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To Twoje życie. 
Pokieruj nim.

Z Mokką X to Ci się uda. Wystarczy jedno spojrzenie, jedna  
jazda, a docenisz jej eXtra zalety: zwiększone bezpie czeństwo, 
lepszą łączność, wysoką pozycję za kierownicą. Czy prowadzisz  
po autostradzie, poruszasz się po miejskich ulicach czy pokonu-
jesz off-roadowy szlak, w Mokce X korzystasz z innowacji  
i udogodnień znanych z SUV-ów klasy wyższej.
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INNOWACJE 
z klasy wyższej.

Śmiała, dopracowana sylwetka Mokki X skrywa szereg zaawan-
sowanych technologicznie rozwiązań.
Oto kilka przykładów: 
1. Reflektory adaptacyjne aFl w technologii leD. Korzystając 

z 9 trybów pracy, system automatycznie dostosowuje wiązkę 
światła do sytuacji na drodze, zapewniając optymalne 
oświetlenie. Więcej na str. 13.

2. Opel Onstar. Osobisty opiekun kierowcy. Więcej na str. 18.
3. sygnalizacja na przedniej szybie wyświetlana przez układ 

ostrzegania przed kolizją. Czerwone diody LED odbijają się 
na przedniej szybie ostrzegając kierowcę, kiedy zbyt szybko 
zbliża się do poprzedzającego pojazdu. Więcej na str. 15.

4. Inteligentny układ napędu 4 x 4. Automatycznie zwiększa 
przyczepność kół w trudnych warunkach drogowych.  
Więcej na str. 10.

5. Intellilink. Nowoczesny system multimedialny Opla płynnie 
integruje urządzenia przenośne z pojazdem, na przykład za 
pomocą interfejsów Apple  CarPlay™ lub Android Auto™.  
Więcej na str. 23.

6. ergonomiczne fotele aGR1. Podróżując w fotelu z wysuwaną 
poduszką wspierającą uda i regulacją podparcia odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa zapomnisz o bólu pleców. 
Więcej na str. 30.

1  Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR  
(Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa). Dostępność uzależniona od wersji wyposażenia.

Apple CarPlay i Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.  
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Niektóre funkcjonalności opisane w niniejszej broszurze należą do gamy wyposażenia dodatkowego Mokki X  
i mogą być niedostępne dla wybranych wersji. 

2.

4.

1.
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5.

6.
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JeJ kształty 
mówią wszystko.

Wyjątkowym wzornictwem Mokka X nawiązuje do SUV-ów  
klasy wyższej. Kompaktowa stylistyka i śmiała, muskularna bryła 
przyciągają spojrzenia, a podwyższone zawieszenie i wielkie  
koła zapowiadają przygodę poza utartym szlakiem. 

1 Wyposażenie dodatkowe, niedostępne dla wersji Essentia.

1. „X” jak eXtra. Obiekt pożądania poszukiwaczy  
eXcytujących wrażeń. 

2. Czas na przygodę. Duże relingi dachowe uwydatniają 
off-roadowy charakter Mokki X. 

3. Błękit nieba nad głową. Obszerne okno dachowe1  
wizualnie dodaje wnętrzu przestrzeni. 

1.

2.

3.
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ELEGANCKIE 
wnętrze.

Kunsztownie wykończone detale dodają wnętrzu wyrafinowanego 
charakteru, a elementy opcjonalne przywodzą na myśl SUV-y 
wyższej klasy. Podwyższone zawieszenie sprawia, że kierowca 
spogląda na świat z wyższej perspektywy. 

• Liczne, dodatkowe schowki mieszczą niezbędne drobiazgi
• Listwy ozdobne o delikatnym wzorze1 dodają wnętrzu 

subtelnej elegancji
• Wysoka pozycja siedząca zapewnia lepszą widoczność

1.	 Czytelny	układ.	Wystarczy krótkie spojrzenie, aby odnaleźć 
właściwy przycisk na przejrzyście zaprojektowanej konsoli  
centralnej czy opcjonalnym, 8-calowym ekranie systemu 
multimedialnego.

2.	 wyświetlacz	między	zegarami.	Kolorowy wyświetlacz 
w Mokce X prezentuje kierowcy informacje jasno i czytelnie.

3.	 Kunsztownie	wykonane.	Przeszycia na wybranych elementach 
wnętrza1 odzwierciedlają dbałość o detale. 

1 Wyposażenie standardowe dla wersji elite. niedostępne dla wersji essentia i enjoy.

3.

2.

1.
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4 x 4 = więcej 
radości z jazdy.

na wymagających nawierzchniach Mokka X z opcjonalnym  
napędem na wszystkie koła (4 x 4)1 zapewnia lepszą trakcję,  
stabilność i kontrolę nad pojazdem. To rozwiązanie sprawdza  
się na mokrych, błotnistych czy ośnieżonych szlakach. 

Układ sterowania napędem 4 x 4 monitoruje prędkość obrotową 
każdego koła, a w razie potrzeby przekazuje moment napędowy 
również na tylną oś.

 1.  Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach (HSa). 
na kilka sekund przyhamowuje auto, powstrzymując je przed 
staczaniem się w przód lub w tył, pomagając sprawnie ruszyć 
lub manewrować na pochyłościach. 

2.  Układ kontroli zjazdu ze wzniesień (Hdc)2. automatycznie 
przyhamowuje pojazd, zapewniając bezpieczniejszy,  
bo bardziej kontrolowany zjazd ze stromych wzniesień.

