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Pris 332 900 kr.   

  
Anpassad för svensk vinter.

Utrustad med bland annat: 

borstad Aluminium • Färddator Premium • Klädsel Läder/Alcantara • Mode Select kör-

Media med pekskärm

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km. CO
2
-utsläpp 134 g/km. *Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilens utrustning på bilden kan skilja sig från annonserad bil.

 

 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Succén rullar vidare ef-
ter 32 år och drygt 12,5 
miljoner sålda bilar.

Nu är det således dags 
för den femte generatio-
nen att göra debut, men 
något har hänt. 

Konkurrenterna har 
blivit fler och kampen 
om kunderna är tuffare 
än någonsin.

Nu återstår det att se 
om nya Opel Corsa kom-
mer att gå vinnande ur 
den hårda men ack så 
prestigefyllda småbils-
striden?

När Corsa lanserades 1982 
så var det tyskarnas första 
bilmodell med framhjulsdrift 
och tekniken delades med 
Opel Kadett. Nu, 32 år sena-
re, har otroligt mycket hänt 
och finesserna består av allt 
ifrån backkamera till döda-
vinkelvarnare. Tyskarnas 
minsting är knappast större, 
men växer ändå ständigt i 
kundernas ögon. 

Riktig ögontjänare
Vår knallröda testkärra är 
helt ny och har försetts med 
tuffa linjer som ger bilen 
betydligt mer attityd än ti-

digare. Titta bara på grillen, 
det u-formade vecket i mo-
torhuven och den liggande 
”hockeyklubban” längs ka-
rossidorna. Låt oss nu gå på 
upptäcktsfärd inuti nya Opel 
Corsa och instrumentpane-
len är stilren utan en massa 
onödiga knappar.

 Naturligtvis finns ett smi-
digt infotainmentsystem till-
gängligt som lätt kan kopplas 
ihop med din mobil och se-
dan går det utmärkt att söka 
eller redigera dina spellistor 
på bilens sjutumsskärm. Vad 
gäller kupéutrymmet så har i 
princip inget hänt gentemot 

föregångaren utan man sitter 
riktigt bra i framsätena med-
an baksätet lämpar sig bäst 
för två vuxna. 

En smart funktion är Opel 
Eye som håller ett extra vak-
ande öga på vägskyltarna och 
visar gällande hastighets-
gräns på färddatorn. Ingen 
nyhet? Förvisso inte - fast 
medan navigationssystemen 
visar förprogrammerade 
värden så läser Opel Eye av 
skyltarna och därmed garan-
teras korrektheten.         

Påtaglig konkurrens
Motoralternativen består av 
bensinare på 90 respektive 
115 hästkrafter samt en die-

sel på 95. Vi har testkört den 
största bensinmotorn, vilken 
är trecylindrig och dricker 
0,49 liter milen. Lite senare 
kommer utbudet att fyllas 
på ytterligare och då väntas 

såväl snålare som renare ma-
skiner. 

Opel Corsa är en succé 
men samtidigt har det till-
kommit flera starka kon-
kurrenter. Nu står fighten 
mellan Ford Fiesta, Peugeot 
208, Skoda Fabia och Toyo-
ta Yaris. Men det finns fler 
konkurrenter som väntar i 
farstun och som snart har 
premiär - exempelvis nya 
Hyundai i20 och Mazda2. 

Efter ett par dagar med 
Opel Corsa så kan vi kon-
statera att kvalitén är lika fin 
som köregenskaperna - dä-
remot hade ytterligare ett la-
ger ljudisolering gjort susen. 
Annars är garantierna riktigt 
bra och grundpriset börjar 
från 129 900 kronor. Snacka 
om liten bil med stora fram-
tidsvisioner!

Jenny Nilsson
Staffan Swedenborg

Liten bil med stora visioner

OPEL CORSA 1,0 ENJOY 5-D

Motor: 3-cyl bensinmotor 

med dubbla överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler 

per cyl. Max effekt: 115 hk 

mellan 5 000-6 000 varv/

min. Max vridmoment: 170 

Nm mellan 1 800-4 500 

varv/min. 

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-växlad 

manuell låda.

Fjädring: Fram: fjäderben 

med undre triangellänk. Bak: 

torsionsaxel.  

Styrning: Elservo. Vändcirkel: 

11,0 meter. 

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 251, längd 402, bredd 

175, höjd 149. Tjänstevikt 

1 214. Bränsletank 45 liter.

Prestanda: Toppfart 195 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 10,3 sek.

Förbrukning/Miljö: 4,9 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 115 g/km. 

Pris: 154 900 kronor. 

Plus: Säkerhetsutrustningen, 

generösa garantier, rapp ben-

sinmotor, bra komfort.
Minus: Oprecis servostyrning, 

dålig ljudisolering.

Opel Corsa 1,0 Enjoy 5-d.
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VÄLKOMNA TILL 

VÅR NYÖPPNADE AUKTORISERADE 

KIA VERKSTAD

20% ÖPPNINGS-
RABATT

vid bokning av service
Gäller tom 31 mars • Vi har möjlighet till lånebil. Obs! måste bokas

AUKTORISERAD KIA VERKSTAD


