
Opel FlexCare Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. 
В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от 

производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължeна гаранция 
(ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. 
Обхватът на удължената удължената гаранция гаранция е еквивалентен на 
стандартната стандартната 2-годишна годишна гаранция гаранция за нови 

автомобили автомобили Opel.

OPEL Corsa-e
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ДВИГАТЕЛИ
Електродвигател
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Радарен пакет (бакет за безопасност) 
Система за откриване на пешеходци огпред, разширена (пешеходци и велосипедисти), Адаптивен 
круиз контрол (със stop and go функция за трафик)

Пакет NCAP 
Усъвършенстван пакет за безопасност, Датчик и индикатор на системата за разпознаване на 
сънливост у водача (DDS), Ограничител на скоростта, автоматично, Спиране при ниска скорост за 
избягване на удар, Система за откриване на пешеходци огпред, Система за разпознаване на пътните 
знаци

Пакет NCAP 2
Усъвършенстван пакет за безопасност, Система за разпознаване на пътните знаци, Датчик и 
индикатор на системата за разпознаване на сънливост у водача (DDS), Ограничител на скоростта, 
автоматично, Спиране при ниска скорост за избягване на удар

Пакет Видимост и светлини
Сензор за дъжд, Автоматично включване на светлините с откриване на тунели, Горен подлакътник, 
винил

Пакет Premium 1
Волан с плоска долна част, кожен, три рамена, кожа б/сребристи панели, IRC, CC и огр. на скоростта, 
Електрически задни стъкла, с бързо вдигане, защита от притискане, Конзола за предно отделение, 
под, плъзгаща се облегалка за ръце

Пакет Premium 3
10" Radio вкл. Mirrorlink, с вгр. Навигация и HD графики (NAC), Безключово влизане и стартиране 
/PEPS(ADML), Безжично зарядно за смартфони 

Пакет Style черен 
Черен покрив (изпълнение в два цвята вкл. предна колонка), Свръхтонирани задни стъкла (предните 
остават поглъщащи топлина)

Пакет паркиране 
Асистент за паркиране парктроник (ултразвуков), отзад, Панорамна камера за задно виждана (180-
градусов заден обзор вкл. камера за задно виждане)

Пакет камера за обратно виждане 
Панорамна камера за задно виждана (180-градусов заден обзор вкл. камера за задно виждане), 
Асистент за паркиране парктроник (ултразвуков), отпред и отзад, Външно огледало, електрическа 
настройка, електрически сгъвано, отопляемо, Сензор за сляпата зона

Пакет  Park & Go Premium 2
Панорамна камера за обратно виждане (180 °), Сензор за сляпата зона, Външно огледало за обратно 
виждане, електрическо регулиране, мощност сгъване и отопление, Парк асистент преден и заден, 
Предупреждение за странично разстояние

Основни цветове BAS 0 0
Цвят брилянт 9BR 485 485
Цвят металик 9M2 840 840
Поглъщащо топлината стъкло, задно предно и на задния капак AKP S S
Свръхтонирани задни стъкла (предните остават поглъщащи топлина) AKO 265 265
Панорамен стъклен покрив, с ръчна слънцезащитна щора C06 - -

Външно огледало, електрическа настройка, механично сгъвано, отопляемо DLS S S
Черен покрив (изпълнение в два цвята вкл. предна колонка) 22T 550 S
ECO LED предни светлини 
LED предни фарове, Система за нивелиране на фаровете, ръчно

Матрични LED предни светлини с LED дневни 
LED предни фарове, Автоматичен динамичен контрол на фаровете, Адаптивни предни светлини AFL, 
Автоматично нивелиране на фаровете, LED задни светлини

LED предни фарове за мъгла T3U 265 S
LED задни светлини UGE - 185

Оборудване Ниво 1, "Fresez", черен Marvel Black TAVE S -

Оборудване Ниво 3, "Banda", черен Marvel Black
Предни спортни седалки

Оборудване Ниво 1.1 "Imagination", син Captain Blue / Mistral
Мех. регулирана седалка на водача в 6 посоки (напр./назад, горе/долу, наклон) 

Отопляеми предни седалки KA1 675 675
Електрически стъкла от страната на пътника, с бързо вдигане, защита от притискане AEF S S
Електрически задни стъкла, с бързо вдигане, защита от притискане AER 220 S
Конзола за предно отделение, под, плъзгаща се облегалка за ръце DBU 210 210
Волан с три лъча, спорт N54 S -

Волан с плоска долна част, кожен, три рамена, кожа б/сребристи панели, IRC, CC и огр. на 
скоростта N35 330 S

Управление на аудиосистемата от волана (дясна страна, телеф. бутони от лявата) UC3 S S
Автоматичен еднозонов круиз контрол ECC C68 S S
12V контакт, отпред KC5 S S
Електрическа ръчна спирачка J71 S S

TAVF
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7" Radio вкл. Mirrorlink (RCE)
6 високоговорителя, Дигитална аудио система, вкл. DAB/DAB+, 1 USB, отпред, (type-A: I, връзка данни), 
в предната конзола
7" Radio вкл. Mirrorlink, с вградена навигация (NAC)
6 високоговорителя, Дигитална аудио система, вкл. DAB/DAB+, 1 USB, отпред, (type-A: I, връзка данни), 
в предната конзола
10" Radio вкл. Mirrorlink, с вгр. Навигация и HD графики (NAC)
6 високоговорителя, Дигитална аудио система, вкл. DAB/DAB+, 1 USB, отпред, (type-A: I, връзка данни), 
в предната конзола, Система за комуникация на автомобила, auto tele unit 3S