1 niedostępny dla wersji essentia.
2  Układ Hdc należy do wyposażenia standardowego wersji  

z napędem 4 x 4. niedostępny dla wersji essentia.

Mokka x dociera do celu. 
chcesz przejść na off-roadową 
stronę … drogi? W Mokce X 
uda ci się.



2.1.
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AFL LED. JAsnA 
stronA zmroku.

Mokka X jako pierwsza w swojej klasie udostępnia reflektory  
adaptacyjne AFL LeD1, oferowane dotąd w sUV-ach klasy 
wyższej. zapewniają one optymalne oświetlenie drogi nocą.
•  6 segmentów diod LeD oświetla drogę o 30% mocniejszą 

wiązką światła niż reflektory halogenowe
•  Światła AFL automatycznie dostosowują się do takich  

czynników jak prędkości jazdy czy kąt skrętu kierownicy
•  system wybiera tryb oświetlenia (poniżej) adekwatny  

do warunków na drodze

Tryb świateł postojowych 
(eco). przy aktywnym systemie 
start/stop tryb ten wyłącza 
funkcję doświetlania zakrętów, 
oszczędzając energię. 

Światła szosowe (od 55 km/h)2. 
Dłuższy i szerszy, nieoślepiający 
strumień światła ułatwia do-
strzeżenie niespodziewanych 
przeszkód na drodze.

Doświetlanie z boku podczas 
cofania2. Dodatkowe przednie 
światła po obu stronach pojaz-
du aktywują się, ułatwiając 
manewry w ciasnych przestrze-
niach.

Światła miejskie (do 55 km/h). 
szersza wiązka światła zwiększa 
widoczność drogi oraz oświetla 
strefy ruchu pieszych i poten-
cjalnego ryzyka. 

Statyczne doświetlanie  
zakrętów (do 40 km/h)2.  
po włączeniu kierunkowskazu  
i skręceniu kierownicy pod  
odpowiednim kątem, aktywuje 
się oświetlenie boczne. 

Automatyczne sterowanie 
światłami drogowymi (HBA). 
Automatycznie zmienia światła 
drogowe na mijania, gdy  
wykryje inny pojazd z przodu. 

Dynamiczne doświetlanie  
zakrętów (40–70 km/h)2. Po 
przekroczeniu ustalonej pręd-
kości i kąta skrętu kierownicy,  
dodatkowa wiązka światła  
doświetla pokonywany zakręt. 

Tryb turystyczny. prowadząc 
Mokkę X za granicą w ruchu  
lewostronnym możesz dosto-
sować światła AFL delikatnie 
obniżając kąt świecenia.

1wyposażenie standardowe lub dodatkowe w zależności od wersji. 2 Funkcję obsługuje ten sam zestaw pojedynczych świateł LeD.
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DODATKOWE  
CZUJNE OKO.

opcjonalna kamera przednia ople eye1 w Mokce X, współpra-
cując z układami wspomagającymi kierowcę, pomaga uniknąć 
kolizji i zwiększa bezpieczeństwo jazdy. to jeden z najbardziej 
nowoczesnych systemów wspierających bezpieczeństwo. 
Dowiedz się więcej na www.opel.pl/mokka-x 

1.  System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)2.  
Monitoruje i wyświetla znaki drogowe, w tym ograniczenia 
prędkości, których ty możesz nie dostrzec. 

2.	 	Układ	ostrzegania	przed	kolizją	(FCA)	z	sygnalizacją	LED2. 
system alarmuje, gdy samochód zbyt szybko zbliża się do  
pojazdu poprzedzającego, wyświetlając projekcję ostrze-
gawczych, czerwonych diod LeD na szybie przedniej.

3.  Kamera cofania (RVC)3. Manewrujesz bezpiecznie bez  
konieczności obracania się przez ramię. 

1 Niedostępna dla wersji essentia. Kamerę opel eye można wyłączyć. 
2 Funkcjonalność opcjonalnej kamery przedniej opel eye.
3 wyposażenie dodatkowe dla wersji elite i enjoy dostępne z opcjonalnym systemem R 4.0 intelliLink lub Navi 900 intelliLink.

1.

3.

2.
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Wydajność 
MA ZNACZENIE.

Moc w połączeniu z panowaniem nad pojazdem dają niesamowitą 
frajdę z jazdy, dlatego opel stworzył inteligentny układ napędu 
4 x 41 i odpowiednią gamę ekonomicznych silników dla Mokki X. 
Skąd wiemy, że to faktycznie działa? wystarczy spojrzeć na 
twarze kierowców wracających z jazdy testowej. 

• Fantastyczne wrażenia z jazdy po asfaltowych drogach  
i nieutwardzonych szlakach

• Silniki wysokoprężne o wysokiej kulturze pracy 
• Lżejsze zawieszenie, większa zwinność

1. Najmnocniejsza jednostka. napęd 4 x 4, 6-biegowa  
przekładnia automatyczna, system Start/Stop, 152 KM.  
jest moc, jest pewność.

2.	 Większy	zasięg. Mocne silniki benzynowe łączą ekonomiczną 
jazdę i imponującą dynamikę. Idealny wybór na długie trasy.

3.	 Tnij,	gdzie	się	da. System Start/Stop, dostępny z wybranymi 
silnikami, wspomaga redukcję zużycia paliwa i emisji spalin. 

