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Opel Corsa 5 uși Elegance 1.2 100CP S/S 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Combustibil Benzină
Cuplu maxim 205 Nm
Capacitate cilindrică 1199 cm3
Puterea maximă 100CP
Consum Urban 5,3–5,2 l/100km
Consum Extra urban 3,7–3,6 l/100km
Consum Combinat 4,3–4,2 l/100km
Norma poluare Euro 6.2
Transmisie Manuală, 6 viteze

Viteză maximă 188 km/h
Acceleraţie 0-100 km/h 9,9 sec
Capacitate compartiment bagaj 309
Lungime 4060 mm
Ampatament 2538 mm
Înălţime 1435 mm
Lăţime (cu/fără oglinzi) 1960/1765 mm
Masă proprie 1055-1245

DOTĂRI STANDARD (selecție)

1 USB, față, (type-A: conectare date), în consola din față
7" Radio, inclusiv Mirrorlink (RCE) (Sistem 6 boxe (2x boxe pe ușile din 
față, 2x boxe față, 2x gamă completă pe ușa din spate), Sistem audio 
digital (DAB), 1 USB, față, (type-A: conectare date), în consola din față)
ABS (15'' disc față + 14'' disc spate)
Aer condiționat manual (Încălzitor spate, picioare, Aer condiționat 
refrigerant, Refrigerant scăzut GWP)
Airbag-uri frontale și laterale, față
Antenă radio pe acoperiș, scurtă
Asistenţă la pornirea în pantă (HSA)
Avertizare centură de siguranță pasager față
Banchetă spate rabatabilă și fracționabilă 40/60
Bară cu logo, cu aspect cromat
Bară de protecție, frontală și spate, în culoarea caroseriei
Blocare manuală uși spate (protecție copii)
Carcase oglinzi în culoarea caroseriei
Centuri de siguranță, spate
Cheie pliabilă cu telecomandă
Comenzi sistem audio pe volan
Computer de bord
Consolă medie - uplevel, inclusiv cotieră centrală față cu depozitare, 
suport pahare față, PVC
Control automat al farurilor
Control de stabilitate electronic, manual
Cruise Control cu limitator de viteză pe partea stângă a volanului
Dezactivare airbag pasager (cu cheia)
Display 7'' full digital, multi color, pentru informatii computer bord
Eleron spate plafon integrat, level 2, ECO
Faruri LED (Faruri LED, LED DRL, Asistență fază lungă fără lumină, Faruri 
reglabile pe înălţime manual)
Filtru de particule diesel
Geamuri acționate electric spate
Geamuri electrice față, șofer
Geamuri protecție solară, față și spate, lateral și hayon

Grilă față finisată, neagră
Indicator de avertizare centură de siguranță șofer
Jante aliaj 6.5J x 16, 4 spite duble, silver
Lampă ceață, spate
Limitator de viteză, manual
Lumini de citit față & microfon pentru handsfree
Lumină ambientală
Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei
Mânere interioare uși cu aspect cromat
Pachet vreme rece
Parasolare cu oglinzi
Parbriz atermic
Priză de alimentare față 12V
Proiectoare de ceață, față, LED
Scaun șofer cu ajustare manuală, 6 direcții
Servodirecție, sensibilitate la viteză, raport variabil
Sistem 6 boxe (2x boxe pe ușile din față, 2x boxe față, 2x gamă completă 
pe ușa din spate)
Sistem ISOFIX scaune spate
Sistem Isofix scaun față pasager
Sistem de avertizare centuri de siguranţă spate
Sistem de blocare a ușilor
Sistem de monitorizare al presiunii în pneuri (DDS+)
Sistem detectare oboseală șofer ("coffee cup": alertă de pauză după 2 ore 
de condus)
Tapițerie Level 1.1 "Imagination", Captain Blue / Mistral (Tapițerie interior 
negru jet, Tapițerie Interior textil /Vinyl, level 1.1, Jet Black, Control code, 
Scaun pasager cu ajustare manuală, 6 direcții, Buzunar pe spatele scaunului 
șoferului, Buzunar pe spatele scaunului pasagerului)
Tetieră spate centrală, ajustabilă
Volan reglabil pe înălţime şi adâncime, multifuncțional
Încălzitor spate, picioare
Șergător lunetă, spate, intermitent
Ștergătoare automate, cu întârziere variabilă

DOTĂRI OPȚIONALE (prețurile includ TVA)

+ [G4I] Vopsea Gris Artense - 400.00 € 
+ [BDN] Covorașe din Velour (cusături negre) - 0 € 
+ [OBL] Pachet Iarnă - 200.00 €  ([N35] Volan imbracat in piele, fund plat Sport; [KA1] Scaune faţă cu încălzire; [UVD] Volan încălzit) 
+ [OLF] Pachet Cameră de mers înapoi pentru asistență la parcare - 600.00 €  ([UVP] Cameră mers înapoi panoramică (180°); [UD5] Asistent 
parcare, faţă şi spate; [DXH] Oglinzi retrovizoare exterioare, electrice,cu rabatare electrica și încălzite) 
+ [RM8] Roată de rezervă cu dimensiuni reduse, 15x3,5T, Steel Design 1 - 80.00 €  ([V33] Car Jack; [RK0] Anvelope de rezervă) 



PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

13 558,82 €
CU TVA

16 135,00 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

14 634,45 €
CU TVA

17 415,00 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

1 463,87 €
CU TVA

1 742,00 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

13 170,59 €
CU TVA

15 673,00 €

Termen de livrare: IMEDIAT 

Data ofertei: 08/11/2019; Ofertă valabilă până la: luni 11 noiembrie 2019 

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si 
informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Opel.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază 
UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare 
masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor 
valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea 
sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este 
influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina 
admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de 
accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.


