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БЕНЗИНСКИ МОТОРИ Менувач Corsa Edition GS Line Elegance 

1.2 Start-Stop (55kW/75ks) MT5 12.780 € 
789.804 ден 

13.200 € 
815.760 ден - 14.940 € 

923.292 ден 

1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) MT6 - 14.540 € 
898.572 ден 

16.450 € 
1.016.610 ден 

16.270 € 
1.005.486 ден 

1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) AT8 - 16.400 € 
1.013.520 ден 

18.490 € 
1.142.682 ден 

18.300 € 
1.130.940 ден 

1.2 Turbo Start-Stop (96kW/130ks) AT8 - - 19.100 € 
1.180.380 ден 

18.900 € 
1.168.020 ден 

ДИЗЕЛСКИ МОТОРИ Менувач Corsa Edition GS Line Elegance 

1.5 Diesel Start-Stop (75 kW / 102 ks)   MT6 - 16.270 € 
1.005.486 ден 

18.350 € 
1.134.030 ден 

18.150 € 
1.121.670 ден 

ЦЕНОВНИК  за  NEW Opel CORSA  МОДЕЛ   2020 

ПРОДАЖНА КАМПАЊА 01.10.2019 - 31.12.2019 
 
 за 1.2 Start-Stop (55kW/75ks) MT5 Edition попуст од -280 ЕУР 
 за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) MT6 Edition попуст од -550 ЕУР 
 за 1.5 Diesel Start-Stop (75kW/102ks) MT6 Edition попуст од -1.200 ЕУР 
 
 за 1.2 Start-Stop (55kW/75ks) MT5 Elegance попуст од -1.300 ЕУР 
 за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) MT6 Elegance попуст од -1.330 ЕУР 
 за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) AT8 Elegance попуст од -1.600 ЕУР 
 за 1.5 Diesel Start-Stop (75kW/102ks) MT6 Elegance попуст од -2.000 ЕУР 
 
 за 1.2 Turbo Start-Stop (74kW/100ks) MT6 GS Line попуст од -1.540 ЕУР 
 за 1.5 Diesel Start-Stop (75kW/102ks) MT6 GS Line попуст од -2.180 ЕУР 
 



                                                                                                                                                      

САЛОН АВТОКОМАНДА     Тел: 02 3103 130;   
16 Македонска Бригада бр.2 Скопје                                                                      info@automakedonija.com.mk                                                                                                                              
www.automakedonija.com.mk                                                                                  www.facebook.com/Automakedonija 

 

СТАНДАРДНА ОПРЕМА 

Corsa Edition GS Line  Elegance 

 Почнува од 12.920 EUR Почнува од 14.910 EUR Почнува од 13.640 EUR 

СИГУРНОСТ 

   

“Sight&Light” пакет 1 (сензор 
за дожд, внатр.ретровизор 

осетлив на светлина, 
авт.контрола на светла) 

 

  

“Dynamic Appearance” Пакет 
(LED предни светла за магла, 

Спортска предна маска, 
Хромирана издувна цевка) 

 

“Dynamic Appearance” Пакет 
(LED предни светла за магла, 

Спортска предна маска, 
Хромирана издувна цевка) 

само со 1.2 Turbo 130ks AT8 

2 нас. пасивни наслони за 
глава 

2 нас. пасивни наслони за 
глава 

2 нас. пасивни наслони за 
глава 2 нас. пасивни наслони за 

глава 
NCAP пакет (Препознавање на 

сообраќајни знаци, 
Предупредување за умор кај 
возачот (предупредување за 
пауза после 2 часа возење),  

Кочење поради избегнување и 
ублажување на судир при мали 
брзини, Основно детектирање 

пешаци напред) 

NCAP пакет (Препознавање на 
сообраќајни знаци, 

Предупредување за умор кај 
возачот (предупредување за 
пауза после 2 часа возење),  

Кочење поради избегнување и 
ублажување на судир при мали 
брзини, Основно детектирање 

пешаци напред) 

NCAP пакет (Препознавање на 
сообраќајни знаци, 

Предупредување за умор кај 
возачот (предупредување за 
пауза после 2 часа возење),  

Кочење поради избегнување и 
ублажување на судир при мали 
брзини, Основно детектирање 

пешаци напред) 

NCAP пакет (Препознавање на 
сообраќајни знаци, 

Предупредување за умор кај 
возачот (предупредување за 
пауза после 2 часа возење),  

Кочење поради избегнување и 
ублажување на судир при мали 
брзини, Основно детектирање 

