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Cennik nr 06/2022 z dnia 3 października 2022, OPPL
Rok produkcji 2022 / rok modelowy 2022

OPEL
MOKKA & MOKKA-{ele}  
 

MOKKA
CENA KATALOGOWA 

od 100 400 zł
OPEL LIGHT KREDYT
OD 1 130 ZŁ/MIES.

OPEL LIGHT LEASING
OD 1 145 ZŁ NETTO/MIES.

MOKKA-{ele}
CENA KATALOGOWA 

od 176 500 zł
OPEL LIGHT KREDYT
OD 1 941 ZŁ/MIES.

OPEL LIGHT LEASING
OD 1 716 ZŁ NETTO/MIES.

mgebi
Opel

https://dixi-car.pl
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Program „Mój elektryk” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest dostępny przy zakupie pojazdów zeroemisyjnych, m.in. samochodów 
elektrycznych (BEV). Dla samochodów osobowych, dla osób fizycznych dofinansowanie wynosi 18 750 zł do zakupu pojazdu o maksymalnej cenie 225 000 zł brutto, bez wymogów 
dotyczących minimalnego przebiegu rocznego. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny dotacja wynosi 27 000 zł, bez ograniczeń kosztu zakupu pojazdu. Dla przedsię-
biorców, dofinansowanie na modele osobowe może wynieść do 27 000 zł, w przypadku zadeklarowania rocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Dla samochodów dostawczych (N1) 
limit dofinansowania wynosi 70 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych) przy deklarowanym przebiegu rocznym od 20 tys. km. Szczegółowe informacje dotyczące m.in warunków 
składania wniosków, w tym formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW, terminu wypłaty dotacji po zakupie pojazdu oraz pozostałych wymagań znajdują się na stronach serwisu 
gov.pl. Dostępność dofinansowania uzależniona jest od poziomu wykorzystania budżetu programu. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Przedmiotowe wsparcie nie jest promocją handlową sprzedawcy pojazdu.
Wszystkie modele elektryczne marki Opel otrzymują gwarancję zachowania minimum 70% pierwotnej pojemności zespołu akumulatorów na 8 lat lub przebieg do 160000 km. Oryginalny certyfikat, potwierdzający pojemność zespołu akumulatorów, generowany po każdym 
przeglądzie w autoryzowanej stacji obsługi. 
Promocja obejmująca urządzenia do ładowania easyWallbox „w cenie samochodu” jest ograniczona - obowiązuje do 31 października 2022 lub do wyczerpania zapasów urządzenia i dotyczy wyłącznie zamówień na elektryczne modele osobowe:. Propozycja nie obejmuje 
kosztów montażu. Stacja ładowania jednofazowa 230 V, 50 Hz, do 32A, o maksymalnej mocy do 7,4 kW, wyposażona w kabel zasilania Tryb 2, z funkcjami zdalnego sterowania za pomocą aplikacji na smartfonie. Stellantis Polska zastrzega sobie prawo do zmian bez uprze-
dzenia w zakresie tej oferty. Szczegółowe informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.
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NOWOCZESNY
NIEMIECKI
CHARAKTER OPLA �
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OPEL MOKKA �
ŚMIAŁA STYLISTYKA 

 ˧ Jednorodny przedni panel nadwozia Opel Vizor  
osłaniający m.in. kamery, czujniki i reflektory

 ˧ Czarny dach, maska i obudowy lusterek zewnętrznych 
kontrastujące z resztą nadwozia

 ˧ Rzeźbiarski kunszt i niemiecka precyzja

https://www.opel.pl/microapps/lookbook/mokka/
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OPEL MOKKA �
OCZYSZCZAJĄCE  
DOŚWIADCZENIE

 ˧ Cyfrowa deska rozdzielcza Pure Panel®  
z 7” lub 10” ekranem dotykowym i 7” lub 12"  
wyświetlaczem wskaźników

 ˧ Detoks, czyli uproszczenie wnętrza,  
brak elementów rozpraszających uwagę

 ˧ Funkcjonalność, porządek i prostota

https://www.opel.pl/microapps/lookbook/mokka/
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OPEL MOKKA �
ZAAWANSOWANE 
TECHNOLOGIE

 ˧ Zaawansowany układ wykrywania pieszych i rowe-
rzystów z systemem zapobiegania kolizji i hamowa-
nia awaryjnego

 ˧ Reflektory matrycowe Intelli-Lux LED oferują  
10 trybów pracy automatycznie dostosowujących 
oświetlenie do sytuacji na drodze

