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Ημερομηνία Έκδοσης 07/02/2020



NEO CORSA-e Corsa-e-Edition Corsa-e-Elegance

BEV 136hp 31.980 € 32.980 €

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και 
τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε ∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, 
με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του ∆ιανομέα.

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το 
συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του 
προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα 
ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Εκδόσεις / Κινητήρες 

Ανακύκλωση: Πληροφορίες αναφορικά με τον Σχεδιασμό για το Περιβάλλον, το ∆ίκτυο Παράδοσης & Παραλαβής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Ε∆ΟΕ μπορούν να βρεθούν 
στο: www.opel.gr/empeiria/anakyklosi.html
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NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Εξοπλισμός Εκδόσεων

Corsa-e-Edition Corsa-e-Elegance

Εξωτερική εμφάνιση Code

Αεροτομή level 2, ECO D81 STANDARD STANDARD

LED Προβολείς ομίχλης T3U € 180 STANDARD

Ηλιοροφή Panoramic C06 € 900 € 900

Χρώματα

Μεταλλικό χωρίς χρέωση GPQ € 0 € 0

∆ιπλής Επίστρωσης Brilliant GAZ € 180 € 180

Μεταλλικό € 480 € 480

Εσωτερικό

Υφασμάτινη Ταπετσαρία, Marvel Black
4AA - Trim, Jet Black
H1T - Ύφασμα, level 1, Jet Black

TAVE STANDARD -

Υφασμάτινη Ταπετσαρία, Marvel Black
4AA - Trim, Jet Black
HEW - Ύφασμα, level 3, Jet Black
AE4 - Sport καθίσματα,εμπρός ("Dynamic")

TAVF - -

Ταπετσαρία Βινίλιο Ύφασμα, Captain Blue / Mistral
4AA - Trim, Jet Black
HY6 - Ύφασμα / Βινίλιο, level 1.1, Jet Black
A7G - Κάθισμα δυνοδηγού με 6 ρυθμίσεις
E90 & E91- Τσέπες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων 

TAVG - STANDARD
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NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Εξοπλισμός Εκδόσεων

Corsa-e-Edition Corsa-e-Elegance

∆ερμάτινο Σαλόνι, Trim Level 2 "Leather", Mistral
4AA - Trim, Jet Black
H1Y - ∆έρμα, level 2, Jet Black
A2U - Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού (6 ρυθμίσεις, &oHT/9CQ/Corsa-e/oHV)
A7G - Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού (6 ρυθμίσεις)
E90 & E91- Τσέπες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων 
A51 - καθίσματα εμπρός "Comfort"

TAVH - € 1.750

Μαύρο εσωτερικό οροφής BCX - -

Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 6 ρυθμίσεις A2U STANDARD STANDARD

Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις A7D STANDARD -

Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 6 ρυθμίσεις A7G - STANDARD

Πίσω κάθισμα επιβατών, πλάτη 60:40 A64 STANDARD STANDARD

Ηλεκτρικό Χειρόφρενο J71 STANDARD STANDARD

Sport Flatbottom ∆ερμάτινο τιμόνι τριών ακτίνων N35 € 120 STANDARD

Keyless Start 
(DML, με CWX & J71) 

2PT STANDARD STANDARD

Ασφάλεια

Μετωπικοί Αερόσακοι Οδηγού & Συνοδηγού, Πλευρικοί Αερόσακοι Λεκάνης Θώρακα Εμπρός & 
Κεφαλής

AYC STANDARD STANDARD

∆υνατότητα πρόσδεσης παιδικού καθίσματος στη θέση του συνοδηγού AD4 - STANDARD

ESP STANDARD STANDARD
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NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Εξοπλισμός Εκδόσεων

Corsa-e-Edition Corsa-e-Elegance

Communication System Vehicle, auto tele unit 3S 
(Opel Connect e-call / b-call)

U0R STANDARD STANDARD

Έλεγχος Πίεσης Ελαστικών UJO STANDARD STANDARD

Infotainment

Infotainment Mirrorlink System 7" (RCE) με ραδιόφωνο Digital Audio Broadcasting (DAB) IOB STANDARD STANDARD

Infotainment Mirrorlink Navi 7" (NAC) με ραδιόφωνο Digital Audio Broadcasting (DAB) IOC € 750 € 750

Infotainment Mirrorlink Navi 10" HD Graphics με ραδιόφωνο Digital Audio Broadcasting (DAB) IO6 - P