4.	 Twoja	decyzja.	automatyczna 6-biegowa czy 5- lub  
6-stopniowa przekładnia manualna? Każdy wybór jest dobry.

1 wyposażenie dodatkowe dla wersji Enjoy i Elite z wybranymi silnikami. niedostępne dla wersji Essentia.

Zużycie paliwa i emisja Co2 w cyklu mieszanym dla Mokki X z napędem 4 x 4 i silnikiem 1.4 Turbo 112 kw/152 KM:  
6,5 l/100 km, 150 g/km, wg Rozporządzenia wE 715/2007 i 692/2008, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów 
w warunkach laboratoryjnych. więcej na stronie 37. 

1.

2. 4.

3.
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1  Poprawne działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej aktywacji, posiadania elektronicznego konta w ramach  
OnStar Europe Ltd., a także akceptacji Warunków Użytkowania. Funkcjonowanie systemu OnStar zależy od dostępności  
sygnału sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Korzystanie z OnStar po upływie darmowego okresu 
próbnego użytkowania podlega opłacie abonamentowej. Pakiet usług OnStar w ramach abonamentu może różnić się od 
pakietu dostępnego podczas darmowego okresu próbnego. Więcej informacji dotyczących dostępności i opłat znajdziesz 
na www.opelonstar.pl 

2  Usługa hotspota Wi-Fi jest niedostępna w chwili publikacji niniejszej broszury. Po jej uruchomieniu, poprawne działanie 
usługi hotspota Wi-Fi będzie wymagało posiadania elektronicznego konta w ramach OnStar Europe Ltd., a także akceptacji 
Warunków Użytkowania dedykowanego operatora sieci komórkowych oraz będzie podlegało osobnej opłacie abonamen-
towej. Funkcjonowanie hotspota Wi-Fi będzie zależeć od dostępności sygnału sieci bezprzewodowych. Więcej informacji 
dotyczących dostępności i opłat znajdziesz na www.opelonstar.pl lub u Dealerów marki Opel. 

3  Opiekun OnStar, w imieniu kierowcy, może dokonać rezerwacji hotelu za pośrednictwem serwisu booking.com, zgodnie z 
ogólnymi warunkami handlowymi i polityką prywatności, dostępnymi na www.booking.com, oraz regulaminem świadczenia 
usług obowiązującym w wybranym hotelu. Opiekun OnStar służy wyłącznie pomocą w rezerwacji hotelu i nie jest odpowie-
dzialny za jakość usług świadczonych przez booking.com i wybrany hotel. Skorzystanie z usługi wiąże się z podaniem adresu 
e-mail i numeru karty kredytowej.

całodobowy  
osobisty opiekun 
kierowcy.

Opel OnStar1 to nowoczesny pokładowy system bezpieczeństwa i komuni-
kacji, zapewniający – o każdej porze dnia i nocy – dostęp niemal w całej 
Europie do szerokiej gamy usług i rozwiązań z zakresu łączności, bezpieczeń-
stwa i wsparcia, takich jak całodobowa usługa połączenia alarmowego, 
pomoc drogowa, wsparcie osobistego asystenta, a w przyszłości hotspot 
Wi-Fi2. Witaj w strefie usług rodem z klasy wyższej. 

OnStar

OPEL
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Bezpieczeństwo 
Lepiej dmuchać na zimne! Specjalnie przeszkoleni opiekunowie OnStar 
w każdej chwili służą pomocą. 

•  Automatyczne reagowanie na zderzenie1: dzięki wbudowanym 
w samochodzie czujnikom opiekun OnStar otrzymuje automatyczne 
powiadomienie o zderzeniu i niemal natychmiast łączy się z Twoim 
samochodem. Po wstępnej ocenie sytuacji, w razie potrzeby, opiekun 
wzywa służby ratunkowe, wskazując im Twoją lokalizację. 

•  Całodobowa usługa połączenia alarmowego1: w przypadku nagłej 
potrzeby pomocy medycznej dla Ciebie lub pasażerów, naciśnij 
czerwony przycisk SOS, aby skontaktować się z opiekunem OnStar, 
który w takim przypadku może wezwać służby ratunkowe. 

•  pomoc drogowa1,5: jeśli Twój samochód ulegnie awarii, a Twoja 
 komórka jest poza zasięgiem lub jej bateria się rozładowała,  
skontaktuj się z opiekunem OnStar, który zarejestruje zgłoszenie 
i wyśle pomoc na miejsce zdarzenia.

•  pomoc w przypadku kradzieży pojazdu1: jeśli Twój Opel został 
skradziony, OnStar może zablokować zapłon, unieruchamiając auto, 
a wbudowany moduł GPS umożliwi określenie jego lokalizacji.

4  Dostępność niektórych funkcjonalności aplikacji mobilnej oraz diagnostyki pojazdu i pobierania celu podróży może być uzależniona od  
modelu lub wersji wyposażenia. Fabryczny system nawigacji Opla z odpowiednimi mapami jest niezbędny dla poprawnego funkcjonowania 
usługi pobierania celu podróży. Więcej informacji na www.opelonstar.pl 

5  OnStar posiada możliwość skierowania pomocy drogowej w miejsce awarii. Jeśli Twój samochód jest objęty programem Opel Assistance, 
opiekun OnStar skontaktuje Cię z dostawcą usług Opel Assistance, który zapewni pomoc drogową bez dodatkowych kosztów, z uwzględnieniem 
wszelkich warunków usług Opel Assistance. Jeśli Twój samochód nie jest objęty usługami Opel Assistance, dostawca usług pomocy drogowej 
może obciążyć Cię kosztami świadczonych usług. 

