
PRISER & PRODUKTFAKTA
CORSA-E, MY21



OPEL CORSA-E

MODELL KOD ORDINARIE PRIS KAMPANJ PRIS
EL 0AF48  9CQ1 414 900kr 359 900kr

EL 0AP48  9CQ1 439 900kr 379 900kr

CORSA-e DYNAMIC E136 
CORSA-e DESIGNLINE E136 
CORSA-e ULTIMATE E136 EL 0AU48  9CQ1 462 900kr 399 900kr

STANDARDUTRUSTNING I URVAL
STEP UP

DYNAMIC DESIGNLINE ULTIMATE
Multimedia med 7" skärm

Tröttshetsvarnare

Trafikskyltsavläsning

Automatiskt hel-  & halvljus

Uppvärmd läderratt

ECC, Klimatanläggning

FÄLGAR

CWCP CWDC

INTERIÖR: PANEL

Dynamic Designline Ultimate

INTERIÖR: KLÄDSEL

Dynamic Designline

Tyg/Läderimitation, Captain blue mistral - TAVG Banda, Marvel Black - TAVF

ULTIMATE

Alcantara klädsel, Jet black - TAWT

Parkeringsradar bak

Dynamic utrustning

Keyless open & start

Stylepack: Svart tak och mörktonade bakrutor

Parkeringsradar fram& bak

Elektriskt uppvärmda och fällbara sidospeglar

Multimedia Navi med 7" skärm

17" lättmetalfälgar "Diamond Cut"

DESIGNLINE / ULTIMATE

17" Lättmetallfälgar

Designline Utrustning

LED® Matrix strålkastare

Trådlös mobilladdning

Alcantara klädsel (Jet Black)