6 Ηχεία UQ3 STANDARD STANDARD

Άνεση & Λειτουργικότητα

Φορτιστής OnBoard 7,2 KW, Μονοφασικός Κ23 STANDARD STANDARD

Φορτιστής OnBoard 11 KW, Τριφασικός Κ29 € 900 € 900

Ηλεκτρονικός Κλιματισμός (ECC) C68 STANDARD STANDARD

Φώτα αλογόνου με ασημένια διακόσμιση στα DRL T4A STANDARD -

Eco LED προβολείς OLK € 380 STANDARD

Matrix LED προβολείς OLL - € 700

Αυτόματος έλεγχος φώτων
(STD με CWX)

TTW STANDARD STANDARD

Ηλεκτρικά παράθυρα Οδηγού & Συνοδηγού με λειτουργία express και anti-pinch AXG & AEF STANDARD STANDARD
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NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Εξοπλισμός Εκδόσεων

Corsa-e-Edition Corsa-e-Elegance

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω με λειτουργία express και anti-pinch
(Περιλαμβάνεται στο πακέτο OFQ)

AER P STANDARD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, μηχανικά αναδιπλούμενοι DLS STANDARD STANDARD

Έγχρωμη οθόνη DIC, 7'' UHS STANDARD STANDARD

Board Computer U68 STANDARD STANDARD

Cruise Control, με λειτουργία Speed Limiter K34 STANDARD STANDARD

Hill Hold & Start System KB5 STANDARD STANDARD

Μεσαία κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο, ποτηροθήκες (PVC) DBU € 100 STANDARD

Σκίαστρα με καθρέπτη DLV STANDARD STANDARD

Ambient LED Εσωτερικός φωτισμός C93 - STANDARD

Drive Modes 
Normal / Sport / Eco

STANDARD STANDARD

Chassis Sport, modified F52 STANDARD STANDARD

Πεντάλ Αλουμινίου JF5 - -

Πακέτα
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NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Εξοπλισμός Εκδόσεων

Corsa-e-Edition Corsa-e-Elegance

SAFETY PACK
UVX - Αισθητήρας αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
AHM - Ειδοποίηση κόπωσης Οδηγού (Κούπα καφέ ("coffee cup"): ειδοποίηση για διάλειμα μετά από 
2 ώρες συνεχούς οδήγησης)
ISA - Speed limiter, Automatical
UHY - Αισθητήρας αποφυγής σύγκρουσης & περιορισμού ζημιών, για χαμηλές ταχύτητες
UKJ - Ανίχνευση Πεζών, εμπρός,BASIS (Πεζοί) (-BGP/MS2)

B26 STANDARD STANDARD

Sight & Light Pack
CE1 - Αισθητήρας βροχής με ενεργοποίηση μάκτρων
TTW - Έλεγχος προβολέων, Automatic
DD8 - Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης

CWX STANDARD STANDARD

Premium Pack I
N35 - Sport Flatbottom ∆ερμάτινο τιμόνι
AER - Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω, με express κίνηση πάνω/κάτω, με προστασία από "μάγκωμα"
DBU - Μεσαία κονσόλα με υποβραχιόνιο
(Με IOB/IOC)

OFQ € 350 -

Lighting Pack
oLK - ECO LED Προβολείς
T3U - LED Προβολείς ομίχλης
CWX - Sight & Light Pack (-oHS) 

OFU € 600 -

Premium Pack II
io6 - 10" Mirrorlink, Navigation & HD Graphics (NAC)
C68 - ECC (-oHT/9CQ/Corsa-e)
oLi - Keyless Entry & Start /PEPS(ADML)
K4C - Ασύρματη φόρτιση Smartphones 
CWX - Sight & Light Pack (-oHT/9CQ/Corsa-e)
(Με CWX & J71, όχι με IOB/IOC/IO7/2PT)

OFW - € 1.200

Black Style Pack
22T - Οροφή Noir Perla Nera
AKO - Παράθυρα φιμέ, Privacy (αδιαφανές κατά περίπου 70%)

OFY € 550 € 500

White Style Pack
09T - Οροφή Summit White
AKO - Παράθυρα φιμέ, Privacy (αδιαφανές κατά περίπου 70%)

ODY € 550 € 500
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NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Εξοπλισμός Εκδόσεων

Corsa-e-Edition Corsa-e-Elegance

Parking Pack
UD7 - Αισθητήρες στάθμευσης πίσω
UVP - Panoramic camera πίσω (180°)

ODK € 450 € 450

Rear View Camera Pack
UVP - Panoramic camera πίσω (180°) - 
UD5 - Park assist, Εμπρός & Πίσω 
DXH - Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
UDQ - Έλεγχος Νεκρού σημείου (MY20)

OLF - € 700

Radar Pack
UKT - Ανίχνευση Πεζών, εμπρός, ENHANCED (Πεζοί & Ποδηλάτες)
K59 - Adaptive Cruise Control (με speed limiter function, για M0F/MT5/ΜΤ6/)
KSG - Adaptive Cruise Control (με λειτουργία Stop and Go, για M5V/MS2/AT8) 
(ΜΕ OLF, για συγκεκριμένους κινητήρες)

BGP - € 650

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - 
κάθε ∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική 
πολιτική του ∆ιανομέα.