 ˧ Panoramiczna kamera cofania 180º ułatwiająca do-
strzeżenie obiektów za samochodem i zbliżających  
się z boku, również objętych martwym polem

 ˧ Aktywny układ utrzymania na pasie ruchu utrzymuje 
pojazd w granicach pasa, po którym się porusza

https://www.opel.pl/microapps/lookbook/mokka/
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OPEL MOKKA �
KOMFORTOWE FOTELE

 ˧ Profilowane fotele przednie zapewniające optymalne 
podparcie sylwetki

 ˧ Funkcja podgrzewania foteli przednich

 ˧ Fotel kierowcy z funkcją masażu oraz elektryczną  
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

https://www.opel.pl/microapps/lookbook/mokka/
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TECHNOLOGIA
PRZYSZŁOŚCI 

NAPĘD W 100% ELEKTRYCZNY

 ˧ Moc do 136 KM i zużycie energii 17,8-17,4 kWh/100 km (WLTP)

Mokka-e wyposażona jest w bardzo dynamiczny silnik elektryczny o mocy 
do 100 kW /136 KM i zespół akumulatorów litowo-jonowych o pojemno-
ści 50 kWh, zbudowany z 18 modułów po 12 ogniw na moduł (łącznie 216 
ogniw). Układ oferuje zasięg nawet do 479 km w cyklu miejskim, wg norm 
WLTP. Zespół akumulatorów zintegrowany z podwoziem nie ogranicza 
pojemności przestrzeni bagażowej i jednocześnie ma pozytywny wpływ na 
właściwości jezdne pojazdu poprzez obniżenie środka ciężkości.

CICHA BEZEMISYJNA JAZDA

 ˧ Do 324 km na jednym ładowaniu, w cyklu mieszanym WLTP

Podróżowanie Mokką-e jest w pełni ekologiczne dzięki elektrycznemu 
układowi napędowemu. Maksymalna prędkość wynosi 150 km/h. Samo-
chód przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 9 sekund i dysponuje aż 260 Nm 
stałego momentu obrotowego. Prosta obsługa sterowanej elektronicznie 
przekładni redukcyjnej oraz możliwość kontroli prędkości tylko pedałem 
przyspieszenia, za sprawą spadku prędkości powodowanego przez układ 
odzyskiwania energii automatycznie włączający się po zwolnieniu pedału 
przyspieszenia, zapewniają kierowcy zupełnie nowy poziom przyjemności 
z jazdy.

WYGODNE ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

 ˧ W domu, w pracy, na publicznej stacji

Posiadając domową stację ładowania 7,4 kW możesz naładować  
akumulatory do 100% w niecałe 7,5 godziny, na przykład przez noc.  
Możesz także korzystać z ponad 1 900 publicznych stacji ładowania 
w Polsce, które zapewniają szybkie uzupełnienie energii. Doładowanie 
akumulatorów do 80% pojemności po podłączeniu do szybkiej łado-
warki prądu stałego (100 kW) trwa zaledwie około 30 minut. A liczba 
stacji i punktów ładowania w Polsce i Europie stale rośnie.
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Silnik Moc Edition � Elegance � GS � Ultimate �

1.2 Turbo M6 100 KM 100 400 zł 109 600 zł 113 900 zł x

1.2 Turbo M6 130 KM x 116 100 zł 120 400 zł 129 650 zł

1.2 Turbo A8 130 KM x 123 200 zł 127 500 zł 136 750 zł

1.5 Diesel M6 110 KM x 117 600 zł 121 900 zł 131 150 zł

e136 KM 50 kWh 136 KM x 176 500 zł 180 500 zł 187 900 zł

MOKKA & MOKKA-{ele}
CENNIK  

Niniejszy cennik dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych lub będących już w produkcji. Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta może być uzależniona od bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą 
zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Podane ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto) dotyczą pojazdów wyprodukowanych i obowiązują dla klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów floto-
wych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Dealerem marki Opel.

https://www.opel.pl/samochody/mokka-modele/mokka/konfigurator.html#/model
mgebi
B2B
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Wersja Silnik Moc Opel Light Kredyt � Opel Light Leasing �

Mokka Edition 1.2 Turbo M6 100 KM od 1 130 zł/mies.1 od 1 145 zł netto/mies.3

Mokka-{ele} Elegance         e136 KM 50 kWh                              136 KM                                       od 1 941 zł/mies.2                                                            od 1 716 zł netto/mies.4

