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Nieuwe Opel Corsa-e beschikbaar vanaf € 30,495
•

De elektrische auto voor iedereen: beschikbaar vanaf € 30,495

•

De zeer goed uitgeruste “First Edition” beschikbaar voor € 32,995

•

De Corsa-e heeft optimale infotainmentsystemen

•

Eerste klant gekend in België: Deze eer is voor het bedrijf ENERSOL uit Herve

Opel heeft zijn populairste model gekozen om elektrische mobiliteit te democratiseren. Meer
dan 13,6 miljoen verkochte modellen zijn sinds de wereldpremière in 1982 geproduceerd.
De Corsa heeft miljoenen mensen mobiel gemaakt, met deze elektrische versie wordt nu
ook toegang tot uitstootvrij rijden mogelijk gemaakt.
“De nieuwe Corsa is elektrisch. We beloofden een elektrische auto – en we leveren er ook
een”, zegt Opel CEO Michael Lohscheller. “Met de Corsa-e en de Grandland X Hybrid 4
implementeren we volledig ons PACE! Strategisch plan. Tegen 2024 zullen we zonder
uitzondering van elk model een elektrische versie aanbieden.”
Met de gloednieuwe Corsa van de zesde generatie biedt de Duitse autobouwer voor het
eerst een elektrische versie met batterij met een bereik tot 330 kilometer (WLTP1, voorlopig
cijfer). De Corsa-e kan nu besteld worden voor € 30,495 (incl. BTW). De wagen zal vanaf
de lente 2020 beschikbaar zijn.

Optimale connecties: multimedia-infotainment compatibel met Apple CarPlay en
Android Auto2, maar ook telematicadienst ‘Opel Connect’
De Corsa-e "Edition" biedt al automatische airconditioning met afstandsbediening,
elektrische parkeerrem en sleutelloos starten, naast de Multimedia-radio, compatibel met
Apple CarPlay3 en Android Auto, met 7-inch kleurenaanraakscherm. Ook rijhulpsystemen
zoals vooraanrijdingsassistent met automatische noodrem en voetgangerdetectie en
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rijstrookassistent worden zonder extra kosten geïnstalleerd. De Corsa-e "First Edition"
beantwoordt aan bijna alle wensen en kan vanaf nu gereserveerd worden voor € 32,995. De
standaarduitrusting omvat ledkoplampen, 17-inch lichtmetalen velgen, tweekleurige lak,
Multimedia Navi en een volledig gedigitaliseerde cockpit. Daarnaast biedt de Corsa van de
nieuwe generatie veiligheidssystemen die toonaangevend zijn in dit segment.
Nieuwe infotainmentsystemen zorgen daarnaast ervoor dat de bestuurders en passagiers
van de nieuwe Corsa volledig geconnecteerd blijven. Het Multimedia Navi-systeem met 7inch kleurenscherm, evenals het

Multimedia Navi Pro-topsysteem

met

10-inch

kleurenscherm, bieden de telematicadienst ‘OpelConnect’ aan. Handige functies zoals
livenavigatie met real-time verkeersinformatie en een rechtstreekse verbinding met pech- en
noodhulp bieden bestuurders en passagiers extra gemoedsrust.
Meer nieuws dan de Corsa-e: de bestellingen voor Grandland X als plug-in hybride gaan ook
open. Twee andere volledig elektrische Opel wagens zullen er in 2020 aankomen – de Vivaro
en de opvolger van de Mokka X. Opel gaat helemaal elektrisch!

ENERSOL uit Herve is eerste klant
De eerste bestelling van de nieuwe Corsa-e is reeds een feit! Deze eer is voor het bedrijf
ENERSOL uit Herve. Dit bedrijf is gespecialiseerd in duurzame energieoplossingen met slim
beheer van fotovoltaïsche panelen, laadpalen, miniwindmolens, warmtepompen en
geothermische systemen. Enersol is vast overtuigd van de voordelen en troeven van de
nieuwe elektrische Corsa. Zaakvoerder Samual Bragard heeft geen seconde getwijfeld om
de nieuwe elektrisch Corsa onmiddellijk te bestellen. De ruime autonomie van de batterij,
het stijlvolle dynamische design en de zeer correcte prijs/kwaliteit verhouding maken van de
nieuwe elektrische Corsa de nieuwe benchmark volgens dit bedrijf. Enersol heeft onlangs
op de Link2Fleet Awards nog de ‘Green Fleet Award 2019’ gewonnen. Met de nieuwe
elektrische Corsa wordt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen, zowel particulieren,
KMO’s als grote multinationals.
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De Corsa-e in één oogopslag