пешаци напред) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, 

Странични, воздуш. завеси 
напред) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, 

Странични, воздуш. завеси 
напред) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, 

Странични, воздуш. завеси 
напред) 

Воздуш. перничиња  за возач & 
совозач (Фронтални, 

Странични, воздуш. завеси 
напред) 

Hill Hold&Start Помош при 
тргнување на угорнина 

Hill Hold&Start Помош при 
тргнување на угорнина 

Hill Hold&Start Помош при 
тргнување на угорнина 

Hill Hold&Start Помош при 
тргнување на угорнина 

ABS Систем на кочење ABS Систем на кочење ABS Систем на кочење ABS Систем на кочење 
ESP (Електронски програм за 

стабилност) 
ESP (Електронски програм за 

стабилност) 
ESP (Електронски програм за 

стабилност) 
ESP (Електронски програм за 

стабилност) 

DDS (Систем за детекција на 
издишана гума) 

DDS (Систем за детекција на 
издишана гума) 

DDS (Систем за детекција на 
издишана гума) 

DDS (Систем за детекција на 
издишана гума) 

ВНАТРЕШНА ОПРЕМА 

  Внатрешна страна на кровот во 
црна боја  

  Спортски педали  

   Централен наслон за раце 
напред со скриена остава 

   Џебови од задна страна на 
предни седишта 

   LED амбиентално осветлување 

Еден клуч преклоплив со 
далечинско управување, втор 

ригиден без далечинско 
управување 

Еден клуч преклоплив со 
далечинско управување, втор 

ригиден без далечинско 
управување 

Еден клуч преклоплив со 
далечинско управување, втор 

ригиден без далечинско 
управување 

Еден клуч преклоплив со 
далечинско управување, втор 

ригиден без далечинско 
управување 

Штитници за сонце со огледало 
за возачка и со-возачка страна 

Штитници за сонце со огледало 
за возачка и со-возачка страна 

Штитници за сонце со огледало 
за возачка и со-возачка страна 

Штитници за сонце со огледало 
за возачка и со-возачка страна 

Спортски волан со радио и 
телефон команди 

Спортски волан со радио и 
телефон команди 

Спортски кожен волан со рамно 
дно со радио и телефон 

команди  

Спортски кожен волан со рамно 
дно со радио и телефон 

команди  

Патен компјутер  Патен компјутер  Патен компјутер  Патен компјутер  

Темпомат Темпомат Темпомат Темпомат 

Основно греење Мануелна клима уред  Мануелна клима уред  Мануелна клима уред  

Електричен серво волан со 
висинско и длабинско 

прилагодување 

Електричен серво волан со 
висинско и длабинско 

прилагодување 

Електричен серво волан со со 
висинско и длабинско 

прилагодување 

Електричен серво волан со со 
висинско и длабинско 

прилагодување 

Електрика на прозори                
напред  

Електрика на прозори                
напред 

Електрика на прозори                
напред & назад 

Електрика на прозори                
напред & назад 
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 “Comfort” седишта напред: 
Возачко седиште со прилаг. во 

6-насоки (напред/назад, 
горе/доле, наслон на седиште); 
со-возачко седиште со прилаг. 

во 4-насоки (напред/назад, 
наслон на седиште) 

“Comfort”  седишта напред:  
Возачко седиште со прилаг. во 

6-насоки (напред/назад, 
горе/доле, наслон на седиште); 
со-возачко седиште со прилаг. 

во 4-насоки (напред/назад, 
наслон на седиште) 

“Dynamic”  седишта напред:  
Возачко седиште со прилаг. во 

6-насоки (напред/назад, 
горе/доле, наслон на седиште); 
со-возачко седиште со прилаг. 

во 4-насоки (напред/назад, 
наслон на седиште) 

“Comfort”  седишта напред:  
Возачко седиште со прилаг. во 

6-насоки (напред/назад, 
горе/доле, наслон на седиште); 
со-возачко седиште со прилаг. 