Opel Light Kredyt
1Propozycja kredytu z wysokim wykupem dla Mokka Edition 1.2 Turbo 100 KM, w cenie katalogowej 100 400 zł, wpłata własna 20%, liczba rat miesięcznych 48, roczny limit przebiegu 10 000 km.
2Propozycja kredytu dla Mokka-e Elegance e136 KM, w cenie katalogowej 176 500 zł, wpłata własna 30%, liczba rat miesięcznych 48, roczny limit przebiegu 10 000 km.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego z kosztem na zakup pojazdu u Autoryzowanego Dealera marki Opel wynosi 14,77%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 36 535 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
49 032,46 zł, oprocentowanie stałe 11,69%, całkowity koszt kredytu 12 497,46 zł (w tym: prowizja 1 644,08 zł, odsetki 10 853,38 zł), 51 miesięczne raty równe w wysokości 942,93 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 943,03 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.06.2022 r. na
reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu marki Opel w cenie 89 187 zł, z wpłatą własną 52 652 zł.
Uzyskanie kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. wymaga posiadania zdolności kredytowej. Dealerzy marki Opel przy zawieraniu umów o kredyt świadczą usługi pośrednictwa w zakresie faktycznym i prawnym. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty i obowiązuje do 31 października 2022 lub
wyczerpania zapasów.

Opel Light Leasing
3Propozycja leasingu z wysokim wykupem dla Mokka Edition 1.2 Turbo 100 KM, w cenie katalogowej 81 626 zł netto, wpłata własna 10%, liczba rat miesięcznych 47, roczny limit przebiegu 10 000 km.
4Propozycja leasingu z wysokim wykupem dla Mokka-e Elegance e136 KM, w cenie katalogowej 143 496 zł netto, wpłata własna 6%, liczba rat miesięcznych 47, roczny limit przebiegu 10 000 km. Uwaga - kalkulacja uwzględnia dopłatę z NFOŚiGW w ramach programu "Mój elektryk".
Rata leasingu jest zależna w szczególności od wpłaty własnej, okresu leasingu, zmian stawki oprocentowania oraz wartości wykupu. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności ubiegającego się o finansowanie do jego spłaty. Świadczenie reklamowanych usług leasin-
gowych następuje na warunkach i zasadach określonych w umowie zawartej z Klientem. Podmiotem zawierającym umowy leasingu jest BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
Propozycja obowiązuje do 31 października 2022 lub wyczerpania zapasów. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców.

OPEL FINANCE � 
WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DROGĘ FINANSOWANIA
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OPEL FINANCE � 
WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DROGĘ FINANSOWANIA

PORUSZAJ SIĘ SWOBODNIE 
Z FREE2MOVE LEASE
Wiemy, że wymagania każdej z firm w zakresie mobilności są zmienne. Free2Move Lease, program 
długoterminowego wynajmu, wychodzi naprzeciw tym zróżnicowanym potrzebom. Innowacyjna 
oferta obejmuje zestaw praktycznych usług ułatwiających zarządzanie i optymalizację floty, które 
przyczyniają się do zwiększenia efektywności firmy. 

 

Assistance 24h: całodobowa pomoc  
w przypadku awarii lub zdarzenia drogowego

Pełny, nielimitowany serwis w Autoryzowanych  
Stacjach Obsługi Opel w cenie raty

Nielimitowany  
samochód zastępczy

Wieloletnie ubezpieczenie Greenval Insurance  
na cały okres trwania umowy

Brak ryzyka dodatkowych opłat w przypadku  
szkody całkowitej lub kradzieży samochodu

OPŁATA
WSTĘPNA
0-35%

NISKIE RATY
MIESIĘCZNE

3 OPCJE ZAKOŃCZENIA UMOWY
 ˧ Wymiana samochodu na nowy 
 ˧ Wykup
 ˧ Zwrot samochodu do Dealera

TWOJE KORZYŚCI

https://www.opel.pl/flota/free-2-move-lease/
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OPEL FLEXCARE � 
PODRÓŻUJ BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO

Sprawdź nasze pakiety FlexCare na opel.pl 
i wybierz poziom ochrony najlepszy  
dla Twojego Opla

FlexCare to kompleksowy program dodatkowych usług dla samochodu i wsparcia kierowcy.  
Wygodne pakiety obejmują: 

 ˧ Usunięcie skutków awarii  /  Takie same uprawnienia, jak w Gwarancji Umownej Opel na nowy pojazd 
 ˧ Przegląd okresowy  /  Przeglądy okresowe realizowane zgodnie z Harmonogramem Serwisowym firmy Opel 
 ˧ Części eksploatacyjne  /  Wymiana części, które uległy normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu
 ˧ Opel Assistance  /  Pomoc na drodze Assistance 24h w całej Europie, zakres zgodny z umową
 ˧ Warunki trudne (opcja)  /  Umożliwia zwiększenie częstotliwości wykonywania przeglądów
 ˧ Opony (opcja)  /  Zapewnienia opony letnie i zimowe wraz z wymianą, a także naprawy,  
                                uzupełnianie ogumienia i przechowywanie

Podejmij decyzję już dziś i nie martw się nieprzewidzianymi kosztami w przyszłości. 

