CORSA

CONTENTS
03

Introduction

04

Elegance Features

05

Highline Features

06

Specifications

07

Paints and Colours

07

Trims and Surfaces

03

مقدمة

04

Elegance مواصفات الـ

05

Highline مواصفات الـ

06

المواصفات الفنية

07
07

الدهانات واأللوان
الفرش واألسطح

IF YOU OWN THE MARVELOUS
OPEL CORSA
You would have wished your life had the same approach. It
combines all the privileges you want without the slightest
amount of concessions, since the engine power and
performance efficiency never come at the expense of the
external appearance and the beauty of its interior in general,
and the dashboard in particular. As for the wide list of its core
equipments, doesn’t only mean the finest quality, but also
being committed to the German standards known for its
severity and rigidness. In brief, Opel Corsa is an integrated
harmonious system that embodies the meaning of harmony
and collective performance.
 لتمنيت على الفور أن تسير حياتك،لو اقتنيت السيارة الرائعة أوپل كورسا
 فهي تجمع بين كافة االمتيازات دون أدنى قدر من،كلها على نفس النهج
 لم تأتي مطلق ًا على حساب، إذ أن قوة محركها وكفاءة آدائها،التنازالت
مظهرها الخارجي الجذاب ولمسات الجمال في الصالون بوجه عام ولوحة
 أما اتساع قائمة تجهيزاتها األساسية ال يعني إال.القيادة على وجه الخصوص
. بل وأكثرها التزام ًا بالمعايير األلمانية المعروفة بحدتها وصرامتها،قمة الجودة
إن أوپل كورسا باختصار هي منظومة متكاملة تجسد معنى تناغم األداء
. الجماعي
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المواصفات والتجهيزات
• 2وسائد هوائية
• فرامل مانعة االنغالق
• برنامج توزيع الفرامل على حسب الوزن
• برنامج االتزان االلكتروني
• برنامج مانع االنزالق
• مساعد للطرق الصاعدة
• مانع ادارة المحرك
• زجاج كهرباء امامي
• ضبط المرايات كهربائيا
• عجلة قيادة قابلة للضبط و االمالة
• باور ستيرنج كهربائي ذات حساسات للسرعة
• التحكم في الراديو من عجلة القيادة
• سنترال لوك و ريموت كنترول

• راديو CD+ AM/FM
• توصيل الموبايل عبر البلوتوث

• مدخل USB
• 6سماعات
• مقاعد خلفية قابلة للطي 40/60
• ضبط يدوي لمقاعد االمامية في  4اتجاهات
• فرش قماش
• كمبيوتر بلوحة القيادة  ٣٫٥بوصة أبيض

• اضاءة نهارية LED
• تكييف هواء أوتوماتيكي
• جنوط سبور  ١٥بوصة
• زجاج للخصوصية
• شاشة  7بوصة انتليلينك تعمل باللمس
• حساسات للركن خلفية
• كاميرا للرؤية الخلفية
• مصابيح ضباب أمامية

HIGHLINE

FEATURES & EQUIPMENTS
Dual Airbags
ABS
EBD
ESP
Traction Control
Hill Start Assist
Engine Immobilizer
Front Power Windows
Electric Adjustable Mirrors
Tiltable and Telescopic Steering Wheel
Speed Sensitive Electric Power Steering
Multifunction Steering Wheel
Centeral Lock with Remote Control
Radio AM/FM + CD
Bluetooth
USB
6 Speakers
40/60 Rear Folding Seats
4 Way Manual Front Seats
Cloth Seats
Board Computer 3.5” Monochrome White
LED Daytime Running Lights
Auto AC
15” Alloy Wheels
Privacy Glass
7” Intellilink Touch Screen
Rear Parking Sensor
Rear View Camera
Front Fog Lamps
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SPECIFICATIONS.
Technical Specifications

المواصفات والتجهيزات
األداء
المحرك
عدد األسطوانات
السعة
ناقل الحركة
أقصى أداء (حصان * د.د)
العزم األقصى (نيوتن.متر * د.د)
السرعة القصوى
زمن التسارع من صفر الى  100كم/الساعة
سعة خزان الوقود
معدل استهالك الوقود
المتوسط
طرق داخلية
طرق سريعة
األبعاد
الطول
العرض
االرتفاع
قاعدة العجالت
الوزن
وزن السيارة بدون حمولة

سعة  1.4لتر

4

 1398سم3

أوتوماتيك  6سرعات
6000@ ٩٠
4000@ 130
 ١٧٠كم/الساعة
 13.9ثانية
 45لتر

1.4 Liter
4
1398 cm3
A/T -6Speed
90@6000
130@4000
170 km/h
13.9 sec
45 L

 6.0لتر
 7.8لتر
 4.9لتر

6.0L
7.8L
4.9L

 4021مم
 1944مم
 1481مم
 2510مم

4021
1944
1481
2510

 1199كيلوجرام

وزن السيارة اإلجمالي بالحمولة

 ١٦٤٥كيلوجرام

سعة الحقيبة الخلفية (باللتر)

285

1199 KG
1,645 KG
285

Performance
Engine
Number of cylinders
Displacement
Transmission
)Maximum performance (hp@rpm
)Maximum torque (N.m@rpm
Maximum speed
)Acceleration (from 0 to 100 km/h
Fuel tank capacity
Fuel Consumption
Combined
Urban
Extra Urban
Dimensions
)Length (mm
)Width (mm
)Height (mm
)Wheel Base (mm
Weight
Curb
Gross
)Trunk Capacity (liter
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PAINTS AND
COLOURS.

SOLID

Aegean Blue

SOLID

Pull Me Over Red

SOLID

Summit White

SOLID

METALLIC

True Blue

METALIC

Darkmoon Blue 

METALIC

Abalone White

METALIC

METALIC

Satin Steel Gray

METALIC

Black Meet Kettle

METALIC

METALLIC

Sovereign Silver

ATLANTIS BLACK

TRIMS AND
SURFACES.
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We have tried to make this brochure as accurate as possible. However since the time of printing, some of the information you find may have changed. Al Mansour
We have tried to make this brochure as accurate as possible. However since the time of printing, some of the information you find may have changed. Al Mansour Automotive Co. reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials,
Automotive
Co. reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specifications, option packages and model availability.
equipment, specifications, option packages and model availability.
ً لقد بذلنا كل ما فى وسعنا لجعل هذا الكتيب شام
 ولهذا تحتفظ شركة المنصور. ولكن قد يطرأ على المعلومات المذكورة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طبعه.ال قدر اإلمكان
. سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات أو العرض أو ما إلى ذلك،للسيارات بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل بدون سابق إنذار

www.opelegypt.net