Multimedia Navi med 10" skärm och HD grafik

Backkamera 180°

Kollisionsvarnare

Farthållare

DYNAMIC
16" Lättmetallfälgar

11 KW 3-fas ombordladdare

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel



TILLVAL & FÄRGER

TILLVAL KOD Dynamic Designline ULTIMATE

OLL - 8 900kr l

C06 - 8 900kr 8 900kr

Multimedia Navi med 7" skärm CR21 4 900kr l -

CR22 7 200kr 7 200kr l

OLI 4 100kr l l

UTJ 3 100kr 3 100kr 3 100kr

K4C 1 500kr 1 500kr l

Låsbara hjulbultar PB4 390kr 390kr 390kr

Adaptiv farthållare XAGW - 4 900kr 4 900kr

FÄRGER & DESIGN

White Jade G2o Hot red G1R Orange Fizz GPQ

2 900kr 4 900kr 0kr

Quartz Grey G4I Diamond Black G7o Navy Blue G4B

4 900kr 4 900kr 4 900 kr Endast Dynamic

Voltaic Blue G6L Svart tak 22T

4 900kr

5900

Matrix LED Strålkastare

Stylepack Svart: Svart tak ink 

a-pelare, mörktonade

bakrutor

OFY

Panoramaglastak

Larm

Multimedia Navi med 10" skärm och 

HD Grafik

Nyckelfritt "Open & Start" system

Induktiv Mobilladdare

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

l l



UTRUSTNINGSSPECIFIKATION

SÄKERHET DYNAMIC DESIGNLINE ULTIMATE

Dåsighetsvarnare   
(Tidsbaserad varning efter 2h körning) l l l

Farthållare med automatisk farbegränsare l l l

Kollisionsvarning l l l

Trafikskyltsavläsning l l l

Aktiv filhållningsassistans l l l

ABS bromsar l l l

Start & stop assistans i backe l l l

Bältespåminnare l l l

Elektrisk parkeringsbroms l l l

INTERIÖR DYNAMIC DESIGNLINE ULTIMATE

Aluminium sportpedaler - l l

Innertak, Jet black l l l

Ultimate dekor i instrumentpanel, silver - - l

Baksäte fällbart 60:40 l l l

Elmanövrerade fönsterhissar fram och bak med anti-klämfunktion l l l

ISOFIX-fästen för barnstolar, yttrebaksäten l l l

EXTERIÖR DYNAMIC DESIGNLINE ULTIMATE

Ytterbackspeglar, uppvärmda elektriskt infällbara & justerbara l l l

Mörktonade bakrutor T l l

Svart kontrasttak T l l

FÖRARASSISTANS DYNAMIC DESIGNLINE ULTIMATE

Parkeringsradar bak l - -

Parkeringsradar fram & bak - l l

Backkamera 180 ° l l l

Nyckelfri start l - -

Nyckelfritt "Open & Start"-system T l l

Fjärrstyrt centrallås l l l

LJUS ULTIMATE

LED Strålkastare l l l

IntelliLux LED® Matrix strålkastare T T l

LED DRL (Varselljus) l l l

LED Lampor bak T l l

Regnsensor l l l

Automatisk avbländbar innerbackspegel l l l

INFOTAINMENT ULTIMATE

Multimedia: 7" Pekskärm & 7" digital instrumentpanel l - -

Multimedia Navi: 7" Pekskärm & 7" digital instrumentpanel T l -

Multimedia Navi Pro : 10" pekskärm med HD grafik T T l

Apple CarPlay™ & Android Auto™ l l l

DAB, DAB+ & DMB audio module l l l

6 st högtalare l l l

KOMFORT ULTIMATE

ECC - Automatisk singel zon klimatanläggning l l l

l = Standard

- = Ej Tillgängligt
 T = Tillval

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

DYNAMIC

DYNAMIC

DYNAMIC

DESIGNLINE

DESIGNLINE

DESIGNLINE



RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
Opel originaldelar och tillbehör finns hos din lokala Opelåter -
försäljare, där du hittar allt du behöver för att skräddarsy din bil 
efter dina behov. Här kan du dessutom få expertråd.

OPELKORTET MASTERCARD
OpelKortet sänker bilkostnaderna. Det ger bonuspoäng på 
allt du betalar med kortet (exkl. kontantuttag och valutaköp). 
Bonuspoängen ger i sin tur rabatt hos Opel-handlaren, på 
service, reparationer, tillbehör och allt möjligt annat. Opel-
Kortet gäller även i Bankomat och Minutenautomater. Tack 
vara kopplingen till MasterCard så gäller det på miljoner 
inköpsställen världen över.

OPEL PÅ INTERNET
Vill du ha information direkt? På www.opel.se finns en mängd 
information om alla Opelmodeller, service-tjänster och 
tillbehör. Här hittar du även nyheter.

TELEFONKONTAKT
Kontakta ditt kundcenter. Opel Direkt: 08-51 99 21 19.

För information om närmaste återförsäljare 08-51 99 21 19. 
www.opel.se.

Opel (K.W. Bruun Automotive AB) förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande 
ändra konstruktion, typ, utrustning etc. på bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan 
ändring ska inte medföra något ansvar beträffande bilar som beställts eller levererats före 
ändringen. För mer information om utrustning och detaljer kring våra tjänster rekommenderar 
vi att ni kontaktar er lokala återförsäljare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produkt
bladet. Opel (K.W. Bruun Automotive AB), Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
För information om närmaste återförsäljare, 08-51 99 21 19. www.opel.se

KUNDSERVICE

3 ÅRS FABRIKSGARANTI
Opel erbjuder 3 års fabriksgaranti eller 100 000km - det som 
inträffar först. Batteriet i våra plug-in hybrider och elbilar har 8 
års garanti eller 160 000km, det som inträffar först.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI
Vagnskadegarantin gäller i 3 år räknat ifrån första 
registreringsdatum i Sverige. Garantin täcker reparations 
kostnaderna med avdrag för bilägarens självrisk och gäller för 
skada som uppstått genom trafikolycka, annan yttre 
olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje 
man. Gäller för bilar som under garantitiden är registrerade i 
Sverige.

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI
Opel ger dig en pålitlig garanti mot genomrostning, förutsatt 
att din bil genomgått all service och alla inspektioner som 
föreskrivs av serviceboken.

3 ÅRS LACKGARANTI
Opel garanterar dig från kvalitetsavvikelser i lacken i 3 år.

1 ÅRS OPEL ASSISTANS
Ett års vägassitans ingår vid köp av en Opel. Opel Assistans  ger 
hjälp vid driftsstopp, bärgning och vid behov av hyrbil dygnet 
runt. Möjlighet till förlängning i upp till 12 år vid service på 
auktoriserade Opel verkstäder.

OPEL FÖRSÄKRING
Försäkra din bil hos någon som är bra på just Opelförsäkringar. 
Opel Försäkring har utvecklats för att möta de behov och 
krav som du som Opelägare har på din bilförsäkring. Du är 
välkommen att slå en signal till Opel Direkt, 08-51 99 21 19 eller 
Opel Försäkring 08-541 702 14 om du har ytterligare frågor.
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