6  Usługa obejmuje wyłącznie parkingi zgłoszone w serwisie Parkopedia. Informacja o dostępności wolnych miejsc aktualna w chwili kontaktu  
z opiekunem OnStar.

Łączność
W nowoczesnym świecie łączność to podstawa, a Opel udostępnia  
Ci odpowiednie narzędzia.

•  zdalne sterowanie zamkiem centralnym1,4: jeśli zdarzyło Ci się  
zapomnieć zamknąć samochód, nie stresuj się. Skorzystaj z aplikacji 
mobilnej myOpel, za pomocą której z dowolnego miejsca odblokujesz 
lub zablokujesz zamki drzwi.

•  Lokalizator pojazdu1,4: nie pamiętasz gdzie jest zaparkowany 
Twój samochód? Nie szkodzi, zlokalizujesz go online przez aplikację 
na smartfonie. Kiedy będziesz w pobliżu, auto może zabłysnąć 
światłami i zatrąbić klaksonem, a wtedy z łatwością je znajdziesz.

•  Hotspot wi-Fi1,2: dzięki mocnej antenie zyskasz w przyszłości 
szybkie, stabilne połączenie z Internetem dla nawet 7 urządzeń  
jednocześnie.

wsparcie
Każdy chce mieć osobistego asystenta, służącego pomocą 
każdego dnia, przez całą dobę.

• rezerwacja hotelu1,3: nagła zmiana planów, a może zmę-
czenie nie pozwala Ci dalej prowadzić? Opiekun OnStar 
wyszuka i zarezerwuje dla Ciebie hotel za pośrednictwem 
serwisu Booking.com

• pobieranie celu podróży1,4: nie musisz już wyszukiwać da-
nych osobiście podczas jazdy! Opiekun OnStar zrobi to za 
Ciebie i prześle adres miejsca docelowego bezpośrednio 
do fabrycznego systemu nawigacji w Twoim Oplu.  

•  Diagnostyka pojazdu1,4: nie masz pewności co oznacza 
kontrolka ostrzegawcza na wyświetlaczu kierowcy?  
Skontaktuj się z opiekunem OnStar i poproś o zdalne 
sprawdzenie najważniejszych parametrów Twojego auta.

•  parking1,6: Za pośrednictwem serwisu Parkopedia.com 
opiekun OnStar wyszuka najbliższy parking i powiadomi 
Cię o dostępności miejsc, godzinach otwarcia i obowiązu-
jących cenach.
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Jak wyposażyć  
AUTO W ONSTAR?

OnStar jest dostępny opcjonalnie dla Mokki X w wersji Essentia, 
a pozostałe wersje mają go w standardzie. 

podoba Ci się onstar?

Zamów Mokkę X wraz z OnStarem.
Przed odbiorem auta otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym  
Twojego konta myOpel.
Dokończ aktywację konta online i dostosuj ustawienia do swoich  
preferencji.
I to już wszystko. Odbierając auto skorzystaj z OnStar, naciskając  
niebieski przycisk usług.

Pamiętaj, że działanie systemu OnStar wymaga jego uprzedniej 
aktywacji.

Po upływie 12 miesięcy1 zdecydujesz, czy chcesz odpłatnie przedłużyć 
usługi OnStar w pełnym zakresie. 

Więcej informacji znajdziesz na www.opelonstar.pl

Twoja prywatność. Twój wybór. Ty decydujesz o tym, czy 
OnStar może otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji. 
OnStar będzie mógł wyłączyć tryb prywatności niezależnie 
tylko w sytuacji awaryjnej. Więcej informacji na 
www.opelonstar.pl
ONSTAR
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1  Darmowy okres próbny rozpoczyna się w dniu wstępnej rejestracji lub odbioru samochodu u Dealera, w zależności od tego,  
co nastąpiło wcześniej, bez względu na termin aktywacji konta przez klienta. 

2  Dostęp jest aktywowany na okres 13 miesięcy i może być cyklicznie odnawiany po wykonaniu przeglądu okresowego  
w Autoryzowanych Serwisach marki Opel i potwierdzeniu własności samochodu. Zapraszamy na myOpel.pl i do Autoryzowanych 
Serwisów marki Opel.Przykładowe zdjęcie

PORTAL MYOPEL. 

Specjalnie dla wszystkich użytkowników Opli przygotowaliśmy 
nowoczesny portal internetowy – myOpel. Zapewnia on wygodny 
dostęp do wielu praktycznych informacji o Twoim Oplu i pomaga 
jeszcze lepiej o niego zadbać. Wszystkie dane mogą być dostępne 
na ekranie Twojego komputera lub innym urządzeniu przenośnym, 
na przykład telefonie czy tablecie. 

Aktywując usługi OnStar możesz uzyskać dostęp do portalu 
myOpel, w tym między innymi do:

• Promocji przygotowanych na miarę Twoich potrzeb 
• Informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych
• Zapytań o serwis online
• Wyników oceny technicznej po jej wykonaniu w Autory zowanym 

Serwisie Opel
• Historii serwisowej samochodu2

• Specyfikacji fabrycznej auta2

• Przypomnień o przeglądzie2

Portal myOpel jest dostępny również dla właścicieli samochodów 
marki Opel bez usługi OnStar. Wystarczą trzy proste kroki, aby 
zostać użytkownikiem portalu myOpel:

Wejdź na stronę myopel.pl lub poproś Dealera o wstępną  
rejestrację konta na portalu myOpel.
Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym konta.
Dokończ aktywację konta online na portalu.

Pobierz na smartfona aplikację myOpel ze sklepu Google Play 
lub AppStore, aby wybrane funkcjonalności portalu mieć zawsze 
pod ręką. 

OnSTAr





Łączność

jedź, mów, łącz.

Mokka X jest jednym z najlepiej skomunikowanych ze światem zewnętrznym miejskich SUV-ów: 
umożliwia korzystanie z funkcjonalności urządzeń mobilnych „zawsze i wszędzie”. W przyszłości, 
poprzez osobistego opiekuna kierowcy opel onStar1, zapewni również mobilny punkt dostępu 
do sieci hotspot Wi-Fi. Interfejsy Android Auto™2 firmy Google i Apple carPlay™2 w systemach mul-
timedialnych IntelliLink opla3 umożliwiają projekcję ekranu smartfona4 na dużym, dotykowym 
wyświetlaczu umieszczonym na konsoli centralnej. 

Więcej o technologii IntelliLink znajdziesz na www.opel.pl/mokka-x

1 Więcej na str. 18–21. 2 Funkcja projekcji ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą interfejsu Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone'a przez interfejs Apple carPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału 
producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych). Więcej informacji o interfejsach znajdziesz na stronach www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. Apple carPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA 
i innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. 3 Wyposażenie standardowe lub dodatkowe w zależności od wersji. 4 Kompatybilność i zakres funkcjonalności mogą różnić się w zależności od typu urządzenia oraz wersji systemu 
operacyjnego. 

1a–b.  Navi 900 IntelliLink3. najnowocześniejszy system multime-
dialny opla jest w pełni kompatybilny z interfejsami Apple 
carPlay™2 i Android Auto™2, ułatwiając korzystanie z funk-
cjonalności smartfona na 8˝ kolorowym wyświetlaczu dotyko-
wym. oferuje m.in. radio oraz nawigację z mapami w widoku 
3D i umożliwia wprowadzanie celu podróży krótką komendą 
głosową lub wybranie go z listy ulubionych. Mapy, aplikacja 
TuneIn czy radio AM/FM obsługiwane są komendami głosowy-
mi lub z poziomu ekranu dotykowego. Aplikacja Glympse 
automatycznie powiadamia rodzinę lub przyjaciół, że jesteś 
już w drodze. 

2.  System R 4.0 IntelliLink3. Wyposażony w 7˝ ekran dotykowy 
i radio, oferuje obsługę połączeń telefonicznych przez zestaw 
głośnomówiący oraz bezprzewodowe odtwarzanie plików 
dźwiękowych przez Bluetooth®. Współpracuje z Apple carPlay™2  

i Android Auto™2. Funkcja zapamiętywania ulubionych 
utworów, stacji radiowych i kontaktów jest też dostępna. 

23
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ESSENTIA ENJOY
KONKRETNY ZESTAW. dopracowane wnętrze.

• 16˝ stalowe obręcze kół
• Światła do jazdy dziennej Led 
• podgrzewane lusterka zewnętrzne
• Komputer pokładowy
• Klimatyzacja manualna, tempomat
• elektrycznie sterowane szyby przednie
• radioodbiornik r 300 Bt z łączami Bluetooth®, 

USB, aUX-in i 6 głośnikami

wybrane elementy ponad wersję essentia:
• 17˝ obręcze kół ze stopów lekkich
• przednie reflektory przeciwmgielne
• widoczna końcówka układu wydechowego 

z nakładką ze stali nierdzewnej1

• Kierownica pokryta skórą
• elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
• osobisty opiekun kierowcy opel onStar

1 widoczna końcówka układu wydechowego dostępna ze wszystkimi silnikami, poza silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 l. 2 Kompatybilność i zakres funkcjonalności mogą różnic się w zależności od typu urządzenia oraz wersji systemu operacyjnego. Funkcja projekcji ekranu smartfona  
z systemem peracyjnym android jest realizowana za pomocą interfejsu android autoTM, a projekcja ekranu iphone'a przez interfejs apple carplayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych). więcej informacji o interfejsach znajdziesz na  
stronach www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. apple carplay jest znakiem towarowym firmy apple Inc., zarejestrowanym w USa i innych krajach. android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google. 3 niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne  
są wyłącznie dla wybranych wersji. Szczegółowych informacji udzielają dealerzy marki opel. 4 certyfikat aGr jest znakiem jakości przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów aGr (aktion Gesunder rücken – akcja na rzecz zdrowego Kręgosłupa).

werSje wypoSażenIa
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STANDARD 
z górnej półki ...

W każdej wersji Mokki X gama wyposażenia podstawowego
jest imponująca, począwszy od świateł do jazdy dziennej LED 
w bazowej Essentii, po system multimedialny IntelliLink z radiem 
w bogatszej wersji Elite.

