
PRISER & PRODUKTFAKTA
CORSA-E, MY20



MODELL KOD
ORDINARIE 

PRIS

KAMPANJ

PRIS

CORSA-e EDITION 136 hk AUT 0AD48  9CQ1 399 900 kr 359 900 kr

CORSA-e ELEGANCE 136 hk AUT 0AF48  9CQ1 439 900 kr 399 900 kr

CORSA-e GSI 136 hk AUT 0AT48  9CQ1 454 900 kr 409 900 kr

TILLVAL Kommentar Tillvalskod EDITION ELEGANCE GSI

Larm UTJ 3 100 kr 3 100 kr 3 100 kr

Nyckelfritt system ”Open & Start” 

inkl. smart device
OLJ 4 100 kr  

Trådlös mobilladdning K4C 1 500 kr  

Multimedia Navi 
7" Pekskärm inkl. Mirrorlink 

(Apple Carplay) & navigation 

(NAC)

IOC 5 100 kr  -

Multimedia Navi Pro

10" Pekskärm inkl. Mirrorlink 

(Apple Carplay), navigation 

och HD-grafik (NAC)

IO6 - 7 200 kr 

Panorama glastak med manuellt 

solskydd
C06 8 900 kr 8 900 kr 8 900 kr

Stylepack Svart OFY 5 900 kr  

Stylepack Vit Ej med GAZ/G1R
ODY 

5 100 kr 5 100 kr

- = Ej tillgängligt

 = Standardutrustning

*Nya Corsa-e är berättigad till 60 000 kr i 

statlig klimatbonus. Bonusen är inte inräknad

i Opels priser. Bonusen är reglerad i 

förordningen om klimatbonusbilar (SFS 

2017:1334) och betalas ut efter tidigast 6 

månader under föutsättning att bilen ej bytt 

ägare under tiden. K.W Bruun reserverar sig 

för eventuella förändringar i den statliga 

klimatbonusen.

360kr

360kr

360kr

OPEL CORSA-e
SEPTEMBER 2020

Fordonskatt

kr/år

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.



EDITION ELEGANCE GSI

SÄKERHET & FÖRARASSISTANS

AEBS (Advanced Emergancy Brake Assist)   

Dåsighetsvarnare  ("kaffekopp" & tidsbestämd varning efter 2h 

körning)
  

Varningssignal vid riskabelt körbeteende   

Automatisk farbegränsare   

Aktiv filhållningsassistans

Trafikskyltsavläsning   

Parkeringsradar bak  - -

Parkeringsradar fram och bak med parkeringspilot -  

180° Backkamera   

Ytterbackspeglar med dödavinkelnvarnare -  

Nyckelfritt system (start)  - -

Nyckelfritt system (open & start) -  

Elektrisk handbroms   

ABS bromsar   

Assistans i backe (start & stop)   

Farthållare  - -

PAKET

Radarpack: adaptiv farthållare med fartbegränsare och stop&go 

trafikfunktion samt avancerad fotgängardetektor 
-  

Sikt och ljuspaket:  Regnsensor, automatisk halvljusassistans,

automatisk avbländande backspegel
  

SÄTEN/NACKSTÖD

Manuellt justerbara komfortsäten fram   -

Manuellt justerbara sportsäten fram - - 

ISO-Fix fästen för barnstol, yttre baksäten   

STYRNING

Läderratt med platt botten, 3 -ekrad   

Uppvärmd ratt   

EXTERIÖR

Stylepack Svart (Svart tak inkl A-pelare, mörktonade bakrutor) T  

Eljuster-och innfälbara backspeglar, uppvärmda -  

Eljusterbara och manuellt innfälbara backspeglar, uppvärmda  - -

CORSA-e

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.



INTERIÖR

Elektriska fönsterhissar fram och bak med puls- och klämskyddsfunktion   

Mittkonsol inkl. armstöd med förvaring och två mugghållare   

3-stegad sätesvärme fram   

USB-uttag bak (endast laddning) -  

USB-uttag fram   

BELYSNING

Eco LED Strålkastare  - -

Opels ikoniska LED® Matrix strålkastare, adaptiva och med automatisk 

helljusassistans, nivåjustering samt med Opel signaturljus -  

LED Dimljus fram   

LED bakljus -  

Stämningsbelysning i LED -  -

INFOTAINMENT

Trådlös mobilladdning T  

Färddator   

Multimedia: 7" pekskärm inkl Mirrorlink (Bluetooth-audiostreaming, 

Apple Carplay mm)
 - -

Multimedia Navi: 7" pekskärm inkl. Mirrorlink samt Navigation (NAC) 

med bl. a integrerat minne, färdkarta över Europa, visnign av 

laddstationer, GPS-modul, turplanering, OpelConnect med 

trafininformation i realtid mm.

T  -

Multimedia Navi Pro: 10" pekskärm inkl. Mirrorlink samt navigation 

(NAC) och HD-grafik 
- T 

6 st högtalare   

DAB Radio   

KLIMAT

ECC - Automatisk singel zon klimatanläggning   

= Standardutrustning

T = Tillval

- = Ej tillgängligt

Visste du att?
Ikoniskt för Opel är våra IntelliLux LED® Matrix strålkastare, 

utvecklade för att optimera förarsikten och öka 

trafiksäkerheten. 

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.