во 6-насоки (напред/назад, 
горе/доле, наслон на седиште) 

Централно заклучување со 
далечинска команда 

Централно заклучување со 
далечинска команда Централно заклучување со 

далечинска команда Централно заклучување со 
далечинска команда 

12V електричен приклучок 12V електричен приклучок 12V електричен приклучок 12V електричен приклучок 
Деллива задна клупа во однос 

60:40 
Деллива задна клупа во однос 

60:40 
Деллива задна клупа во однос 

60:40 
Деллива задна клупа во однос 

60:40 

НАДВОРЕШНА ОПРЕМА 

  LED Задни светла  

  LED Предни светла за магла LED Предни светла за магла 

Кваки на предни и задни врати 
во црна боја 

Кваки на предни и задни врати 
во боја на каросерија  

Кваки на предни и задни врати 
во боја на каросерија 

Кваки на предни и задни врати 
во боја на каросерија 

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Предно ветробранско стакло со 
соларна абсорпција 

Предни и задни позори со 
соларна абсорпција 

Предни и задни позори со 
соларна абсорпција Предни и задни позори со 

соларна абсорпција Предни и задни позори со 
соларна абсорпција 

Кровни лајсни/ странични 
лајсни во црна боја 

Кровни лајсни/ странични 
лајсни во црна боја 

Кровни лајсни/ странични 
лајсни во црна боја 

Хром. кровни лајсни во црна 
боја/ хромирани странични 

лајсни 

  ECO LED Предни светла ECO LED Предни светла 

Надворешни ретровизори со 
ел.прилагодување & греење, 

мануелно склопување 

Надворешни ретровизори со 
ел.прилагодување & греење, 

мануелно склопување 
Надворешни ретровизори со 
ел.прилагодување & греење, 

мануелно склопување 
Надворешни ретровизори со 
ел.прилагодување & греење, 

мануелно склопување 
АУДИО ОПРЕМА 

Entry RADIO 
(4 звучници, Bluetooth, 3.5”колор DIC, 

5” монохроматски екран на допир) 

Entry RADIO 
(4 звучници, Bluetooth, 3.5”колор DIC, 

5” монохроматски екран на допир, 
USB) 

Инфосистем MULTIMEDIA 
(6 звучници, Bluetooth, 3.5”колор DIC, 

7” екран во боја на допир, 
DAB/DAB+/DMB модул, 

компатибилен со Android Auto/Apple 
Carplay, Mirrorlink, USB) 

Инфосистем MULTIMEDIA 
(6 звучници, Bluetooth, 3.5”колор DIC, 

7” екран во боја на допир, 
DAB/DAB+/DMB модул, 

компатибилен со Android Auto/Apple 
Carplay, Mirrorlink, USB) 

БАНДАЖИ И ГУМИ 

Челични бандажи 15x6.5,  
Гуми 185/65 R15 

Челични бандажи 15x6.5,  
Гуми 185/65 R15 (само за 1.2 

75ks MT5) 
Челични бандажи 16x6.5,  

Гуми 195/55 R16  

Алуминиумски бандажи 16x6.5, 
4 дупли краци “Hurrican”  
Гуми 195/55 R16 (RV5) 

Алуминиумски бандажи 16x6.5, 
8 краци  

Гуми 195/55 R16 (RRZ) 

Кит за поправка на гума Кит за поправка на гума Кит за поправка на гума Кит за поправка на гума 

 
 

   ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ НА ОПРЕМА КОД CORSA EDITION GS LINE ELEGANCE 

РАДАР ПАКЕТ (БЕЗБЕДНОСЕН ПАКЕТ) 
Подобрена детекција на прешаци, напред 
(пешаци и велосипедисти), Адаптивен темпомат 
со ограничувач на брзината (за автоматски 
менувачи со ф-ја stop&go) 

BGP - - 539 € 539 € 

SIGHT & LIGHT ПАКЕТ 
Сензор за  дожд, Внатрешен ретровизор со   
самозатемнување, Автоматска контрола на долгото 
светло  (само со РАДАР ПАКЕТ)                                                        

CWX - 162 € 162 € S 

PREMIUM ПАКЕТ 1 
Кожен трокрак волан со рамно дно, Електрика на 
задни стакла со ф-ја express down/anti –pinch, 
Централен наслон напред,напреден  
(само со IOB/IOC)                                                        

oFQ - 288 € - - 
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PREMIUM ПАКЕТ 1 (само со OBL) 
Кожен трокрак волан со рамно дно, Електрика на 
задни стакла со ф-ја express down/anti –pinch, 
Централен наслон напред,напреден  
(само со IOB/IOC)                                                        

oFQ - 166 € - - 

LIGHTNING ПАКЕТ 
ECO LED Предно осветлување, LED предни 
светла за магла, SIGHT & LIGHT пакет (-oHS) 

oFU - 539 € - - 

PREMIUM ПАКЕТ 2 
Автоматска еднозонска клима уред, Безжично 
полнење за мобилен телефон, Радио со 10” со 
Mirrorlink, навигација и HD графика, Keyless влез 
и старт/PEPS, SIGHT & LIGHT пакет  

oFW - - 1.401 € 1.292 € 

STYLE BLACK ПАКЕТ 
Црно обоен кров и А-носачи од возилата, 
Затемнети задни стакла 

oFY - 593 € 484 € 484 € 

STYLE WHITE ПАКЕТ 
Бело обоен кров и А-носачи од возилата, 
Затемнети задни стакла 

oDY - 593 € 484 € 484 € 

PARKING ПАКЕТ 
Ултрасонични паркинг сензори назад, 
Панорамска rearview камера 1800   