Na sąsiedniej stronie prezentujemy tylko przykładowe elementy 
trzech odsłon Mokki X. Każdą z nich można wzbogacić o dodat-
kowe rozwiązania3.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wersjach Mokki X?
Wejdź na www.opel.pl/mokka-x

WybraNE ELEMENty WyposażENIa DoDatKoWEgo3:

• reflektory adaptacyjne (aFL) w technologii LED
• Kamera przednia opel Eye współpracująca m.in. z układem 

ostrzegania przed kolizją (FCa)
• Kamera cofania (rVC) 
• system nawigacji Navi 900 IntelliLink (8˝ kolorowy ekran doty-

kowy, radio, mapy ponad 30 krajów Europy, apple Carplay™  
i android auto™2)

• Ergonomiczne fotele przednie agr4

• system podgrzewania foteli przednich i kierownicy 
• 19˝ obręcze kół ze stopów lekkich
• system automatycznego odblokowywania zamków drzwi  

i sterowania zapłonem open and start
• Uchwyt rowerowy FlexFix® 

elite
WytWorNa oDsłoNa jaKośCI I KoMFortU.

Wybrane elementy ponad wersję Enjoy:
• 18˝ obręcze kół ze stopów lekkich
• automatyczne sterowanie światłami drogowymi (Hba)
• system multimedialny r 4.0 IntelliLink z radiem aM/FM 

współpracujący z interfejsami apple Carplay™ 
i android auto™ firmy google2

• Chromowana listwa ozdobna okien, przyciemniane 
szyby tylna i boczne po stronie pasażerów z tyłu

• Dwustrefowa klimatyzacja sterowana elektronicznie

WErsjE WyposażENIa
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… z najwyższej też.

adaptacyjne reflektory aFL w technologii LeD, najnowocześniejszy system 
multimedialny z fabryczną nawigacją i najwyższej jakości system nagłośnienia  
Bose® to luksusowe elementy wyposażenia standardowego, dzięki którym 
Mokka X Ulimate to prawdziwie wytworny sUV.

pełną gamę wyposażenia standardowego znajdziesz na www.opel.pl/mokka-x

Ultimate
LUksUsoWa oDsłona koMpaktoWego sUV-a.

• adaptacyjne reflektory aFL w technologii LeD
• system multimedialny navi 900 intelliLink z fabryczną nawigacją
• kamera przednia opel eye współpracująca z systemami: rozpozna-

wania znaków drogowych (tsr), ostrzegania przed niezamierzoną 
zmianą pasa ruchu (LDW), ostrzegania przed kolizją (FCa) i wskaźni-
kiem odległości od pojazdu poprzedzającego (FDi)

• 4,2˝ kolorowy wyświetlacz wskaźników kierowcy
• system nagłośnienia Bose®

• system automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania 
zapłonem open and start

• 18˝ dwukolorowe obręcze kół ze stopów lekkich

na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego.



28 Pakiet SPort oPC

Pakiet stylizacji  
nadwozia  
sPort oPc.

Pakiet stylizacji nadwozia Sport oPC1 podkreślający muskulaturę  
i zadziorny charakter Mokki X przenosi energię toru wyścigowego  
na miejskie drogi. 

1.	 Postaw	na	formę.	Z pakietem 
Sport OPC Mokka X zyskuje spor-
towe nakładki progów bocznych, 
przedniego i tylnego zderzaka. 

2. detale. Elementy dodatkowe 
OPC uwydatniają kształt  
zderzaków. 

1 Wyposażenie dodatkowe dla wersji Enjoy, Elite i Ultimate. Niedostępne dla wersji Essentia.

2.

1.
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1.
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1. Essentia/Enjoy. Siedzisko pokryte tapicerką materiałową  
Milano w kolorze Marvel Black. Elementy boczne fotela  
w kolorze Jet Black z przeszyciami Dark Titanium. Elementy 
ozdobne Tioga Grey i Piano Black2.

2. Elite I. Siedzisko pokryte tapicerką materiałową Lighthouse 
Rhombus i elementy boczne fotela Morrocana5 w kolorze Jet 
Black. Elementy ozdobne Ruthenium i Jet Black Morrocana5 
z przeszyciami Dark Titanium3.

3. Elite II. Siedzisko pokryte tapicerką materiałową Lighthouse 
Rhombus w kolorze Shale. Elementy boczne fotela Morrocana5 
w kolorze Jet Black. Elementy ozdobne Ruthenium i Jet Black 
Morrocana5 z przeszyciami Dark Titanium3.

4. Opcjonalna tapicerka skórzana I z fotelami AGR dla wersji 
Elite. Siedzisko pokryte skórą naturalną Jasmine i elementy 
boczne fotela Morrocana5 w kolorze Jet Black. Elementy 
ozdobne Ruthenium i Jet Black Morrocana5 z przeszyciami 
Dark Titanium4,6.

5. Opcjonalna tapicerka skórzana II z fotelami AGR dla  
wersji Elite. Siedzisko pokryte skórą naturalną Morello Red  
z przeszyciami Dark Titanium. Elementy ozdobne Piano Black  
i Jet Black Morrocana5 z przeszyciami Dark Titanium4,6.

TaPicERki i ELEMEnTy wykończEnia

dla każdego 
coś miłego.

Mokka X proponuje ciekawe połączenia tapicerek i elementów 
dekoracyjnych. Dbałość o każdy detal wzmacnia wrażenie 
wysokiej jakości wnętrza.

Ergonomiczne fotele przednie aGR1 dostępne są w Mokce X 
z wybranymi tapicerkami.

• Fotel aGR kierowcy: opcjonalnie z tapicerką materiałową 
w wersji Enjoy

• Dwa fotele przednie aGR: opcjonalnie z tapicerką 
materiałową w wersji Enjoy oraz z tapicerką mate-
riałową łączoną ze skórą sztuczną Morrocana 
w wersji Elite

• Dwa fotele przednie aGR: w pakiecie 
z opcjonalnymi tapicerkami skórzanymi 
w wersji Elite

1.
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1 Certyfikat AGR jest znakiem jakości przyznawanym przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa). 2 Tapicerka standardowa dla wersji Essentia i Enjoy, niedostępna dla wersji Elite i Ultimate.  
3 Tapicerka standardowa dla wersji Elite i Ultimate, niedostępna dla wersji Essentia i Enjoy. 4 Z fotelami przednimi AGR, niedostępna dla wersji Essentia i  Enjoy. 5 Morrocana – skóra sztuczna. 6 Skórą naturalną pokryte są elementy fotela w miejscach kontaktu z ciałem.

3. 5.

4.2.



Koła32

1.

2.

3.4.
5.

4.
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Szary Quantum1

Czerwony Absolute1

Beżowy Silky1

Niebieski Boracay1,3

Niebieski Darkmoon1,2

Biały Abalone1

Bordowy Rouge Brown1,2

Srebrny Sovereign1

Czerwony Velvet3

Biały Summit

Czarny Mineral1 

Pomarańczowy Amber1 

NA PIERWSZYM  
PLANIE. 

Bez względu to, na które obręcze się zdecydujesz, 
Twoja Mokka X przyciągnie spojrzenia. 

1.   Obręcze kół ze stopów lekkich 19 x 7,5˝, 5-ramienne 
podwójne w kolorze srebrnym, opony 225/45 R 19 (RT7)

2.   Obręcze kół ze stopów lekkich 18 x 7˝, 5-ramienne 
podwójne w kolorze srebrnym, opony 215/55 R 18 (RI6)

3.   Obręcze kół ze stopów lekkich 18 x 7˝, wieloramienne 
dwukolorowe, opony 215/55 R 18 (RRU)

4.   Obręcze kół ze stopów lekkich 18 x 7˝, wieloramienne 
w kolorze czarnym (REY) lub srebrnym (RV8), opony 215/55 R 18

5.   Obręcze kół ze stopów lekkich 17 x 7˝, 5-ramienne 
w kolorze srebrnym, opony 215/60 R 17 (WQX)

Obręcze stalowe 16 x 6,5˝, opony 215/65 R 16 (RRY) – wyposażenie 
standardowe wersji Essentia.

Skonfiguruj swoją Mokkę X na www.opel.pl/mokka-x

1Dostępny za dopłatą. 2 Dostępny tylko dla wersji z silnikiem 1.4 140 KM LPG. 3 Niedostępny dla wersji z silnikiem 1.4 140 KM LPG.



1.
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JEDNO AUTO. 
Wiele możliWości. 

W elastycznej przestrzeni bagażowej Mokki X zmieścisz niemały 
ładunek. Jeśli jednak stwierdzisz, że to za mało, skorzystaj z licz-
nych możliwości jej aranżacji i zabierz w podróż to, co niezbędne. 

Zapoznaj się z gamą dodatkowych akcesoriów transportowych  
w elektronicznym katalogu na www.opel.pl w sekcji Usługi 
i serwis. 

1. Funkcjonalne oparcie tylnej kanapy. Składa się w proporcji 
60/40, zwiększając przestrzeń bagażową nawet do 1 372 l1.

2. Uchwyt rowerowy FlexFix®2. Na wysuwanym z tylnego  
zderzaka bagażniku wygodnie umieścisz swój rower, a z zamon-
towanym specjalnym adapterem przewieziesz ich nawet trzy. 

3. Spojler dachowy oPc2. Aerodynamiczny, opływowy spojler 
dociska pojazd do podłoża, zwiększając jego przyczepność. 

4. Uchwyt na narty lub deskę snowbordową2. Bezpiecznie 
przewieziesz na nim 4 deski lub nawet 6 par nart. 

5. Stopnie boczne z antypoślizgowymi gumowymi nakładkami2. 
Zapewniają wygodniejszy dostęp do bagażnika dachowego 
oraz ułatwiają wsiadanie i wysiadanie.

6. Przystawka Flexconnect: wieszak na ubrania2. Doskonały 
sposób na przewiezienie, na przykład, marynarki w idealnym 
stanie.

7. Przystawka Flexconnect: uchwyt na iPada lub iPada mini2. 
W zależności od tego, czy pasażer z tyłu czyta e-booka czy 
ogląda film, może odpowiednio dostosować wysokość i kąt 
położenia urządzenia. 

1Maksymalna pojemność bagażnika po złożeniu oparcia tylnej kanapy, bez zestawu naprawczego opon i uchwytu  
rowerowego FlexFix®. 2 Wyposażenie dodatkowe.

2. 5.

3. 6.

4. 7.



36 SILNIKI, SKRZYNIE BIEGÓW I OPONY

FAKTY I LICZBY.

Mokka X wyposażona jest w wydajne, nowoczesne silniki Opla 
o wysokiej kulturze pracy.

