
Opel Corsa E
Preţuri, opţiuni și date tehnice, 1 Iulie 2019



Euro cu TVA Euro cu TVA

Euro fără TVA Euro fără TVA

29 600 31 200
24 874 26 218

Opel Corsa-e - Model

e-Edition e-Elegance
5 uşi

El
ec

tr
ic

Motorizări

automată
Motorul electric
100 kW/136 CP 

Transmisie

1



2

JANTE
Jante tablă, 6.5J x 16, Design 2 Jante aliaj, 6.5 J x 16, Design 5

Kit reparatie pana Kit reparatie pana

Pilot automat și limitator viteză Pilot automat și limitator viteză

Incărcător High Voltage 7,2 KW Incărcător High Voltage 7,2 KW

Sistem de detectare a presiunii în pneuri Sistem de detectare a presiunii în pneuri

Airbag-uri frontale şofer şi pasager, laterale şi cortină Airbag-uri frontale şofer şi pasager, laterale şi cortină

Priza 12V in fata Priza 12V in fata

SISTEME AUDIO ŞI DE INFORMARE
Radio 7" cu proiecție telefon

6 boxe, Sistem audio digital (DAB), 1 USB în consola față
Radio 7" cu proiecție telefon

6 boxe, Sistem audio digital (DAB), 1 USB în consola față

Sistem telematic 3S Sistem telematic 3S

SIGURANŢĂ
Frână de parcare electrică Frână de parcare electrică

Asistenţă la pornirea în pantă (HSA) Asistenţă la pornirea în pantă (HSA)

Volan sport Volan piele

Comenzi sistem audio pe volan Comenzi sistem audio pe volan

Climatizare electronică mono zonă Climatizare electronică mono zonă

Geam acţionat electric pasager Geam acţionat electric pasager

Geamuri electrice spate

Cotieră centrala față, reglabilă

Tapițerie Nivel 1, "Fresez", Marvel Black Tapițerie Nivel 1.1 "Imagination", Captain Blue / Mistral

Pachet Lumini si vizibilitate
Senzor de ploaie, Control automat faruri cu funcţie de detectare a tunelurilor, Oglindă retrovizoare interior electrocromată

Pachet Lumini si vizibilitate
Senzor de ploaie, Control automat faruri cu funcţie de detectare a tunelurilor, Oglindă retrovizoare interior electrocromată

DOTĂRI EXTERIOR
Faruri ECO LED

Geamuri cu protecție solară Geamuri cu protecție solară

Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, rabatabile manual Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, rabatabile manual

DOTĂRI INTERIOR

Opel Corsa-e - Dotări standard

e-Edition e-Elegance

Pachete echipamente
Pachet NCAP

Recunoastere semne de circulatie, Alertă oboseală șofer ("cafea": alertă de pauză bazată pe timp la 2 ore de condus), 
Avertizare in caz de coliziune (la viteza joasa), Sistem detectare pietoni, BAZĂ (pietoni)

Pachet NCAP
Recunoastere semne de circulatie, Alertă oboseală șofer ("cafea": alertă de pauză bazată pe timp la 2 ore de condus), 

Avertizare in caz de coliziune (la viteza joasa), Sistem detectare pietoni, BAZĂ (pietoni)



e-Edition e-Elegance

Euro cu TVA Euro cu TVA

Euro fără TVA Euro fără TVA

Pachet radar (disponibil doar cu Pachet cameră mers înapoi) 450
Sistem detectare pietoni, SUPERIOR (pietoni și bicicliști), Pilot automat adaptiv și limitator viteză/Pilot automat adaptiv (cu funcție Stop/Go) 378
Pachet Premium 1 (disponibil doar cu Radio 7" cu proiecție telefon/Navigație cu ecran 7", proiecție telefon) 300
Volan piele, Geamuri electrice spate, Cotieră centrala față, reglabilă 252

170
143

Pachet lumini 450
Faruri ECO LED, Proiectoare ceață LED 378
Pachet Premium 2 1 040
Navigație cu ecran 10", proiecție telefon și grafică HD, Climatizare electronică mono zonă, Acces și pornire fără cheie, Încărcător wireless 874
Pachet Stil, negru 450 374
Plafon negru, Geamuri fumurii (geamuri spate și lunetă) 378 314
Pachet Stil, alb 450 450
Plafon alb, Geamuri fumurii (geamuri spate și lunetă) 378 378
Pachet parcare 365 365
Asistent parcare, spate, Camera mers inapoi panoramica (180 grade) 307 307
Pachet cameră mers înapoi 450
Camera mers inapoi panoramica (180 grade), Asistent parcare, faţă şi spate, Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, rabatabile electric, 
Avertizare punct mort

378

Pachetul Iarnă 290 290
Volan piele, Scaune faţă cu încălzire, Volan cu încălzire 244 244

e-Edition e-Elegance

Euro cu TVA Euro cu TVA

Euro fără TVA Euro fără TVA

0 0
0 0

150 150
126 126
300 300
252 252
140 140
118 118
525 525
441 441
375 375
315 315
375 375
315 315

Faruri ECO LED 450
Faruri LED, Sistem electric de reglare a farurilor 378
Faruri LED Matrix cu lumini de zi LED 525
Faruri LED, Control automat fază lungă, Faruri adaptive faţă, Sistem de reglare automată a farurilor, Stopuri LED 441

130 130
109 109

 "S" = Standard                            "-" = Indisponibil

oFU
-

oFW

22T

Pachet Stil, negru, Pachet Stil, alb

C06

Pachet Stil, negru

Pachet lumini

DOTĂRI EXTERIOR Disponibil în pachet

Plafon negru

Vopsea briliant

Plafon panoramic fix, cu jaluzea

3

9BR

Proiectoare ceață LED

09T

oLK

Pachet Stil, alb
Plafon alb

Pachet luminiT3U

oLL

S

Opel Corsa-e - Dotări

Dotări

oDY

oDK

oLF

Tapițerie Nivel 2 "Piele",  Mistral

BGP

oFY

-

PACHETE OPŢIONALE Disponibil în pachet

-

-

oFQ
-     cu Pachetul Iarnă

oFQ
-

oBL

Bază culoare 
BAS

Geamuri fumurii (geamuri spate și lunetă)

-

AKO

9M2

Dotări

Vopsea metalizată



e-Edition e-Elegance

Euro cu TVA Euro cu TVA

Euro fără TVA Euro fără TVA

Tapițerie Nivel 2 "Piele",  Mistral 1 500
Scaune faţă confort, Scaune faţă cu încălzire, Pachetul Iarnă, Scaun șofer reglabil electric pe 6 direcții, Scaun șofer reglabil pe 6 direcții, Scaun 
sofer cu masaj

1 261

170
143
95
80

180
151

e-Edition e-Elegance

Euro cu TVA Euro cu TVA

Euro fără TVA Euro fără TVA
Navigație cu ecran 7", proiecție telefon 675 675
6 boxe, Sistem audio digital (DAB), 1 USB în consola față 567 567
Navigație cu ecran 10", proiecție telefon și grafică HD (disponibil doar cu Acces și pornire fără cheie) 825
6 boxe, Sistem audio digital (DAB), 1 USB în consola față 693

75 75
63 63

e-Edition e-Elegance

Euro cu TVA Euro cu TVA

Euro fără TVA Euro fără TVA

130 130
109 109

Acces și pornire fără cheie 280
Pornire fără cheie, Cotieră centrala față, reglabilă, Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, rabatabile electric 235
Acces și pornire fără cheie inclusiv dispozitiv inteligent 340
Pornire fără cheie, Cotieră centrala față, reglabilă, Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, rabatabile electric, Integrare dispozitive 
inteligente

286

30 30
25 25

450 450
378 378

Sistem alarmă 150 150
Senzor de detectare a mişcărilor în habitaclu, Sirenă alarmă, Senzori alarmă pe uși 126 126

e-Edition e-Elegance

Euro cu TVA Euro cu TVA

Euro fără TVA Euro fără TVA

0
0

300
252

200
168

200 200
168 168

 "S" = Standard                            "-" = Indisponibil

S

Jante tablă, 7.0J x 17, Design 8
RZS

-

S

S

S

oLJ

-

-

Pachet parcare

Dotări

SIGURANŢĂ Disponibil în pachet

Asistent parcare, spate

Antifurt roți
PB4

Disponibil în pachet

Încărcător wireless
K4C Pachet Premium 2

Dotări

DOTĂRI INTERIOR

Pachet Premium 1, Pachetul Iarnă

Jante tablă, 6.5J x 16, Design 2
RV7

Pachet Premium 1

Opel Corsa-e - Dotări

Dotări

-

4

Pzo

TAVH

Volan piele
N35

-

AER
Geamuri electrice spate

DBU
Pachet Premium 1, Acces și 

pornire fără cheie
Cotieră centrala față, reglabilă

S

Disponibil în pachet

SISTEME AUDIO ŞI DE INFORMARE Disponibil în pachet

RPD

UTJ

K29

Dotări

Pachet Premium 2

UD7

iOC

iO6

Incărcător High Voltage 11 KW, trifazic

JANTE

Jante aliaj, 6.5 J x 16, Design 5

Pneuri, 195/55 R16  SL 87H BW ALE

oLi Pachet Premium 2



Înălţime 1435

Lungime 4060

Ampatament 2538

Lăţime (cu/fără oglinzi) 1960 / 1765

Ecartament (faţă/spate) 1501 / 1500

Capacitate portbagaj 267

Masă proprie incl. Şofer 1530

Greutate maximă admisă (GVW) 1916

Sarcină utilă 367

Putere maximă (kW/CP) 100 / 136

Cuplu maxim (Nm) 260

Viteză maximă (km/h) 150

Acceleraţie 0-100 km/h (sec.) 8,1

Distanța maximă fără încărcare (km) 330

Capacitatea bateriei (kWh) 50

Consumul de energie (kWh / 100 km) 17

Timp de încărcare (încărcător de uz casnic trifazat ~ 11 kW) ~ 5 ore 15 minute

Timp de încărcare (cu încărcător rapid ~ 100 kW) ~ 30 de minute (încărcare până la 80%)