Okres ochrony i przebieg
4 lata/60 000 km

Przedłużona 
Ochrona Przeglądy Plus Pełna Obsługa Pełna Obsługa 

Plus

Usunięcie skutków awarii ■ – ■ ■

Opel Assistance* ■ ■ ■ ■

Przegląd okresowy – ■ ■ ■

Części eksploatacyjne – – – ■

Warunki trudne (opcja) – □ □ □

Opony (opcja) – – – □

Cena - wersja spalinowa 780 zł 3 597 zł 4 251 zł 6 050 zł

Cena - wersja elektryczna 780 zł 2 158 zł 2 551 zł 3 932 zł

□ Opcja dodatkowo płatna.     *Zakres świadczeń Opel Assistance zależy od rodzaju pakietu.
Cennik prezentuje maksymalne ceny brutto i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
Ceny aktualne na dzień 01.09.2022. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

https://www.opel.pl/twoj-opel/flexcare/flexcare-dla-samochodow-spalinowych.html
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EDITION �
CENA KATALOGOWA

od 100 400 zł

 ˧ Lakier czerwony Power (opcja)  {sla}  Felgi aluminiowe 16” 

 ˧ Tapicerka materiałowa Jet Black

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE
 ˧ Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 ˧ System wykrywania zmęczenia kierowcy
 ˧ System ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania 
 ˧ Układ utrzymania na pasie ruchu
 ˧ Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 ˧ Panoramiczna kamera cofania 180 stopni z czujnikami parkowania z tyłu 

WNĘTRZE
 ˧ Klimatyzacja sterowana ręcznie 
 ˧ Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania
 ˧ Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
 ˧ Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40

MULTIMEDIA
 ˧ System Radio z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB
 ˧ Centralny kolorowy ekran dotykowy 7” Pure Panel 
 ˧ Kolorowy 7" wyświetlacz wskaźników kierowcy

NADWOZIE
 ˧ Listwa boczna w linii dachu w kolorze srebrnym
 ˧ Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
 ˧ Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED
 ˧ Światła tylne w technologii LED
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ELEGANCE �
CENA KATALOGOWA

od 109 600 zł

 ˧ Lakier szary Quartz (opcja)   {sla}   Felgi aluminiowe 17” 

 ˧ Tapicerka materiałowa Dark Cinder 

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE
 ˧ Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 ˧ System wykrywania zmęczenia kierowcy
 ˧ Zaawansowany układ wykrywania pieszych i rowerzystów
 ˧ Zaawansowany system zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego
 ˧ Zaawansowany układ utrzymania w linii pasa ruchu
 ˧ Tempomat adaptacyjny Stop&Go 
 ˧ Panoramiczna kamera cofania 180 stopni
 ˧ Czujniki parkowania z przodu, z tyłu i po bokach
 ˧ Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu 

WNĘTRZE
 ˧ Klimatyzacja sterowana elektronicznie
 ˧ Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania
 ˧ Podgrzewane koło kierownicy i fotele przednie
 ˧ Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
 ˧ Dodatkowe nastrojowe podświetlenie wnętrza LED
 ˧ Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
 ˧ Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40

MULTIMEDIA
 ˧ System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB
 ˧ Funkcje projekcji ekranu smartfona Apple CarPlay i Android Auto
 ˧ Centralny kolorowy ekran dotykowy 7” Pure Panel 
 ˧ Kolorowy 7" wyświetlacz wskaźników kierowcy

NADWOZIE
 ˧ Listwa boczna w linii dachu w kolorze srebrnym
 ˧ Przyciemniane szyby tylna oraz boczne tylne
 ˧ Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne
 ˧ Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED
 ˧ Światła tylne w technologii LED
 ˧ Reflektory przeciwmgielne w technologii LED
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GS �

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE
 ˧ Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 ˧ System wykrywania zmęczenia kierowcy
 ˧ Zaawansowany układ wykrywania pieszych i rowerzystów
 ˧ Zaawansowany system zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego
 ˧ Zaawansowany układ utrzymania w linii pasa ruchu
 ˧ Tempomat adaptacyjny Stop&Go 
 ˧ Panoramiczna kamera cofania 180 stopni
 ˧ Czujniki parkowania z przodu, z tyłu i po bokach
 ˧ Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu 