Elektrische aandrijving, vermogen en bereik:

•

Batterij van 50 kWh

•

Elektrisch bereik tot 330 km volgens WLTP4

•

Drie rijmodi: Normal, Eco (groter bereik) en Sport (meer rijdynamiek)

•

Snellaadbatterij: tot 80 procent capaciteit in amper 30 minuten

•

Vermogen van 100 kW (136 pk), maximumkoppel van 260 Newtonmeter

•

Versnelling van 0 tot 50 km/u in 2,8 seconden (0 tot 100 km/u in 8,1 seconden)5

•

Oplader van 11 kW standaard aan boord vanaf Corsa-e “Edition”

•

Waaier aan oplaadmogelijkheden, ook met universele lader

•

Actieve veiligheid: systemen met onder meer adaptieve snelheidsassistent

•

Helder idee: IntelliLux LED®-matrixverlichting voor het eerst in segment van kleine
auto’s

Rijhulpsystemen, infotainment en connectiviteit:

•

Verblindingsvrije IntelliLux LED®-matrixverlichting voor het eerst in segment van kleine
auto’s

•

Corsa komt met tal van primeurs, zoals adaptieve snelheidscontrole, rijstrookassistent
(Lane Keep Assist), radargebaseerd noodremsysteem en waarschuwing voor slaperige
bestuurders (Driver Drowsiness Alert)

•

Hulpsystemen voor parkeren en manoeuvreren zoals parkeerhulp voor- en achteraan,
obstakeldetectie voor de zijflanken (Flank Guard) en panoramische achteruitkijkcamera

•

Infotainmentsystemen compatibel met Apple CarPlay en Android Auto 6: Multimedia
Navi Pro met kleurenaanraakscherm van 10 inch als topaanbod

•

4

Telematicadienst OpelConnect met livenavigatie, noodoproepen en pechverhelping

Voorlopige gegevens bepaald volgens de WLTP-testprocedure. EG-goedkeuring en
gelijkvormigheidsattest zijn nog niet beschikbaar. Voorlopige waarden kunnen verschillen van de
uiteindelijk officieel goedgekeurde gegevens.
5 Voorlopige waarden
6 Verifieer vooraf de compatibiliteit van uw smartphone en vrijgave van Apple CarPlayTM of Android
AutoTM. De vrijgave van Android Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan
van deze cataloog nog niet bevestigd door Google Inc. Apple CarPlayTM wordt in het G.H.
Luxemburg nog niet ondersteund. Voor de meest recente info en beschikbaarheid van beide
systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.
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•

Draadloos opladen voor compatibele smartphones

Rijgedrag, design en comfortfuncties:

•

Sportieve look met daklijn in coupéstijl en compacte buitenafmetingen

•

Bestuurder zit lager dan voorheen, zwaartepunt van het voertuig ligt lager

•

Responsiever en dynamischer rijgedrag

•

Gedigitaliseerde cockpit met naar de bestuurder gericht aanraakscherm

•

Leren zetels, klimaatregeling, sleutelloos startsysteem en veel meer optioneel
verkrijgbaar

Pagina

5

Over Opel
Opel is een van de grootste Europese autofabrikanten en werd in 1862 door Adam Opel opgericht
in het Duitse Rüsselsheim. In 1899 begon het bedrijf met de bouw van auto's. Sinds augustus 2017
maakt Opel deel uit van Groupe PSA. Samen met het Britse zustermerk Vauxhall is de onderneming
vertegenwoordigd in meer dan 60 landen over de hele wereld en verkocht het in 2018 meer dan een
miljoen voertuigen. Opel implementeert momenteel haar elektrificatiestrategie om duurzaam succes
te verzekeren en ervoor te zorgen dat aan de toekomstige mobiliteitseisen van de klanten wordt
voldaan. Tegen 2024 zullen alle Europese modellen van personenwagens een elektrische variant
aanbieden. Deze strategie is onderdeel van het PACE!-bedrijfsplan waarmee Opel tot doel heeft
om op een duurzame manier winstgevend te worden, wereldwijd actief en elektrisch.
Meer info: https://be-media.opel.com/nl-be
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