• Gama silników diesla i benzynowych – 3 najmocniejsze 
jednostki współpracują z napędem 4 x 4 

• Precyzyjne 5/6-stopniowe manualne skrzynie biegów lub 
6-biegowa przekładnia automatyczna 

• Najmocniejszy silnik 1.4 o mocy 112 kW/152 KM z napędem 
4 x 4 zapewnia niezapomniane wrażenia z jazdy

• Technologia ECOTEC® wspomaga redukcję zużycia paliwa 
i emisji spalin 

• Ponadprzeciętnie ekonomiczny, nowy silnik 1.6 Diesel  

z systemem Start/Stop 

OPONY1

Rozmiar 215/65
R 16

215/60
R 17

215/55
R 18

225/45
R 19

Klasa efektywności paliwowej2 B C–B E E

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni3 B B B A

Wartość pomiarowa zewnętrznego  
hałasu toczenia (dB) 71 71 71 71

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia4



Zużycie paliwa i emisja cO2

silniki 1.6 
z systemem start/stop 
(85 kw/115 Km)

1.4 Turbo ecOTec®  
z systemem start/stop
(103 kw/140 Km)

1.4 Turbo   
(103 kw/140 Km)

1.4 Turbo ecOTec® 
z systemem start/stop 
(103 kw/140 Km)

1.4 Turbo lpG ecOTec®

(103 kw/140 Km)
1.4 Turbo 
z systemem start/stop
(112 kw/152 Km)

układ napędowy FwD FwD FwD 4 x 4 FwD 4 x 4

skrzynie biegów mT-5 mT-6 aT-6 mT-6 mT-6 aT-6

Norma emisji spalin euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna lpG/Benzyna Benzyna

Zużycie paliwa w l/100 km5

miasto 8,6–8,5 7,6–7,5 8,4–8,2 8,3–8,2 10,1–9,9/8,1–7,9 7,9–7,8

autostrada 5,6–5,5 5,1–5,0 5,4–5,1 5,6–5,5 6,6–6,3/5,4–5,1 5,7–5,6

cykl mieszany 6,7–6,6 6,0–5,9 6,5–6,2 6,5–6,4 7,9–7,6/6,4–6,1 6,5–6,4

emisja cO2 w g/km, cykl mieszany5 155–153 140–138 149–144 152–149 129–124/147–142 150–148

silniki 1.6 Diesel 
z systemem start/stop 
(81 kw/110 Km)

1.6 Diesel 
(100 kw/136 Km)

1.6 Diesel
z systemem start/stop 
(100 kw/136 Km)

1.6 Diesel
z systemem start/stop 
(100 kw/136 Km)

układ napędowy FwD FwD FwD 4 x 4

skrzynie biegów mT-6 aT-6 mT-6 mT-6

Norma emisji spalin euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od wersji wyposażenia i rodzaju opon. szczegółowych informacji udzielają Dealerzy marki Opel.

Rodzaj paliwa Diesel Diesel Diesel Diesel

Zużycie paliwa w l/100 km5

miasto 4,8–4,6 6,0–5,9 4,8–4,6 5,2–5,0

autostrada 4,0–3,8 4,4–4,3 4,0–3,8 4,4–4,2

cykl mieszany 4,3–4,1 5,0–4,9 4,3–4,1 4,7–4,5

emisja cO2 w g/km, cykl mieszany5 114–106 132–128 114–106 124–119

1 Zgodnie z Rozporządzeniem we 1222/2009. 2 Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od a (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon.  
3 Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od a (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania).  
4 Określana na podstawie wartości granicznej (lV), zgodnie z Rozporządzeniem we 661/2009. 5 Zgodnie z Rozporządzeniem we 715/2007 oraz we 692/2008, w zależności od wersji.  
mT-5/mT-6 = 5-/6-biegowa skrzynia manualna aT-6 = 6-biegowa skrzynia automatyczna

wszystkie informacje są aktualne w momencie publikacji materiału. General motors poland sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. indywidualne uzgodnienie  
właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. wartości 
zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę euro 6 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem (we) nr 715/2007 parlamentu europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji (we) nr 692/2008,  
na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników 
natury nietechnicznej. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg. 

chcesz wiedzieć więcej? wejdź na www.opel.pl 



38 Jazda testowa

5 argumentów  
za MOKKĄ X.

Zachwyca Cię stylistyka Mokki X? Umów się na jazdę testową, 
a pokochasz ją od pierwszego kilometra. 

1. Energia prawdziwego SUV-a o zachwycającym wzornictwie.
2. Napęd 4 x 4 sprawdzający się na miejskich ulicach i trudnych 

szlakach.
3. Inteligentne systemy wspomagające kierowcę i reflektory 

adaptacyjne AFL LED podnoszące bezpieczeństwo jazdy.
4. Ergonomiczne fotele przednie AGR1

5. Interfejsy Apple CarPlay™ i Android Auto™2 oraz system  
Opel OnStar3.

Przetestuj Mokkę X, aby osobiście doświadczyć jej licznych  
zalet. Miejski szyk i off-roadowy kurz przyciągną zaintrygowane 
spojrzenia, a Ty dowiesz się, co to znaczy siedzieć za kierownicą 
nieprzeciętnego auta. 

Wejdź na www.opel.pl/mokka-x i zarezerwuj jazdę testową 
kompaktowym SUV-em Opla.

1 Więcej informacji o fotelach AGR na stronach 27 i 30. 
2  Funkcja projekcji ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą interfejsu  

Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone’a przez interfejs Apple CarPlayTM (w chwili publikacji niniejszego materiału  
producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych). Więcej informacji o interfejsach znajdziesz na stronach  
www.apple.com/ios/carplay/ i www.android.com/auto/. Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.  
zarejestrowanym w USA i innych krajach. Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google Inc. 

3 Więcej informacji o Opel OnStar znajdziesz na stronach 18–21 i na www.opelonstar.pl 





Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel  
postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody 
z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. 
Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.
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