WNĘTRZE
 ˧ Klimatyzacja sterowana elektronicznie
 ˧ Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania
 ˧ Podgrzewane koło kierownicy i fotele przednie
 ˧ Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
 ˧ Czarna podsufitka i aluminiowe nakładki na pedały
 ˧ Dodatkowe nastrojowe podświetlenie wnętrza LED
 ˧ Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

MULTIMEDIA
 ˧ System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB
 ˧ Funkcje projekcji ekranu smartfona Apple CarPlay i Android Auto
 ˧ Centralny kolorowy ekran dotykowy 7” Pure Panel 
 ˧ Kolorowy 7" wyświetlacz wskaźników kierowcy

NADWOZIE
 ˧ Listwa boczna w linii dachu w kolorze czerwonym lub czarnym
 ˧ Dach w kolorze czarnym
 ˧ Pakiet wizualny „Black”
 ˧ Przyciemniane szyby tylna oraz boczne tylne
 ˧ Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne
 ˧ Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED
 ˧ Światła tylne w technologii LED
 ˧ Reflektory przeciwmgielne w technologii LED

  ˧  Lakier biały Jade (opcja)  ˧  Felgi aluminiowe 17”, czarne

 ˧ Tapicerka materiałowa Focus

CENA KATALOGOWA

od 113 900 zł
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ULTIMATE �

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE
 ˧ Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 ˧ System wykrywania zmęczenia kierowcy
 ˧ Zaawansowany układ wykrywania pieszych i rowerzystów
 ˧ Zaawansowany system zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego
 ˧ Zaawansowany układ utrzymania w linii pasa ruchu
 ˧ Tempomat adaptacyjny Stop&Go 
 ˧ Panoramiczna kamera cofania 180 stopni
 ˧ Czujniki parkowania z przodu, z tyłu i po bokach
 ˧ Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu
 ˧ System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start

WNĘTRZE
 ˧ Klimatyzacja sterowana elektronicznie
 ˧ Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania
 ˧ Podgrzewane koło kierownicy i fotele przednie
 ˧ Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
 ˧ Czarna podsufitka i aluminiowe nakładki na pedały
 ˧ Dodatkowe nastrojowe podświetlenie wnętrza LED
 ˧ Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
 ˧ Ruchoma podłoga bagażnika FlexFloor

MULTIMEDIA
 ˧ System Multimedia Navi Pro z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB
 ˧ Funkcje projekcji ekranu smartfona Apple CarPlay i Android Auto
 ˧ Centralny kolorowy ekran dotykowy 10” Pure Panel HD 
 ˧ Kolorowy 12" wyświetlacz wskaźników kierowcy

NADWOZIE
 ˧ Listwa boczna w linii dachu w kolorze srebrnym
 ˧ Dach w kolorze czarnym
 ˧ Przyciemniane szyby tylna oraz boczne tylne
 ˧ Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne
 ˧ Adaptacyjne reflektory matrycowe LED IntelliLux
 ˧ Światła tylne w technologii LED

˧  Lakierzielony Matcha (opcja)  ˧  Felgi aluminiowe 18”   

 ˧ Tapicerka Alcantara 

CENA KATALOGOWA

od 129 650 zł
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KOLORY �

Dostępny we wszystkich wersjach
metaliczny: 2 700 zł  

Dostępny we wszystkich wersjach
metaliczny: 2 700 zł  

Dostępny we wszystkich wersjach
metaliczny: bez dopłaty

dla GS: 2 700 zł

Dostępny w: GS, Ultimate
dla Mokka-e Elegance tylko dach czerwony

Konfiguracja zależna od koloru nadwozia  

Dostępna w: GS, Ultimate
metaliczny: 1 000 zł

Dostępny we wszystkich wersjach
bazowy specjalny: 1 500 zł

dla GS: bez dopłaty

Dostępny we wszystkich wersjach
metaliczny: 2 700 zł  

Dostępny we wszystkich wersjach
metaliczny: 2 700 zł  

CZERWONY POWER � SREBRNY QUARTZ �

ZIELONY MATCHA �BIAŁY JADE � CZARNY DIAMOND �NIEBIESKI VOLTAIC �

CZARNY LUB  
CZERWONY DACH �

MASKA W KOLORZE 
CZARNYM DIAMOND �

Maskę w kolorze czarnym można zamówić tylko 
wraz z czarnym dachem.Dach w kolorze czarnym lub czerwonym oraz 

czarne obudowy lusterek zewnętrznych optycznie 
zmieniają proporcje nadwozia, dodając mu bardziej 

dynamicznego charakteru.
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TAPICERKI I FOTELE �

 Standard dla: Edition
 ˧ Tkanina Jet Black, kolor czarny
 ˧ Elementy ozdobne deski rozdzielczej: wzór X, srebrne listwy 
 ˧ Elementy ozdobne drzwi przednich: wzór X, tkanina Jet Black
 ˧ Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach: wzdłużną, wysokości,  

pochylenia oparcia. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach.