Dimensiuni caroserie în mm

Opel Corsa-e - Date tehnice

5

Specificaţii generale

Motor și acumulator

Conţinutul are la bază informaţiile disponibile la 1 Iulie 2019. Preţurile afişate în Euro sunt recomandate. Contactaţi distribuitorii Opel pentru informaţii despre eventualele modificări. Datele sunt cu scop 
informativ şi Opel Southeast Europe nu-şi asumă responsabilitatea pentru acurateţea acestora. Dotările opţionale prezentate sunt disponibile contra cost. Pentru lansarea comenzii vă rugăm apelaţi la unul 
din distribuitorii autorizaţi Opel. Reciclare: Informatii legate de Design pentru Mediu, reteaua de colectare si reciclare a masinilor care ajung la sfarsit de viata puteti gasi pe: www.opel.ro 
Opel Southeast Europe, 1 Iulie 2019.

Mase în kg

Volum portbagaj (ECIE) în litri



Modelul meu Opel Corsa-e

Model / Motor Pret in Euro

____________________________________

Optiuni selectate

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Pret total

________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

Pret in Euro (fara TVA) Pret in Euro (cu TVA)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OPEL SERVICE. SIGURANTA TOTALA.

Fiecare Opel este proiectat şi construit pentru a fi utilizat zilnic. Însă ca orice altă piesă de precizie, funcţionează cel mai bine
atunci când este îngrijit de oameni care știu ce fac, astfel din momentul în care ți-ai achiziționat noua ta mașină și până în
momentul în care te hotărăști să te desparți de ea, Opel are grijă de voi doi. Prin toate serviciile pe care ți le pune la dispoziție,
Opel s-a gândit la tot ce aveți nevoie atât tu, cât și mașina ta de-a lungul anilor petrecuți împreună.
Descoperă ce ți se potrivește!

ASIGURAREA CASCO 
OPEL
E normal să-ți dorești 
cât mai multă 
libertate de mișcare.
Acesta e un motiv 
foarte serios pentru 
ca Opel să-ți prezinte 
o ofertă personalizată 
pentru asigurarea 
opțională Casco. Nu 
uita să ceri oferta de 
la reprezentanții 
Opel, ca să te poți 
bucura de avantaje și 
reduceri 
semnificative.

Serviciul de Asistență 
Rutieră Opel îți 
remediază defecțiunea 
într-o clipă, ca să-ți poți 
continua drumul. 
Trebuie doar să suni la 
centrul de Asistență 
Rutieră și profesioniștii 
Opel se ocupă de 
problemele tale. 
Timp de 12 luni de la 
achiziționarea 
pachetului de Asistență 
Rutieră îți asigurăm 
mobilitate permanentă 
în peste 40 de țări 
europene, cu doar 
15,11 Euro cu tot cu 
TVA.

Mașina ta are 4 ani 
sau mai mulți ?
Apreciem că ai rămas 
fidel mărcii Opel și îți 
oferim cele mai mici 
prețuri pentru 
întreținerea mașinii în 
orice Service Autorizat 
Opel prin Programul 
Service 4+.
Chiar dacă mașina ta 
a trecut de prima 
tinerețe, îi poți oferi 
toate avantajele de 
care se bucură o 
mașină nouă: piese 
originale și tehnicieni 
foarte bine pregătiți.

Acum poți să îi acorzi 
mașinii tale o atenție 
sporită! Cu ajutorul 
cardului de credit Opel -
Cetelem te bucuri de 
beneficii la care nici nu 
te-ai gândit: rate fixe 
lunare cu dobândă 0%, 
perioadă de grație, 
reduceri la piesele 
originale sau chiar bani 
înapoi pe card, precum 
și altele.
Tot ce trebuie să faci 
este să întrebi un 
reprezentant de vânzări 
și poți avea chiar tu 
acest card.

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi dealerului Opel local. Puteți găsi mai multe informații pe 
www.opel.ro.

Pentru că știm cât de mult 
contează mașina ta pentru 
tine am lansat un Program 
nou in Service-urile Opel. Noi 
te ajutam să îi oferi mașinii 
tale cel mai bun tratament îți 
oferim reduceri atât la 
piesele originale cât și la 
manoperă. 
Astfel, în funcție de vârsta 
mașinii ai urmatoarele 
beneficii: 
Reducere de 10% la toate 
piesele originale și manoperă 
dacă mașina ta are între 2 –
4 ani 
Reducere 20% la toate 
piesele originale și manoperă 
dacă mașina ta are peste 4 
ani 