Tillvalskod EDITION ELEGANCE GSI

FÄLGAR

16"  Lättmetallfälgar, Design 5 PZo   -

17" lättmetallfälgar , Design 8 RSZ - 3900 kr 

Låsbara hjulbultar PB4 390 kr 390 kr 390 kr

Design 5, PZO Design 8, RSZ

- = Ej tillgängligt

 = Standardutrustning
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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.



FÄRGER Tillvalskod Pris

Solid Summit White GAZ 2 900 kr

Metallic Orange Fizz GPQ 0 kr

Metallic Hot Red G1R 4 900 kr

Metallic Navy Blue G4B 4 900 kr

Metallic Quartz Grey G4L 4 900 kr

Metallic Moonstone Grey G40 4 900 kr

Metallic Voltaic Blue Endast till Edition G6L 4 900 kr

Metallic Diamond  Black G70 4 900 kr

Summit White Navy Blue Hot Red

Orange Fizz Voltaic Blue Quartz Grey

Diamond Black Moonstone Grey

Svart tak Vitt tak 
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EDITION ELEGANCE GSI

KLÄDSEL Tillvalskod

Tygklädsel, Fresez, Marvel Black TAVE 

Tyg/läderimitation, Captain Blue Mistral TAVG - 

Läderklädsel, Mistral TAVH - 10 900kr 10 900kr

Tygklädsel, Fresez, Marvel Black TAVE

      Tyg/läderimitation, Captain Blue Mistral TAVG

Läderklädsel, Mistral TAVH

CORSA-e

B

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.



STEP UP - Utrustningsnivårer

Corsa-e

EDITION

•Tygklädsel "Fresez"

• 16" Lättmetallfälgar (Design 5)

• Parkeringsradar bak

• 180° backkamera

• 3-ekrad läderratt i sportdesign

• Rattvärme

• 7" Pekskärm med Mirrorlink (Bluetooth-autostreaming, Apple Carplay mm)

• Eco LED Strålkastare 

• Nyckelfri start

• Opel E-call/B-call

• ECC Klimatanläggning

Elegance

• EDITIONUTRUSTNING

• Stilrent Eleganceutförande

•Tygklädsel "Captain Blue Mistral" med justerbara komfortsäten fram

• Opels ikoniska adaptiva LED® Matrix strålkastare med automatisk 
helljusassistans, nivåjustering & Opel signaturljus

• LED dimljus fram

• Integrerad navigation med färdkarta över Europa, visning av laddstationer, GPS-
modul, turplanering, OpelConnect med trafininformation i realtid mm.

• Trådlös mobilladding

• Parkeringsradar fram & parkeringspilot

• Radarpack med adaptiv farthållare, fartbegränsare,  stop&go trafikfunktion samt 
avancerad fotgängardetektor 

• Elinfällbara ytterbackspeglar med dödavinkelnvarnare

• Stylepack med svart tak  

• Mörktonade bakrutor

• Nyckelfri öppning och start

GSI

• ELEGANCEUTRSTNING

• Sportigt GSIutförande

• Tygklädsel "Banda" med röda etaljer & justerbara sportsäten fram

• Röda detaljer på instrumentpanel

• Aluminium sportpedaler

• 10" Pekskärm med HD-grafik

• 17" Lättmetallfälgar (Design 8)

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.



ELMOTOR

Max.Effekt 100 KW (136hk)

Utsläpp Co2 0g

BATTERI

Kapacitet 50kWh

Batterityp Lithium-ion

Spänning batteri, V 300-450

Batteri konstruktion 216 celler (125 Ah): 18 moduler, 12 celler per modul

Batteriets termiska hantering Glykolvattenkylning

Inbyggd laddare (On-board charger) 11kW

Max vridmoment (Nm) 260

VÄXELLÅDA

Steglös automatisk växellåda med tre körlägen: Eco, Normal, Sport

Toppfart (km/tim) 150

Acceleration 0-50 km/tim (sek) 2,8

Acceleration 0-100 km/tim (sek) 8,1

Räckvidd enligt WLTP-körcykeln, km 330

Förbrukning, kWh/ 100km 17kWh

Laddkabel, mode 2  (6m, 1,8kW) 

Typ av laddning för DC-snabbladdning CCS - Combined Charging System

Vanligt uttag (1,8kW / 10A)                                                                       "nödladdning" >28 h

Laddbox (7,4 kW / 16A) Ca 8 h

Laddbox (11kW /  32A) Ca 5 h

Offentlig laddstation (snabbladdare 100 kW) Ca 30 min 

Total Längd 4060cm

Max bredd inkl. ytterspeglar/exkl. ytterbackspeglar 1765cm / 1018cm

Axelavstånd 2538

Spårvidd fram 1489

Spårvidd bak 1488

Höjd 1433

Antal sittplatser 5

Batteri 8 år / 160 000 km / 70 %

VOLYMER 

Bagageutrymme, med baksätet uppfällt 267 L

Bagageutrymme med baksätet nedfällt, golv till tak N/a

GARANTI

CORSA-e

Laddning

Teknisk fakta

DIMENSIONER (mm)

PRESTANDA

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.



YTTERMÅTT (mm)
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2 ÅRS FABRIKSGARANTI
Opel erbjuder 2 års fabriksgaranti helt utan milbegränsning.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI
Vagnskadegarantin gäller i 3 år räknat ifrån första registrerings
datum 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.

2 ÅRS LACKGARANTI
Opel garanterar dig från kvalitetsavvikelser i lacken i 2 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.

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.

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