 Standard dla: Elegance
 ˧ Tkanina Dark Cinder łączona ze skórą syntetyczną, kolor szary
 ˧ Elementy ozdobne deski rozdzielczej: wzór Eniro, srebrne listwy 
 ˧ Elementy ozdobne drzwi przednich: wzór Eniro, skóra syntetyczna
 ˧ Fotele przednie komfortowe, podgrzewane z regulacją w 6 kie-

runkach: wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia. Kieszenie z tyłu 
oparć.

TKANINA �
JET BLACK

TKANINA �
DARK 
CINDER
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TAPICERKI I FOTELE �

 Standard dla: GS
 ˧ Tkanina Focus łączona ze skórą syntetyczną, kolor czarny  

z czerwonymi wstawkami i przeszyciami 
 ˧ Elementy ozdobne deski rozdzielczej: wzór Chess, czerwone listwy
 ˧ Elementy ozdobne drzwi przednich: wzór Chess, skóra syntetyczna
 ˧ Fotele przednie komfortowe, podgrzewane z regulacją w 6 kierunkach: 

wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia. Kieszenie z tyłu oparć.

TKANINA �
FOCUS

Standard dla: Ultimate 
 ˧ Tkanina Alcantara łączona ze skórą sztuczną, kolor czarny 
 ˧ Elementy ozdobne deski rozdzielczej: wzór Chess, srebrne 

listwy
 ˧ Elementy ozdobne drzwi przednich: wzór Chess, tkanina 

Alcantara
 ˧ Fotele przednie komfortowe, podgrzewane z regulacją  

w 6 kierunkach: wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia.  
Kieszenie z tyłu oparć.

TKANINA �
ALCANTARA
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TAPICERKI I FOTELE �

Opcja dla: Ultimate 
 ˧ Skóra naturalna perforowana Siena łączona ze skórą sztuczną, kolor 

czarny 
 ˧ Elementy ozdobne deski rozdzielczej: wzór Chess, srebrne listwy
 ˧ Elementy ozdobne drzwi przednich: wzór Chess, skóra syntetyczna
 ˧ Fotele przednie komfortowe, podgrzewane z regulacją w 6 kierun-

kach: wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia oraz elektryczną 
regulacją podparcia lędźwiowego. Kieszenie z tyłu oparć.

 ˧ Fotel kierowcy z funkcją masażu oraz elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, pokryty tapicerką ze 
skóry naturalnej Siena

SKÓRA �
SIENA
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FELGI �

Standard dla: Edition 

16˝ � WR6

Standard dla: Ultimate Opcja dla: GS

Standard dla: Elegance Standard dla: GS

17˝ � RNW  17˝ � RS7  

18˝ � RSX  18˝ � RV6  
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AKCESORIA � 
DOPASOWANE DO TWOJEGO OPLA

Podane ceny akcesoriów nie obejmują ich montażu. Informujemy, że mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem towaru, a jego zdjęciem. Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny aktualne na dzień publikacji. Szczegóły oferty dostępne u Dealerów marki Opel. 

WYBRANE AKCESORIA nr części Cena

Uchwyt rowerowy Thule Expert 298  1 642 748 780 642 zł

Pojemnik dachowy Opel X  1 662 444 480 2 670 zł

Komplet dywaników welurowych przód/tył 1 671 152 780 175 zł

Uchwyt rowerowy Thule „Coach 2 - 274”  1 629 425 880 2 816 zł

Wykładzina bagażnika - odwracalna  9 837 878 380 339 zł

Chlapacze przednie/tylne  przód: 9 837 944 180
tył: 9 837 944 080

141 zł
147 zł

Torba na przewód zasilający  22 797 092 300 zł

https://www.opel-accessories.com/pl-PL/opel/vehicles/Mokka
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Kod Edition Elegance GS Ultimate

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE

Układ stabilizacji toru jazdy ESP® z systemami ABS i Traction Control S S S S

Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA S S S S

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne w tylnym rzędzie oraz 
kurtynowe poduszki w obu rzędach

AYF S S S S

System przypominania o zapięciu pasów przód/tył S S S S

Zaczepy Isofix do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach S S S S

System OpelConnect (Elegance, GS: tylko w wersji elektrycznej, niedostępny do odwołania – zapytaj Dealera 
o szczegóły)

U0R – –/S –/S S

Pakiet Dobrej Widoczności
Światłoczułe lusterko wewnętrzne, czujnik deszczu, automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem 
oświetlenia (tunelowym). 

