


OPEL CORSA

* כפוף לזמינות האפליקציה בחנות גוגל ישראל 

5D - ENJOY

SPOT בגימור בד איכותי

SHIMMER BLACK בצבע ריפוד מושבים

במושב נהג כוונון ידני )6 כיוונים(

בגב מושב אחורי מתקפל 40/60

במושב נוסע כוונון ידני )4 כיוונים(

בחיפוי פנימי לדלתות הקדמיות בצבע שחור

בידית הילוכים בעלת גימור כרום

חישוקים וצמיגים
בחישוקי ברזל )בגודל מלא( ״15 

185/65R15 בצמיג במידה

בצמיג חלופי

תאורה וראות
בפנסי הלוגן קדמיים

בפנסי ערפל קדמיים

בפנס ערפל אחורי

DRL בתאורת יום חיצונית קבועה

בכוונון גובה פנסי חזית

בתאורת חוץ ״ליווי עד הבית״

אבזור חיצוני
בפגושים, מראות צד, ידיות הדלתות בצבע המרכב.

)Enjoy בנוסף על האבזור הקיים ברמת גימור( Life & Style חבילת אבזור קורסה
Sunroof בגג נפתח

בחישוקי סגסוגת קלה ״15

5D - ENJOY

ב2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

ב2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

ב2 כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב

במתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע

בחיישני עזר לחניה מאחור

במצלמה אחורית לחניה

בנקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות

בנעילת ביטחון לילדים

בנעילת דלתות אוטומטית עם תחילת נסיעה לפי תכנות

OPEL EYE :במערכת בטיחות מקורית הכוללת

במערכת זיהוי תמרורים TSA המזהה מגוון סוגי צורות של תמרורים והודעות

בבקרת התרעת סטייה מנתיב LDW )במהירות של 180-60 קמ״ש( עם התרעה

בבקרת התרעת מרחק מלפנים FDI ותצוגת במרכז המידע לנהג

FCA בהתרעת סכנת התנגשות

מערכת שמע
ברמקולים: 2 קדמיים + 2 טוויטרים + 2 אחוריים

USB בחיבור אודיו

בקישוריות ודיבורית Bluetooth עם אפשרות השמעת מוסיקה ממכשירים תומכים

IntelliLink במערכת מולטימדיה מקורית

במסך מגע צבעוני מקורי ״7

Apple CarPlay בממשק

*Android Auto בממשק

בהצגת מפות ניווט מקוריות )באמצעות חיבור הסמארטפון ובהתאם ליכולותיו(

בהצגת אלפון, הודעות SMS ודוא״ל בעברית )באמצעות חיבור הסמארטפון ובהתאם ליכולותיו(

בתצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות

מערכת מידע לנהג
במערכת TPMS המציגה בזמן אמת נתוני לחצי אוויר בכל אחד מהצמיגים

במסך מידע דיגיטלי בגודל ״3.5 בלוח השעונים

מושבים, ריפוד ודיפון
COMFORT במושבי נוחות

3D

בחישוק גלגל הגה ספורטיבי קטום OPC מצופה עור

בבקרי שליטה מההגה - מערכת השמע והדיבורית

בבקרי שליטה מההגה - בקרת שיוט ומגביל מהירות

OPC בלוח שעונים ספורטיבי

OPC בידית הילוכים ספורטיבית עם מהלך הילוכים קצר

12V בשקע

באימובילייזר מקורי

בתאורה פנימית - מלפנים ומאחור

במראה פנימית בעלת מנגנון אוטומטי למניעת סנוור

בידיות אחיזה לנהג ולנוסעים בעלות מנגנון ריסון

במחזיקי כוסות בין המושבים הקדמיים

בהתראה קולית לאורות דולקים ומפתח בסוויץ׳

במפשירי אדים בשמשה האחורית

במפשירי אדים במראות הצד

במגב אחורי עם אפשרות תכנות

בקרת אקלים
במזגן עם בקרת אקלים אוטומטית

בטיחות
בחמש חגורות בטיחות מוצלבות

בחגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים

בתצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור

ESC - Electronic Stability Control :במערכת בקרת יציבות הכוללת

Anti-Lock Braking System מונעת נעילת גלגלים ABS במערכת

Electornic Brakforce Distribution במערכת לחלוקת עומס בלימה

Brake Assit System במערכת סייען בלימה

Traction Control System במערכת בקרת אחיזה

Hill-Start Assist Control במערכת סייען לזינוק בעלייה

Adaptive Brake Light במערכת תאורת בלימה משתנה

Cornering Brake Control לחלוקת לחץ בלימה בפניות CBC במערכת

ב2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

ב2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

ב2 כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב

במתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע

 3D OPC

מנוע וביצועים
1,598נפח )סמ"ק(

במגדש טורבו

4מספר צילינדרים

207/5,800הספק מירבי )סל״ד/כ״ס(

28.55/5,800-1,900מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(

230 מהירות מירבית )קמ״ש(

6.8תאוצה מ- 100-0 קמ״ש )שניות(

נטול עופרת 98 אוקטןסוג דלק

6.2תצרוכת דלק ליטר ל- 100 ק״מ בנסיעה בינעירונית

9.9תצרוכת דלק ליטר ל- 100 ק״מ בנסיעה עירונית

7.5תצרוכת דלק ליטר ל- 100 ק״מ בנסיעה משולבת

EURO 6תקן פליטת מזהמים

14דרגת זיהום

הנעה ותיבת הילוכים
קדמיתהנעה

ידנית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

מידות
4,021אורך )מ״מ(

1,736רוחב )מ״מ(

1,479גובה )מ״מ(

2,510מרחק סרנים )מ״מ(

1,670משקל כולל )ק״ג(

1,278משקל עצמי )ק״ג(

285נפח תא מטען )ליטרים(

1,120נפח תא מטען - מושבים מקופלים )ליטרים(

10.9קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

45נפח מכל דלק )ליטרים(

אביזרי תפעול
בנעילה מרכזית

בשני שלטים עם להב נשלף

בשני חלונות חשמליים קדמיים בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת

בהגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור, טלסקופי קורס בעת תאונה.

OPEL CORSA OPC OPEL CORSA
5D - ENJOY

במראות צד חשמליות עם מפשיר אדים

בהגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור, טלסקופי קורס בעת תאונה.

בבקרי שליטה מההגה - מערכת השמע והדיבורית

בבקרי שליטה מההגה - בקרת שיוט ומגביל מהירות

12V בשקע

באימובילייזר מקורי

בתאורה פנימית )מלפנים + מאחור(

במראה פנימית בעלת מנגנון אוטומטי למניעת סנוור

בידיות אחיזה לנהג ולנוסעים בעלות מנגנון ריסון

במחזיקי כוסות בין המושבים הקדמיים

בהתראה קולית לאורות דולקים 

במפשירי אדים בשמשה האחורית

במגב אחורי עם אפשרות תכנות

בקרת אקלים
במזגן מקורי אלקטרוני

בטיחות
בחמש חגורות בטיחות מוצלבות

בחגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים

בתצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור

EURO NCAP בציון של 4 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק

מערכת בקרת יציבות
ESC - Electronic Stability Control

ב

מערכת: ABS מונעת נעילת גלגלים 
Anti-Lock Braking System

ב

מערכת לחלוקת עומס בלימה 
Electornic Brakforce Distribution

ב

Brake Assit System במערכת סייען בלימה

)TCS( Traction Control System - במערכת בקרת אחיזה

Hill-Start Assist Control במערכת סייען לזינוק בעלייה

Adaptive Brake Light במערכת תאורת בלימה משתנה

Cornering Brake Control לחלוקת לחץ בלימה בפניות CBC במערכת

5D - ENJOY

מנוע וביצועים
1,398נפח )סמ"ק(

4מספר צילינדרים

90/6,000הספק מירבי )סל״ד/כ״ס(

13.26/4,900-1,850מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(

170מהירות מירבית )קמ״ש(

13.9תאוצה מ- 100-0 קמ״ש )שניות(

נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק

4.9תצרוכת דלק ליטר ל- 100 ק״מ בנסיעה בינעירונית

8.0תצרוכת דלק ליטר ל- 100 ק״מ בנסיעה עירונית

6.0תצרוכת דלק ליטר ל- 100 ק״מ בנסיעה משולבת

EURO 6תקן פליטת מזהמים

9דרגת זיהום

הנעה ותיבת הילוכים
קדמיתהנעה

אוטומטית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

מידות
4,021אורך )מ״מ(

1,746רוחב )מ״מ(

1,481/1,479גובה )מ״מ(

2,510מרחק סרנים )מ״מ(

1,660/1,630משקל כולל )ק״ג(

1,199משקל עצמי )ק״ג(

550/750כושר גרירה עם בלמים/ללא בלמים

285נפח תא מטען )ליטרים(

1,120נפח תא מטען - מושבים מקופלים )ליטרים(

10.9קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

45נפח מכל דלק )ליטרים(

אביזרי תפעול
בנעילה מרכזית

בשני שלטים עם להב נשלף

בשני חלונות חשמליים קדמיים + אחוריים בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת