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει 
η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον 
παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Ανάλυση Τιμών Εκδόσεων 

Κυβισμός 
(κ.εκ.)

Πολύτεκνοι Ανάπηροι

Corsa-e-Edition 136hp 0AD489CQ1 0 0,0% 31.980 € 25.790 € 6.190 € 0 € - 31.980 € 31.980 €

Corsa-e-Elegance 136hp 0AF489CQ1 0 0,0% 32.980 € 26.597 € 6.383 € 0 € - 32.980 € 32.980 €

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε 
∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του 
∆ιανομέα.

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική 
συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα 
τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

     Μοντέλο - Περιγραφή
Κωδικός
Μοντέλου

Εκπομπές 
Ρύπων

CO2
(Μικτού 
Κύκλου 
g/km)

Συντελεστής 
Τέλους 

Ταξινόμησης

Προτεινόμενη 
Λιανική Τιμή
ΜΕ Φόρους

Προτεινόμενη
 Λιανική Τιμή
ΠΡΟ Φόρων

ΦΠΑ
(24%)

Τέλος 
Ταξινόμησης

Ειδικές Κατηγορίες
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    Περιγραφή Κωδικός
Προτεινόμενη

 Λιανική Τιμή με Φόρους
Προτεινόμενη

 Λιανική Τιμή χωρίς Φόρους
LED Προβολείς ομίχλης T3U € 180 € 145
Sport ∆ερμάτινο Flatbottom τιμόνι τριών ακτίνων N35 € 120 € 97
Infotainment Mirrorlink Navi 7" (NAC) IOC € 750 € 605
Eco LED προβολείς OLK € 380 € 306
Matrix LED προβολείς OLL € 700 € 565
Μεσαία κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο, ποτηροθήκες (PVC) DBU € 100 € 81
Ηλιοροφή Panoramic C06 € 900 € 726
Premium Pack I OFQ € 350 € 282
Lighting Pack OFU € 600 € 484
Premium Pack II OFW € 1.200 € 968
Black Style Pack (Edition) OFY € 550 € 444
White Style Pack(Edition) ODY € 550 € 444
Black Style Pack (Elegance/GS-Line) OFY € 500 € 403
White Style Pack (Elegance/GS-Line) ODY € 500 € 403
Parking Pack ODK € 450 € 363
Rear View Camera Pack OLF € 700 € 565
Radar Pack BGP € 650 € 524
∆ερμάτινο Σαλόνι, Trim Level 2 "Leather", Mistral TAVH € 1.750 € 1.411
Τριφασικός OnBoard Φορτιστής 11 KW (OXI ME Selection) K29 € 900 € 726
Ζάντες αλουμινίου 6.5J x 16, Design 5 PZo € 650 € 524
Ζάντες Αλουμινίου 7.0 x 17, Design8 RZs € 950 € 766
Ζάντες Αλουμινίου 7.0 x 17, Design8 RZs € 300 € 242

NEO Opel Corsa-e MY'20.5
Ανάλυση Τιμών Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε ∆ιανομέας 
προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του ∆ιανομέα.
2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική 
συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).
3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα 
τιμοκατάλογο.
4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.
5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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NEO Opel Corsa-e
Ζάντες & Ελαστικά

e-Selection e-Edition e-Elegance

Ζάντες

Σιδερένιες ζάντες 6.5J x 16, Design 2 RV7 STANDARD STANDARD -

Ζάντες αλουμινίου 6.5J x 16, Design 5 PZo - € 650 STANDARD

Ζάντες Αλουμινίου 7.0 x 17, Design8 RZs - € 950 € 300

5
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e-Selection e-Edition e-Elegance

Ετικέτες Ελαστικών NEO Opel Corsa

Τύπος Ελαστικού 
(i. Κατάταξη ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) 1222/2009.
ii. Οι μάρκες των ελαστικών μπορεί να διαφέρουν.)