CWX – S S S

Pakiet Bezpieczeństwa
Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, system ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) 
i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania zmęczenia kierowcy. Układ 
utrzymania na pasie ruchu. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.

B26 S – – –

Pakiet Zaawansowanego Bezpieczeństwa
Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. System wykrywania zmęczenia kierowcy. Zaawanso-
wany układ wykrywania pieszych i rowerzystów. Zaawansowany system zapobiegania kolizji i hamowania 
awaryjnego. Tempomat adaptacyjny Stop&Go. Zaawansowany układ utrzymania w linii pasa ruchu w wersji 
ze skrzynią automatyczną A8 oraz w wersji elektrycznej.

OMP/OMO – S S S

Panoramiczna kamera cofania 180 stopni z czujnikami parkowania z tyłu ODK S – – –

Pakiet Parkuj i Jedź
Czujniki parkowania z przodu, z tyłu, po bokach. Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu  
(w lusterkach bocznych). Panoramiczna kamera cofania 180 stopni. Elektrycznie składane lusterka boczne.

OLF – S S S

Elektrycznie sterowany hamulec postojowy S S S S

Przełącznik zmiany trybów jazdy (Elegance: standard tylko w wersji elektrycznej) F52 – –/S S S

System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start XYDA — 1 400 1 400 S

Alarm UTJ 800 800 800 800

Zaawansowany system automatycznego parkowania APA2 XAE7 — — — 700

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE I OPCJE DODATKOWE �

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia
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 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJE DODATKOWE Kod Edition Elegance GS Ultimate

MULTIMEDIA

System Radio z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: 4 głośniki, kolorowy dotykowy ekran 7”

CR12 S — — —

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: 6 głośników, kolorowy ekran dotykowy 7”, funkcje projekcji ekranu smartfona 
Apple CarPlay i Android Auto.

CR13 — S S —

System Multimedia Navi z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: 6 głośników, kolorowy ekran dotykowy 7”, funkcje projekcji ekranu smartfona 
Apple CarPlay i Android Auto.

CR14 2 700 — — —

System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB. 
Zawiera: 6 głośników, kolorowy ekran dotykowy 10" HD, mapy Europy, kolorowy 12” wyświetlacz graficzny 
wskaźników kierowcy, funkcje projekcji ekranu smartfona Apple CarPlay i Android Auto. 

CR15 — 3 500 3 500 S

Gniazdo ładowania USB pod podłokietnikiem USS — S S S

Kolorowy 7" wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy UHS S S S —

Kolorowy 12" wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy UDV — P P S

WNĘTRZE

Klimatyzacja sterowana ręcznie C67 S — — —

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa C68 - S S S

System dodatkowego ogrzewania Quick Heat (dostępny tylko z silnikiem Diesla lub w wersji elektrycznej) C32 - S S S

Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania N35 S S S S

Podgrzewane koło kierownicy (Edition: wymaga podgrzewania foteli KA1) UVD 500 S S S

Manetki zmiany biegów przy kierownicy (tylko dla skrzyni automatycznej A8) WZI - -/S -/S -/S

Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie  N37 S S S S

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne S S S S

Szara podsufitka (lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane tylko kierowcy) BHU S S — 0

Czarna podsufitka (podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych) BCX — — S S

Dodatkowe nastrojowe podświetlenie wnętrza LED — S S S

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem DBU — S S S

Aluminiowe nakładki na pedały JF5 — — S S

Ruchoma podłoga bagażnika FlexFloor D7Z — 500 500 S

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia
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FOTELE I TAPICERKI

Tapicerka materiałowa Jet Black, czarna
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach.

TAWC S — — —

Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Dark Cinder
Fotele przednie z regulacją w 6 kierunkach, z kieszeniami z tyłu oparć.

TAWD — S — —

Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Focus, czarna z czerwonymi elementami
Fotele przednie z regulacją w 6 kierunkach, z kieszeniami z tyłu oparć.

TAWF — — S —

Tapicerka Alcantara, z elementami ze sztucznej skóry, czarna
Fotele przednie z regulacją w 6 kierunkach, z kieszeniami z tyłu oparć.