Безжично зарядно за смартфони K4C - 330
Система за комуникация на автомобила, auto tele unit 3S U0R S S

Въздушни възглавници, пътник, водач, таз, гръден кош, в седалките, пътник, водач, 
монтирани в покрива AYC S S

Асистенция при потегляне по наклон KB5 S S
Круз контрол вкл. функция за ограничение на скоростта (отляво на волана)  K34 S S
Асистент за паркиране парктроник (ултразвуков), отзад UD7 550 S
Панорамна камера за обратно виждане (180 °) UVP - 825
Безключово влизане и стартиране /PEPS(ADML)
Безключово стартиране (DML), Конзола за предно отделение, под, плъзгаща се облегалка за ръце, 
Външно огледало, електрическа настройка, електрически сгъвано, отопляемо
Безключово влизане и стартиране / PEPS  (ADML) вкл. смарт устройство 
Безключово стартиране (DML), Конзола за предно отделение, под, плъзгаща се облегалка за ръце, 
Външно огледало, електрическа настройка, електрически сгъвано, отопляемо

Заключващи гайки на колелата  PB4 85 85
Високоволтово зарядно устройство 7,2 KW K23 S S
Високоволтово зарядно устройство 11 KW, 3-фазно K29 1 540 1 540
Дистанционно централно заключване
Сензор за движение във вътрешността на автомобила, ултразвуков, Автономно захранвана 
алармена сирена, Алармена инсталация

Система за следене на налягането в гумите (DDS+) UJO S S

Стоманени джанти, 6.5J x 16, Design 2 + гума с изключително ниско съпротивление при 
търкаляне CWCM S -

Стоманени джанти, 6.5J x 16, Design 2 CWCN 0 -

Стоманени джанти, 6.5J x 16, Design 2 + гума с изключително ниско съпротивление при 
търкаляне CWCO 340 -

Алуминиеви джанти, 6.5 J x 16, Design 5 CWCP 550 S
Алуминиеви джанти, 6.5 J x 16, Design 5 + гума с изключително ниско съпротивление при 
търкаляне CWCQ 890 340

Алуминиеви джанти 17 x 7, 5 двойни спици CWDC - -

Оборудване за ремонт на гума KTI S S

Основен режим на кабел 2 (1,8 KW TYPE EF) XZZP 0 0
Приложен режим на кабел 2 (Зелен нагоре кабел) XAZA 240 240
Кабелно универсално зарядно (Универсален режим (3,7KW - 22KW)) XZJG 1 745 1 745
Кабелен режим 3 - 1 фаза (7,4 KW // 6 м) (само с XZZP) XZJH 595 595
Кабелен режим 3 - 3 фаза 16A (11 KW // 6 м) (само при K29 и XZZP) XZJi 665 665
Кабелен режим 3 - 3 фаза 32A (22 KW // 6 м) (само при K29 и XZZP) XZJJ 785 785
Зарядно Wallbox 1 фаза 16A / 20A обикновен кабел XZJo 1 675 1 675
Зарядно Wallbox  3 фаза  16A обикновен кабел (само с K29) XZJR 2 150 2 150
Зарядно Wallbox  3 фаза  16A интелигентен кабел (само с K29) XZJU 2 865 2 865
Зарядно Wallbox 3 фаза  32A интелигентен затвор (само с K29) XZVA 2 630 2 630 2 630

0
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РАЗМЕРИ 5 врати Размери на багажното отделение (ECIE/GM) в мм
Височина (мм) 1433 Дължина на пода до облегалките на задната седалка
Дължина (мм) 4060 Дължина на пода при сгънати облегалки на задната седалка
Междуосие (мм) 2538 Разстояние между вътрешните арки на калниците
Широчина (със/без страничните огледала) (мм) 1960 / 1765 Височина до под рафт за колети
Следа (предна/задна) (мм) 1489 / 1488 Височина на товарния отсек

Радиус на завой в метри 5 врати Обем на багажното отделение (ECIE/GM) в литри
От стена до стена 10,74 Капацитет на багажното отделение 267 - 1042

Технически данни

Общи спецификации Общи спецификации

5 врати
674
1553
969
536
682

5 врати



3Технически данни

Общи спецификации

Максимална мощност (кВт/к.с.) 110 / 136

Тегло в кг

Собствено тегло на автомобила, вкл. Водача 1530

Спецификации на двигателя и батерията

Максимален въртящ момент (Нм) 260

Максимална скорост (км/ч) 150

Ускорение 0-100 км/ч (сек) 8,1

Максимално разстояние без такса (км) (WLTP) ~330

Капацитет на батерията (kWh) 50

Консумирана мощност (kWh / 100 km) (WLTP) 16,5-17,5

Време за зареждане (с 3-фазно домакинско зарядно устройство ~ 11 kW) ~ 5 часа 15 минути

Време за зареждане (с мрежово бързо зарядно устройство ~ 100 kW) ~ 30 минути (до 80% зареждане)

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 февруари 2021. Данните са само информативни и не се 
гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото 
да прави промени без предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по 
модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. 
Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни 
условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия 
дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на  www.opel.bg . 
Opel Southeast Europe Kft., февруари 2021.