(само со IOB / IOC / IO6)                                                        

oDK - 440 € 440 € 440 € 

REAR VIEW CAMERA ПАКЕТ 
Ултрасонични паркинг сензори напред и назад, 
Панорамска rearview камера 1800, Електрично 
склопување на надворешни ретровизори, 
Предупредување за возило во мртов агол  

oLF - - 484 € 484 € 

PARK & GO ПАКЕТ (само за мануелен 
менувач) 
Панорамска rearview камера 1800, Електрично 
склопување на надворешни ретровизори, 
Предупредување за возило во мртов агол, 
Напредна помош за паркирање (напред/позади, 
странично напред – полуавтоматско управување) 
(само со T3U & AJJ/EM61/HQ6 / HT61)                                                      

oLG - - 646 € 646 € 

ЗИМСКИ ПАКЕТ  (само за мануелен менувач) 
Кожен трокрак волан со рамно дно, Греење на 
предни седишта, Греење на волан 
 

oBL - 324 € 248 € 248 € 

ЗИМСКИ ПАКЕТ  (само за автоматски менувач) 
Кожен трокрак волан со рамно дно, Греење на 
предни седишта 
 

oBL - 324 € 248 € 248 € 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕДИНЕЧНИ ОПЦИИ КОД CORSA EDITION GS LINE ELEGANCE 

НАДВОРЕШНОСТ      
Solid боја (GPQ) BAS 0 € 0 € 0 € 0 € 

Брилијант боја  (GAZ) 9BR 238 € 238 € 238 € 238 € 

Металик боја (G1R/G4B/G4i/G4o/G6L/G7O) 9M2 398 € 398 € 398 € 398 € 
Длабоко затемнети задни и странични прозори AKO - 129 € 129 € 129 € 

Панорамски фиксен сончев кров CO6 - 646 € 646 € 646 € 

Припрема за кука за влечење V3o - 646 € 646 € 646 € 

Кров и А-носачи во црна боја  22Т - 539 € 431 € 431 € 

Кров и А-носачи во бела боја   09Т - 539 € 431 € 431 € 

ECO LED Предно осветлување (+LED дневно светло, автоматско 
подесување на долгите светла)    oLK - 431 € S S 
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Matrix LED предно осветлување (+LED дневно светло, Мануелно 
подесување на долгите светла, AFL предно осветлување, LED задни 
светла)   (само со T3U&CWX&J71))                                                        

oLL - - 646 € 646 € 

LED Предни светла за магла T3U - 129 € S S 

ВНАТРЕШНА ОПРЕМА  CORSA EDITION GS LINE ELEGANCE 

Кожен ентериер “Mistral” “Comfort” седишта напред: 
6-насочно електрично подесување на возачко седиште (со 
масажа и лумбална подршка), 6-насочно мануелно подесување 
на со-возачко седиште, Греење на седишта напред (само со 
автоматски менувач), Зимски пакет (само со автоматски 
менувач), Џебови од задна страна на седишта 

TAVH - - 1.475 € 1.475 € 

Електрично подесување на задни прозори (express up/down) AER - 98 € S S 

Централен наслон за рака uplevel со скриена остава DBU - 94 € 94 € S 

Кожен волан со рамно дно N35 - 148 € S S 

Мануелна клима уред C67 590 € S S S 

Автоматска еднозонска клима уред со сензор за влажност на 
воздухот (само со CWX)                                                        C68 - - 344 € 344 € 

Електрична паркинг кочница (само диск сопирачки напред и назад) 
Стандард опција за автоматски менувачи J71 - 98 € 98 € 98 € 

ИНФОТЕЈНМЕНТ  CORSA EDITION GS LINE ELEGANCE 

MULTIMEDIA со вклучен Mirrorlink 
6 звучници, DAB, DAB+&DMB модул, Bluetooth Hands free, 3.5”монохроматски 
DIC, 7” екран во боја на допир, audio streaming, AM-FM радио, компатибилен со 
Android Auto/Apple Carplay, гласовна команда преку впарен смарттелефон (SIRI, 
Google voice control, USB напред)    

