Specificaties Opel Corsa Online Edition 1.0 Turbo (90pk)
Technische specificaties
Motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Energielabel
CO2 uitstoot (gr/km)
Max. vermogen (pk/kw)
Max. Koppel (Nm)

999
3/4
C
105
90pk/66kw
170Nm

Transmissie
Bediening
Aantal versnellingen

Handmatig
6 versnellingen

Verbruik (in liters per 100km)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd

5,5
3,9
4,5

Draaicirkel
Draaicirkel diameter (in meters)

10,6

Gewichten en inhouden
Leeggewicht (in kg)
Totaal toegestaan belast gewicht (in kg)
Max. aanhangergewicht ongeremd (in kg)
Max. aanhangergewicht geremd (in kg)
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte bank (in liters)

1099
1635
560
1200
45
285/1120

Prestaties
Maximum snelheid in km/h
0-100 km/h in seconden

180
11,9

Uitrusting
Techniek en veiligheid
- Sportchassis
- Bandenspanningscontrolesysteem
- City Mode Driving Button
- Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
- Gordelspanners vóór
- Hill Start Assist
- Hoofd-, zij- en gordijnairbags voor
bestuurder en passagier
- ISOFIX-bevestigingspunten op alle
zitplaatsen achter
- Uitschakelbare passagiersairbag
- Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel
voor een achter
Comfort
- Airconditioning
- Ergonomische comfortstoelen, bestuurder
en passagier
- Elektrisch bedienbare ramen voor met
“one touch” functie
- Automatisch dimmende
achteruitkijkspiegel
- Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
- Licht- en regensensor
- Parkeersensoren achter
- 7” kleuren touchscreen, Navi 4.0 Itellilink
(europa), Bluetooth voor handsfree bellen
en audiostreaming, USB aansluting, DAB+
digitale radio en Apple Carplay
ondersteuning
- Opel OnStar
Interieur
- 3e hoofdsteun achter
- In hoogte verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
- Verstelbare en gedeelde achterbank
(60/40)
- 3-spaaks lederen stuurwiel met
stuurwielbediening
- Grafisch info display
- In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
- Twee inklapbare sleutels
- Verlichting bagageruimte
- Zonneklep met spiegel aan
bestuurderszijde

Exterieur
- LED dagrijverlichting
- Mistlampen
- Deurgrepen in carrosseriekleur
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels, deel in carrosseriekleur
- Getinte zijruiten en achterruit
- Halogeen koplampen
- Zichtbare uitlaat
- Zwarte omlijsting rondom de zijramen
- 16” lichtmetalen velgen, 195/55 R16 met
lage rolweerstand

