
OPEL CORSA 1.2 BENZYNA 100 KM MT6 
WERSJA: GS LINE Plus Pack - RP 2021 

• Lakier metaliczny czerwony Hot
• Przygotowanie do koła zapasowego
• Pakiet Parking – czujniki parkowania tył, kamera cofania panoramiczna 180 stopni
• Przyciemniane szyby
• Elektryczny hamulec postojowy
• Ładowarka bezprzewodowa
• Bezkluczykowy dostęp do auta i zapłonu, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podłokietnik fotela kierowcy
• Klimatyzacja automatyczna 1-strefowa

Cena z wyposażeniem dodatkowym 86 200 zł 

Dach w kolorze czarnym ( z lakierem czarnym również czarny) 
Fotel kierowcy regulowany manualnie w 3 płaszczyznach, góra-dół, przód-tył, odchylane oparcie 
Kanapa tylna dzielona 60/40 
Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 płaszczyznach, przód-tył, odchylane oparcie 
Mocowanie fotelika dziecięcego na siedzeniu pasażera z przodu 
Fotele przednie sportowe 
System wykrywania zmęczenia kierowcy  
Zagłówki kierowcy i pasażera pasywne 
Zagłówek środkowy z tyłu 
Zamek centralny sterowany zdalnie 
Elektryczne szyby z przodu i tyłu 
Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe 
Pakiet NCAP - rozpoznawanie znaków drogowych, alert zmęczenia kierowcy, limiter prędkości, układ unikania kolizji 
przy małych prędkościach, układ wykrywania pieszych 
Podsufitka czarna 
Sportowe zderzaki przód i tył 
Słupek B czarny błyszczący 
Nawiewy klimatyzacji w tylnym rzędzie siedzeń 
Klimatyzacja manualna 
Lampki do czytania z przodu 
Przełącznik w schowku deaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera 
Czujnik deszczu 
System Multimedia (wyświetlacz dotykowy 7", Bluetooth, USB, moduł DAB, 6 głośnikow) 
Pakiet kół aluminiowych 17" czarnych  
Pakiet Dobrej Widoczności 
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 
Lusterko wewnętrzne światłoczułe 
Lusterka zewnętrzne, sterowane elektycznie, podgrzewane, składane manualnie, obudowy lakierowane czarne 

Wyposażenie standardowe wersji „GS Line Plus Pack ” 

Wyposażenie dodatkowe 

72221-001



Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera 
Zawieszenie o charakterystyce sportowej 
Limiter prędkości  
Hamlulec ręczny mechaniczny  
Aluminiowe nakładki na pedały 
Tempomat z funkcją limitera prędkości 
System wspomagania ruszania na pochyłościach 
System "Start&Stop" 
Zestaw naprawczy do opon z kompresorem 
Jeden kluczyk składany, zapasowy kluczyk sztywny 
Zewnętrzna listwa okienna czarna 
Kierownica z pokryta skórą, spłaszczona u dołu 
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 
Czujnik zmierzchu 
Widoczna końcówka wydechu 
Koła aluminiowe "Diamond Cut" czarne, 5 ramion podwójnych 17"  
Światła przeciwmgielne, LED 
Światła do jazdy dziennej LED 
Reflektory przednie LED 
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich 
Spoiler tylny "Sport"  
Oświetlenie bagażnika 
Komputer pokładowy 
Sterowanie radiem w kole kierownicy 
Światła tylne LED 
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich pięciu miejscach 
Wyświetlacz cyfrowy kierowcy 7",kolorowy 
Aktywny system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 
System zapobiegania kolizji przy małych prędkościach  
System wykrywania spadku ciśnienia w oponach, pomiar pośredni, automatyczna kalibracja 
System wykrywania pieszych  
Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy 
System rozpoznawania znaków drogowych 

Dostępność auta – od ręki 

Ponadto, każdy samochód otrzymuje (na pierwszy rok użytkowania bezpłatnie) ogólnoeuropejską pomoc drogową 
OPEL ASSISTANCE. 

Producent udziela gwarancji na samochody OPEL w następujących terminach: 

 2 lata na sprawność funkcjonalną (bez limitu kilometrów),

 12 lat na perforację nadwozia (bez limitu kilometrów).

Nadwozie: Masy (wg ECE): 
Długość całkowita: 4 060 mm Masa własna (w zależności od wersji): 1 055 – 1 233 kg 

Dane techniczne 

Dostępność i realizacja 

 Gwarancja 

Obsługa serwisowa 



Wysokość całkowita (bez obciążenia): 1 433 mm Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 1 550 – 1 660 kg 
Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami: 1 765 / 1 960 mm Ładowność (w zależności od wersji): 417 - 495 kg 
Rozstaw osi: 2 538 mm 
Maksymalny rozstaw kół przód/tył: 1 489 / 1 488 mm 

Bagażnik (wg ECE): Średnica zawracania: 
Pojemność bez składania siedzeń: 309 l Między ścianami: 10,4 m 
Pojemność po złożeniu siedzeń (do dachu): 1 015 l 
Długość podłogi bez składania siedzeń: 885 mm 




