
AZ ÚJ
OPEL MOKKA 



 MODERN
NÉMET
Hisszük, hogy a minőség jog, nem privilé-
gium. Küldetésünk, hogy mindenkihez eljus-
sanak az áttörő új technológiák, amelyeket 
folyamatosan fejlesztünk. Az Opelnél min-
denki számára elérhetők azok az újítások, 
amelyek korábban csak keveseknek álltak a 
rendelkezésére. Az attitűd, amellyel meg-
kérdőjelezzük a kiváltságokat, mélyen a 
márkánk DNS-ében gyökerezik.





AZ ÚJ
MOKKA 
Készen áll az Opel következő, 
merész lépésére? Megér kezett 
az új Opel Mokka, a letisztult 
dizájn és a legújabb csúcstech-
nológiás motorok kombinációja.



SZÁMÍTSON
 MEGLEPETÉSRE! 

Az új Mokka átírja a szabályokat, és szintet 
lép a vezetési élmény terén. Itt az idő, hogy 
elinduljon a saját útján – akár elektromos, 
akár benzines, vagy dízel autót szeretne. 



AZ ELSŐ
AZ ÚJ  
KORSZAKBAN 
Az úttörő formatervezésű új Mokka az 
első modell az Opel jövőjébe vezető 
úton. Minden vonása, minden íve,  
a markáns crossover sziluettől a hatá-
rozott vonalvezetésű formavilágig,  
a magabiztosságról szól. Az autó orrá-
nak új, összetéveszthetlen dizájnele-
mén, az Opel Vizoron kívül a Mokka szá-
mos testreszabási opciót is kínál, hogy 
tökéletesen passzoljon az Ön stílusához. 





FELTÖLTÖTTÜK
FEJLESZTÉSEKKEL 
A Mokkában minden a cselekvésről szól. Ezért láttuk 
el a Mokkát hatékony motorokkal, és ezért lett kivé-
telesen könnyen kezelhető is. A 100 %-ban elektro-
mos motor bármikor rendelkezésre álló nyomatéka 
260 Nm. A könnyű, 136 LE (100 kW) teljesítményű 
elektromos motor tökéletesen alkalmas arra, hogy 
szűk városi utcákban vagy széles országutakon köz-
lekedjen, és megoldja a kihívásokat, amelyeket a jövő 
tartogat.





1 Előzetes adat.

EGYSZERŰEN
FELVILLANYOZÓ 
A legújabb generációs akkumulátortechnológiának köszönhetően egyetlen 
töltéssel már akár 313–324 km-t1 is megtehet a WLTP2 szabvány szerint.  
A Mokka-e alkalmazkodik a vezetési stílusához: különböző vezetési üzemmó-
dokat, Sport, ECO és Normál módot is kínál, amelyek egyúttal a jármű többi 
rendszerét is beállítják, például a pedálokat és a szervokormány-rásegítést.



2   Mokka-e energiafogyasztás (kombinált): 17,4–18,0 kWh/100 km. CO2 kibocsátás: 0 g/km. Hatótávolság (kombinált): 313–324 km (a felszereltségtől függően). A hatótávolság és az energia-
fogyasztási adatok megfelelnek a WLTP szabványnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusbizonyítványt kapnak. Ezek az adatok a tényleges használati körülmé-
nyektől és különböző tényezőktől, például a sebességtől, a jármű utasterében uralkodó hőmérséklettől, a vezetési stílustól és a külső hőmérséklettől függően változhatnak. A töltési idő 
függ a járműben lévő töltő teljesítményétől, a töltőkábeltől és az éppen használt töltőállomás típusától, valamint teljesítményétől. További információért forduljon márkakereskedőjé-
hez! További információ: opel.hu/wltp





1   Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4,3–6,0 l/100 km, CO2 kibocsátás (kombinált): 114–135 g/km (a felszereltségtől függően). A hatótávolság és az energiafogyasztási adatok megfelelnek 
a WLTP szabványnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusbizonyítványt kapnak. A WLTP szabvány az Európában korábban alkalmazott NEDC mérési eljárást váltja 
fel. A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP szabvány szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztás és CO2 kibocsátási adatok a tényleges használati körülményektől és 
számos tényezőtől, például a különleges felszereltségtől, opcióktól és a gumiabroncsoktól függően változóak lehetnek. További információért forduljon márkakereskedőjéhez! További 
információ: opel.hu/wltp