Αποδοτικότητα 
Καυσίμου 
Ελαστικού

Πρόσφυση Ελαστικού σε 
βρεγμένο οδόστρωμα

Εξωτερικός Θόρυβος 
Κύλησης Ελαστικού

195/55 R161

(Με ελαστικά All Weather)
B B 72

195/55 R16 A A 71

195/55 R16 A A 68

205/45 R17 A A 68

Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - 
κάθε ∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική 
πολιτική του ∆ιανομέα.
2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει 
η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).
3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον 
παρόντα τιμοκατάλογο.
4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.
5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2 ΑΠΟ 2



e-Edition e-Elegance

TAVE TAVG TAVH

Trim Level 1, 
"Fresez", 

Marvel Black

Trim Level 1.1 
"Imagination", 
Captain Blue / 

Mistral

Trim Level 2 
"Leather", Mistral

Orange Fizz GPQ Χωρίς Χρέωση 0 € 0 € Ο Ο Ο

Summit White GAZ Solid Paint 180 € 145 € Ο Ο Ο

Peperoncino Red G1R Μεταλλικό 480 € 387 € Ο Ο Ο

Nautic Blue G4B Μεταλλικό 480 € 387 € Ο Ο Ο

Gris Artense G4I Μεταλλικό 480 € 387 € Ο Ο Ο

Gris Platinum G4O Μεταλλικό 480 € 387 € Ο Ο Ο

Voltaic Blue G6L Μεταλλικό 480 € 387 € Ο Ο Ο

Noir Perla G7O Μεταλλικό 480 € 387 € Ο Ο Ο

NEO Opel Corsa-e
Συνδυασμοί Χρωμάτων & Ταπετσαριών 

Προτεινόμενη 
Λιανική Τιμή 

χωρίς 
Φόρους

Χρώμα 
Αμαξώματος

Κωδικός
Χρώματος 

Τύπος
Χρώματος 

Προτεινόμενη 
Λιανική Τιμή 

με
Φόρους
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Σημειώσεις:
1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, 
βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε ∆ιανομέας προσδιορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική 
συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του ∆ιανομέα.
2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους 
ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων (όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).
3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές 
που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.
4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των ∆ιανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας -  ∆ΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & 
τέλη κυκλοφορίας.
5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



NEO Opel Corsa-e
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

∆ιαστάσεις οχήματος σε mm
Μήκος 4.060
Πλάτος (-/+ εξωτερικούς καθρέπτες) 1,960 / 1,765
Συνολικό ύψος (στο απόβαρο) 1.435
Μεταξόνιο 2.538
Μετατρόχιο, εμπρός 1.501
Μετατρόχιο, πίσω 1.500
∆ιαστάσεις χώρου αποσκευών (m3)
Όγκος χώρου αποσκευών έως το κάλυμμα του χώρου αποσκευών (χωρίς ρεζέρβα) 267

Corsa-e
Emission code / Zero Emission Vehicle Euro 6d / ZEV
Μέγιστη απόδοση ισχύος (PS) 136 / 3673-10000
Μέγιστη ροπή  (Nm) 260 / 300-3673
Κιβώτιο Ταχυτήτων Μονής Ταχύτητας
Μετάδοση FWD
Μπαταρία ιόντων λιθίου 1 STANDARD
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh 50
Αυτονομία  (Συνδυασμένη μέτρηση WLTP, low/high σε km) 329 / 337
Αυτονομία  (Εντός Πόλης μέτρηση WLTP, low/high σε km) 412 / 418
Κατανάλωση  (Συνδυασμένη μέτρηση WLTP, low/high σε  kWh/100km) 16,5 / 16,8
1Αυτές οι τιμές είναι προσωρινές. Η έγκριση τύπου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμa, συνεπώς είναι πιθανές οι αποκλίσεις μεταξύ των τιμών.

Επιδόσεις
Συνδυασμένη Κατανάλωση 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 
σε kWh/100km

Εκπομπές CO2

σε g/km

Μέγιστη Ταχύτητα
σε km/h

Επιτάχυνση 0 –100 km/h 
σε δευτ/τα

Μετρήσεις WLTP Μικτού κύκλου

Corsa-e
Ηλεκτροκινητήρας με Σταθερή σχέση μετάδοσης 136hp 150 8,1 16,5 / 16,8 0,0
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NEO Opel Corsa-e
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 7

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 συγκεκριμένων καινούργιων οχημάτων υπολογίζονται ακολουθώντας τη νέα Παγκόσμια Εναρμονισμένη ∆ιαδικασία ∆οκιμών Ελαφρών Οχημάτων (World 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) και οι τιμές που προκύπτουν μετατρέπονται εκ νέου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τις τιμές NEDC, σύμφωνα με τους κανονισμούς R (ΕΕ) αριθ. 
715/2007, R (ΕΕ) αριθ. 2017/1153 και R (ΕΕ) αριθ. 2017/11. Για περισσότερα μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: https://www.opel.gr/tools/wltp-drivingcyle-fuelconsumption.html

Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπ' όψιν συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης και οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο "Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές 
CO2 καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων", η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

