predných okien

Elegance

Digitálny farebný informačný displej 7"

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Čalúnenie v kombinácii koža/látka

Elektrická parkovacia brzda

3 nastaviteľné režimy jazdy (ECO, Normal a Sport)

Bezkľúčové štartovanie (DML)

Audiosystém Multimedia s 7" displejom s digitálnym rozhlasovým príjmom DAB +

Bluetooth handsfree, USB konektor vpredu, 6 reproduktorov

Športové predné sedadlá

Športové pedále z ľahkej zliatiny

Sklopný kľúč

Corsa-  / Edition

Elektronický stabilizačný systém ESP

Asistent pre rozjazd do kopca

Kontrola trakcie TCplus a brzdový asistent

LED denné svietenie

LED osvetlenie odkladacích priestorov v predných dverách

Kapsy na zadných stranách predných sedadiel

ISOFIX na sedadle spolujazdca

16" disky z ľahkých zliatín, 5 lúčov, dvojfarebné

Športový volant potiahnutý kožou

Športový predný a zadný nárazník 

Palubná nabíjačka (nabíjacia jednotka integrovaná do vozidla), 1-fázová (7,4 kW)

ISOFIX na sedadle spolujazdca

B stĺpiky v lesklej čiernej farbe

Čierna strecha (2-tónové prevedenie vr. A-stĺpika)

16" disky z ľahkých zliatín, 5 lúčov, dvojfarebné

Čierne čalúnenie stropu

 Zadný parkovací asistent 

Digitálny farebný informačný displej 7"

LED ECO svetlomety s denným svietením

Zadné LED svetlomety 

LED osvetlenie odkladacích priestorov v predných dverách

Elektrické ovládanie predných a zadných okien 

Delené zadné sedadlá 60/40

Odkladacie priečinky v stredovej konzole

Elektrická zásuvka 12V v prednej konzole

Integrácia smartfónov cez Apple CarPlay a Android Auto

Ovládanie audiosystému na volante

Automatická klimatizácia

Palubný počítač

Digitálny farebný informačný displej 7"



VÝBAVA NA PRIANIE

Kód EXTERIÉR Corsa- Edition Elegance GS

VD09 Zatmavené bočné a zadné okná - 200 200 200

PR05 LED predné hmlové svetlomety 200 200 200 200

WV69 LED ECO svetlomety vr. LED denného svietenia - 500 • •
QL02 Zadné LED svetlomety - - 200 •

WV68
Adaptívne LED Matrix svetlomety vr. LED hmlových svetlometov, LED 

denného svietenia a zadných LED svetlometov
- - 800 600

oK01 Presklená strecha so slnečnou clonou - - 900 -

JD20 Čierna strecha (2-tónové prevedenie vr. A-stĺpika) - 600 500 •
Z8M0 Oranžová Orange Dynamik - metalická farba 0 0 0 -

F4M0 Šedá Kontrast - metalická farba - - - 0

WPP0 Biela Jade - žiarivá farba - 260 260 260

xxM0 Metalická farba 500 500 500 500

Kód INTERIÉR Corsa- Edition Elegance GS

D3FX Látkové čalúnenie Fresez, čierne Marvel • • - -

D4FX
Látkové čalúnenie Fresez, čierne Marvel s červenými pásmi na sedadlách, 

športové predné sedadlá
- - - •

D5FX
Čalúnenie v kombinácii koža/látka, Imagination, čierne Captain Blue/Mistral, 

kapsy na zadných stranách predných sedadiel
- - • -

1UFX

Sada Ultimate - Alcantara poťah sedadiel, chrómový lem okien, adaptívne 

Matrix LED svetlomety, LED hmlové svetlomety, navigácia Multimedia Navi 

Pro s 10" dotykovou obrazovkou, Opel Connect, bezkľúčové štartovanie, 

elektrická parkovacia brzda, automatická klimatizácia, chrómové prvky 

interiéru, stredová konzola so stredovou lakťovou opierkou, LED ambientné 

osvetlenie interiéru, zadné parkovacie senzory, vyhrievaný volant, vyhrievané 

predné sedadlá, zatmavené bočné a zadné okná, 17" lesklé čierne disky z 

ľahkej zliatiny Diamond Cut viaclúčové

- - - 3 500

NA01 Vyhrievané predné sedadlá 250 250 250 250

i301 Vyhrievaný volant (iba s vyhrievanými prednými sedadlami) - 250 100 100

LE05 Elektrické zadné okná, pulzné - 200 • •
VH61 Športový volant potiahnutý kožou - 150 • •

Kód INFOZÁBAVA Corsa- Edition Elegance GS

ZJ18
Audiosystém Multimedia – 7" dotyková obrazovka, digitálny tuner DAB, USB 

konektor, Bluetooth & Bezdrôtová indukčná nabíjačka
- 200 200 200

ZJ19
Navigácia Multimedia Navi – mapové podklady, 7" dotyková obrazovka, 

digitálny tuner DAB, USB konektor, Bluetooth
- 600 600 600

ZJ20
Navigácia Multimedia Navi – mapové podklady, 7" dotyková obrazovka, 

digitálny tuner DAB, USB, Bluetooth & Bezdrôtová indukčná nabíjačka
- 780 780 780