TELJESÍTMÉNY
A TOVÁBBHALADÁSÉRT 
Az elektromos motorok mellett a Mokka más rendkívül 
hatékony motorokat is kínál: egy 1.2 literes turbo közvetlen 
befecskendezésű, 100 LE (74 kW) vagy 130 LE (96 kW) tel-
jesítményű benzinmotort, és egy 1.5 literes, 110 LE (81 kW) 
teljesítményű dízelmotort.1 Mindegyik a legkorszerűbb  CO2 
kibocsátási értékekkel rendelkezik azok számára, akik a bel-
sőégésű technológia fejlődését részesítik előnyben.



LÉPJEN BE
A NÉMET DIZÁJN VILÁGÁBA! 
A karosszéria izgalmas vonalvezetése első pillantásra lenyűgöző. A belső tér-
ben pedig az arányok, a fény, a tér és a technológia harmonikus összjátékát 
fedezheti fel. Tökéletes hely a rendkívüli vezetési élményhez.



1 Az Apple CarPlay™ és az Apple Siri™ az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
2 Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

3 A kompatibilitás és bizonyos funkciók az eszköz típusától és az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek. A készüléke kompatibilitásának ellenőrzéséhez 
látogasson el a www.apple.com vagy www.android.com weboldalra, vagy forduljon Opel márkakereskedőjéhez!

4 A Bluetooth® a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.

KAPCSOLATBAN
A VILÁGGAL 

Az Opel nagyszerű 10” vagy 7” érintőképernyős navigációs rendszere kitűnően útbaiga-
zítja. Valós idejű forgalmi frissítéseket és a közeli töltőállomások elérhetőségeit is tartal-
mazza, valamint teljesen kompatibilis az Apple  CarPlay™1 és az Android Auto™2,3 rendszerek-
kel. Mindez kiegészül még natív Bluetooth® streaming4 funkcióval, USB-portokkal és egy hat 
hangszórós audiórendszerrel, hogy a zenei élmény is gazdag és intenzív lehessen útközben.



A PURE PANEL 
Az új Opel Mokka kifinomultsága mindenkit 
lenyűgöz. Az adatok egyszerű és átgondolt 
megjelenítése még látványosabbá teszi a digitá-
lis műszerfalat. A szükséges információkat vizu-
álisan zavaró elemek nélkül jeleníti meg, a letisz-
tult, teljesen digitális vezetési élmény érdekében. 





LEGYEN MERÉSZ,
ÉRKEZZEN STÍLUSOSAN! 
A tágas belső méreteknek és a helytakarékos technológiáknak köszönhetően 
minden utazás élvezetes lesz. A hát megtámasztására alkotott ülések,  
a rugalmasan alakítható rakodótér és az egyedülállóan fényűző belső gondos-
kodnak arról, hogy pihentebben érkezzen meg, mint ahogy elindult.





TŰNJÖN KI
A TÖMEGBŐL! 
Diktálja a divatot! A Mokka már eleve semmihez 
nem hasonlítható az utakon, és még személyre 
is szabhatja az autó megjelenését a széles körű 
egyedi opciók kínálatából, például a kerekek,  
a tető és a motorháztető opciók segítségével.





A JÖVŐ
JELEN IDEJE 
Írja át a szabályokat és 
múljon felül minden vára-
kozást! Válassza az új 
Mokkát, és hagyja maga 
mögött a szokványos 
dolgokat!



AZ ÚJ
MOKKA 

Merjen egyedi lenni! Ké-
szüljön fel az új vezetési 
élményre és tapasztaljon 
meg többet a Mokkából!



 M O S T
ÖNÖN A SOR!
Merész, új dizájn kívül-belül. Letisztult és 
digitális. Prémium kényelem és korszerű 
motorok széles választéka a folyamato-
san fejlődő, modern városi mobilitás igé-
nyeihez. Itt az ideje, hogy Ön is kipróbálja! 
Következő lépésben fedezze fel online  
az Opel Mokkát! 



KEZDŐKÉPERNYŐ

TESZTVEZETÉS

ÁRAJÁNLATKÉRÉS 

MÁRKAKERESKEDŐ KERESÉSE    

MOKKA-{ele} KONFIGURÁTOR

MOKKA KONFIGURÁTOR




