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1  Atraktivní linie vozu zvenčí vás okamžitě 
zaujmou. Uvnitř objevíte harmonii světla, 

prostoru, technologií a promyšlených pro-
porcí. Mokka je skvělé místo pro neobyčejný 

zážitek z řízení.

2  Nový Opel Mokka je skvělý také díky promy-
šlenosti a jednoduchosti zobrazování hlavních 

údajů. Vše je tak přehledné a plynulé. My tomu 
říkáme „digitální detox“.

3  Multimediální systémy s dotykovými displeji 
o velikostech 7˝ a 10“ vám usnadní navigaci, upo-
zorní na dopravní situaci a nabídnou kompatibilitu 
s Apple CarPlay™ a Android Auto™, streamování 
díky Bluetooth®, USB porty a 6 reproduktorů 
pro skvělý zážitek z vaší oblíbené hudby.
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RÁFKY 

4  Elektrický pohon Mokka-e poskytuje větší volnost na cestách dlouhých až 324 km 
dle metodiky WLTP. Kromě elektrického pohonu nabízí Mokka také vysoce efektivní 
spalovací motory: benzínový 1.2 Turbo s výkonem 74 kW (100 k) nebo 96 kW (130 k) 
a naftový motor 1.5 Diesel o výkonu 81 kW (110 k). 

5  Prostorný interiér vám zpříjemní každou cestu. Poho-
dlná sedadla, flexibilní zavazadlový prostor a unikátní 
luxusní dekorační prvky přinesou do vašeho cestování 
styl a zaručí vám pohodu za volantem.

17“ dvoubarevné ráfky  
z lehkých slitin

18“ tříbarevné ráfky  
z lehkých slitin Diamond Cut

16“ stříbrné ráfky  
z lehkých slitin

16“ ocelové ráfky s kryty

17“ černé ráfky  
z lehkých slitin

18“ dvoubarevné ráfky  
z lehkých slitin Diamond Cut



BARVY 

Černá Diamond Black

Zelená Matcha Green

Šedá Quartz Grey

Modrá Voltaic Blue

Bílá White Jade

Červená Power Red
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Kombinovaná spotřeba 4,4–6,0 l/100 km; emise CO2 114–137 g/km (WLTP). Některé popsané prvky výbavy mohou být za příplatek. Fotografie mohou zobrazovat tuto příplatkovou výbavu. Informace obsažené  
v této brožuře byly přesné v době, kdy byla předána do tisku. Vyhrazujeme si právo učinit změny v designu i vybavení. Barvy vytištěné v této brožuře jsou pouze přibližné ke skutečným barvám.  
Dostupnost, technické údaje a vybavení vozidel se mohou v různých zemích lišit. Recyklace: informace o recyklaci, zpětném odběru a recyklaci vozidel po životnosti (ELV) naleznete na www.opel.cz. 

Přesné informace o výbavě vozidel vám sdělí váš prodejce vozů Opel.