ZJ21
Navigácia Multimedia Navi Pro – mapové podklady, 10" dotyková obrazovka, 

digitálny tuner DAB, USB konektor, Bluetooth
- - 950 950

ZJ22

Navigácia Multimedia Navi Pro – mapové podklady, 10" dotyková obrazovka, 

digitálny tuner DAB, USB konektor, Bluetooth & Bezdrôtová indukčná 

nabíjačka

- - 1 130 1 130

Kód BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE Corsa- Edition Elegance GS

WY22 Parkovací asistent (senzory vzadu) 300 300 300 •

YD07

Bezkľúčové otváranie a štartovanie PEPS (ADML) - vr elektrickej parkovacej 

brzdy, stredovej konzoly s stredovou lakťovou opierkou DBU a elektricky 

sklopných zrkadiel

- - 300 400

AB08 Alarm (obsahuje elektrické zadné okná) - 600 400 400

Kód PNEUMATIKY A DISKY Corsa- Edition Elegance GS

QF01 Bezpečnostné matice kolies 40 40 40 40

ZHHU 16" x 6,5J oceľové disky s krytmi v striebornej farbe • • 0 -
ZHU1 16" x 6,5 disky z ľahkých zliatin Design 2 - 450 • •
ZHQV 17" x 7,0 disky z ľahkých zliatin Design 1 - - 400 400

ZHHU ZHU1 ZHQV



VÝBAVA NA PRIANIE

Kód NABÍJANIE Corsa- Edition Elegance GS

LZ04 Palubná nabíjačka (integrovaná nabíjacia jednotka), 3-fázová (11 kW) - 690 690 690

Kód NABÍJANIE - Príslušenstvo Corsa- Edition Elegance GS

9844468880 Kábel režimu 2 – typ EF, 1 fáza – 8 A – 6 m, pripojenie do domácej zásuvky 452 452 452 452

9844466280
Zosilnený kábel režimu 2 – typ EF, 1 fáza – 14 A – 3,6kW - 6 m pripojenie do 

domácej zásuvky, plný výkon iba po pripojení do Green Up zásuvky
555 555 555 555

9844681180
Kábel režimu 3, 1 fáza – 7,4 kW – 32A – 6 m 

pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)
292 292 292 292

9844681280
Kábel režimu 3, 3 fázy – 11 kW – 3 x 16A – 6 m

pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)
287 287 287 287

9844681480
Kábel režimu 3, 3 fázy – 22 kW – 3 x 32A – 7 m

pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)
397 397 397 397

9835783780

Kábel režimu 2 – Univerzálny, Súprava s nabíjacou jednotkou 

IC-CPD, max. 22 kW, konektor, typu 2 pre vozidlo a 3 adaptéry pre pripojenie k 

elektrickej sieti (Typ 2+CEE16/3p+CEE7/7)

1 215 1 215 1 215 1 215

9837851280 Taška na nabíjacie káble OPEL 50 50 50 50

Popis (• štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné)

 PREDĹŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA - podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/200 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)ZDARMA

5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov) 838

Informácie aktuálne k 1. 1. 2023

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

Všetky uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny platné pre MY23 (E0) s DPH. Základná cena "už za" a akciová cena 

akciového modelu je cena s DPH vrátane bonusu. Akciový cenník obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a 

technické údaje. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich výbave, príslušenstve a aktuálnej ponuke a zľavách vám 

poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len informatívny charakter a O Automobil Import s.r.o. za ne 

nemôže niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie bez predchádzajúceho 

upozornenia. Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvoj ročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel Flex Care 

Váš predajca



Kombinovaná spotreba do 16 kWh/100 km; emise CO2 0 g/km. 



TECHNICKÉ ÚDAJE – CORSA-

Max. výkon (kW/k)

Max. výkon pri ot./min

Max. krútiaci moment (Nm)

Max. krútiaci moment pri ot./min

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

1000 m s pevným štartom (s)

Max. rýchlosť (km/h)

Typ

Počet prevodových stupňov

Kapacita (kWh)

Emisie CO2 (g/km)

kW čas nabíjania

Wall Box (AC), 3-fázový ca. 11 ca. 5 h 15 min

Verejná nabíjacia stanica ca. 100 ca. 30 min (80% kapacity)

Kombinovaná

Emisie CO2 (g/km)

Dojazd (km)

Prevádzková hmotnosť

Max. užitočná hmotnosť

Celková hmotnosť

Brzdený príves max.

Nebrzdený príves max.

Zaťaženie strechy max.

Základný

Maximálny

Svetlá výška (mm) Pri maximálnom zaťažení

Aktualizácia: 11/2020

Podrobné informácie o vozidlách, ich výbave a príslušenstve vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú iba informatívny charakter a O Automobil Import za ne nemôže niesť zodpovednosť. 

Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. O Automobil Import s.r.o.

Prevodovka

Elektromotor

Hmotnosti (kg)

Batéria

Spotreba a emisie 

(kWh) WLTP

Možnosti nabíjania

0

50

1910

380

do 330

0

Uvedené kombinované emisie CO2 sú v g/km podľa metodiky NEDC. Doplnkové prvky výbavy menia uvedené hodnoty. Používanie ďalších elektrických zariadení (napr. klimatizácia, rádio, a i.) znižujú dojazd 

vozidla.

Elektromotor

8,1

Automatická s pevným prevodovým stupňom

260

30,6

100 / 136

-

bezstupňová

-

150

do 16,9

1530

90

-

-

-

Objem batožinového 

priestoru GCIE (l)

309

1015