IOB - 442 € S S 

MULTIMEDIA со вклучен Mirrorlink со вградена навигација (NAC) 
6 звучници, DAB, DAB+&DMB модул, Bluetooth Hands free, 3.5”монохроматски 
DIC, 7” екран во боја на допир, audio streaming, AM-FM радио, компатибилен со 
Android Auto/Apple Carplay, гласовна команда преку впарен смарттелефон (SIRI, 
Google voice control, USB напред, вградена 3-D навигација)    

IOC - 983 € 540 € 540 € 

MULTIMEDIA со вклучен Mirrorlink со вградена навигација (NAC) 
и HD графика  (SOPR Декември 2019) 
6 звучници, DAB, DAB+&DMB модул, Bluetooth Hands free, 3.5”монохроматски 
DIC, 10” екран во боја на допир, audio streaming, AM-FM радио, компатибилен со 
Android Auto/Apple Carplay, гласовна команда преку впарен смарттелефон (SIRI, 
Google voice control, USB напред, вградена 3-D навигација)   
(само со 2PT/ OLi/ UHS & CWX & J71))                                                         

IO6 - - 836 € 836 € 

Индуктивен полнач за мобилен телефон + USB приклучок назад 
(само со DBU)                                                         K4C - 148 € 148 € 148 € 

БЕЗБЕДНОСТ             CORSA EDITION GS LINE ELEGANCE 

Ултрасонични паркинг сензори, назад UD7 - 246 € 246 € 246 € 

Панорамска rearview камера 1800 (за Edition само со IOB/IOC/IO6 & UD7, 
за Elegance/GS Line стандард со iOB/iOC/iO6 & oLF/oLG/oDK)                                                     

UVP - 369 € (S) (S) 

Стартување на мотор без клуч  (само со CWX & J71, не оди со IO7) 2PT - 148 € 148 € 148 € 

Стартување на мотор без клуч и PEPS пасивно отворање на 
вратите со далечинска команда (+електр.скопување на ретров.) 
(само со CWX & J71, не оди со IO7) 

oLi - - 296 € 246 € 

Стартување на мотор без клуч и PEPS пасивно отворање на 
вратите со далечинска команда со вклученa интеграција на 
смарт уред (+електр.скопување на ретров.) од Јануари 2020 
(само со CWX & J71 & IO6, не оди со IO7) 

oLJ - - 394 € 296 € 

Сигурносни шрафови на тркалата  PB4 - 39 € 39 € 39 € 

Напреден аларм  (само со UD5/UD7/UFQ/UKZ & AER) UTJ - 296 € 296 € 296 € 
    ПНЕВМАТИЦИ & БАНДАЖИ  CORSA EDITION GS LINE ELEGANCE 

Челични бандажи 16x6,5J, Гуми 195/55 R16  (само со 1.2i (55kw))                                RRY - 148 € - - 

Алуминиумски бандажи 16x6.5, 4 дупли краци” Hurrican, Gloss 
Black, Гуми 195/55 R16                                                    

                                                                                                    

WQW - 442 € - 50 € 

Алуминиумски бандажи 16x6.5, 4 дупли краци, Silver, Гуми 195/55 
R16                                                    

                                                                                                    

RW0 - 394 € - - 



                                                                                                                                                      

САЛОН АВТОКОМАНДА     Тел: 02 3103 130;   
16 Македонска Бригада бр.2 Скопје                                                                      info@automakedonija.com.mk                                                                                                                              
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Алуминиумски бандажи 17x7, 4 дупли краци, Silver, Гуми 205/45 
R17                                                                                           

                                                                                                                                                                      

RSB - - - 98 € 

Алуминиумски бандажи 17x7, 4 дупли краци, Gloss Black, Гуми 
205/45 R17                                                                                           

                                                                                                                                                                      

RVF - - 98 € - 

Алуминиумски бандажи 17x7, 5 дупли краци Diamond cut, Gloss 
Black, Гуми 205/45 R17      

                                                                                                

WQX - - 148 € 148 € 

Пневматици 195/55 R16 SL 87V ALE (all season tires)    
само со RRY/RV5/WQW/RW0/RRZ RPD 148 € 148 € 148 € 148 € 

Резервно тркало со заштеда на простор  RM8 79 € 79 € 79 € 79 € 

Резервно тркало со полна големина N81 117 € 117 € 117 € 117 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