TAWJ — — — S

Tapicerka skórzana Siena, z elementami ze sztucznej skóry, czarna
Fotele przednie z regulacją w 6 kierunkach, z kieszeniami z tyłu oparć.
Fotel kierowcy z funkcją masażu oraz elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego. 

TAWE — — — 5 000

Podgrzewane fotele przednie KA1 850 S S S

Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 S S S S

ŁADOWANIE (TYLKO ELEKTRYCZNA MOKKA-E)

Ładowarka pokładowa 7,4 kW, 1-fazowa K23 — S S S

Ładowarka pokładowa 11 kW, 3-fazowa K29 — 1 500 1 500 1 500

Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW (do gniazdka 230 V) XZZP — S S S

Kabel ładowania tryb 3, 1-fazowy 7,4 kW, 6-metrowy 
(ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 7,4 kW)

XZJH — 1 330 1 330 1 330

Kabel ładowania tryb 3, 3-fazowy 11 kW, 16A, 6-metrowy 
(ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 11 kW)

XZJI — 1 490 1 490 1 490

Kabel ładowania uniwersalny 1,8-22 kW (zastępuje standardowy kabel XZZP) XZJG — 4 028 4 028 4 028

Wallbox 1-fazowy 7,4 kW, 32 A — -/3 336 -/3 336 -/3 336

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJE DODATKOWE Kod Edition Elegance GS Ultimate
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NADWOZIE

Lakier metaliczny zielony Matcha GGI 0 0 2700 0

Lakier bazowy specjalny biały Jade G2O 1 500 1 500 0 1 500

Lakier metaliczny (pozostałe) 2 700 2 700 2 700 2 700

Dach w kolorze czarnym Diamond (dostępność zależna od koloru nadwozia) 22T — — S S

Dach w kolorze czerwonym Power (dostępność zależna od koloru nadwozia) 34V — 1 500 1 500 1 500

Dach w kolorze nadwozia NTO — — 0 0

Listwa boczna w linii dachu w kolorze srebrnym MDT S S — S

Listwa boczna w linii dachu w kolorze czerwonym/czarnym (zależnie od koloru nadwozia) MGB/MDB — — S -/P

Pokrywa silnika i dach w kolorze czarnym Diamond (tylko z dachem w kolorze czarnym 22T) CNP — — 1 000 1 000

Pakiet wizualny „Black” - czarne ramka panelu przedniego Vizor, loga Opel, nazwa modelu z tyłu, nakładki na 
zderzakach

WJU — — S 1 500

Spojler dachowy lakierowany na czarno D81 S S S S

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne DLS S S S S

Elektrycznie składane lusterka boczne — S S S

Przyciemniane szyby tylna oraz boczne tylne AKO — S S S

Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi T4L+TQ5+T3S S S S S

Adaptacyjne reflektory matrycowe LED IntelliLux (Elegance: dostępne tylko w wersji elektrycznej) OLL — -/ 3 100 3 100 S

Światła tylne w technologii LED UGE S S S S

Reflektory przeciwmgielne w technologii LED T3U — S S S

Obręcze kół ze stopów lekkich 16x6,5”, z oponami 215/65 R16 98H WR6+QAH S — — —

Obręcze kół ze stopów lekkich 17x6,5” srebrno-czarne, z oponami 215/60 R17 96H RNW+QE9 — S — —

Obręcze kół ze stopów lekkich 17x6,5” czarne, z oponami 215/60 R17 96H RS7+QE9 — — S —

Obręcze kół ze stopów lekkich 18x7,0” srebrno-czarne, z oponami 215/55 R18 99V RSX+QDG — — — S

Obręcze kół ze stopów lekkich 18x7,0” czarno-srebrno-czerwone, z oponami 215/55 R18 99V RV6+QDG — — 2 000 —

System monitorowania ciśnienia w oponach z zestaw naprawczy do opon z kompresorem UJO-KTI S S S S

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJE DODATKOWE Kod Edition Elegance GS Ultimate
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MOKKA

DANE TECHNICZNE �

SILNIKI 1.2 Turbo
100 KM M6

1.2 Turbo 
130 KM M6

1.2 Turbo 
130 KM A8

1.5 Diesel 
110 KM M6

Elektryczny
e136 KM 50 kWh

Napęd, skrzynia biegów 6-biegowa manualna 6-biegowa manualna 8-biegowa automatyczna 6-biegowa manualna automatyczny reduktor

Prędkość maksymalna, km/h 188 202 200 190 150

Przyspieszenie 0–100 km/h, s 10,6 9,1 9,2 10,8 9,2

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Diesel energia elektryczna

Liczba cylindrów 3 3 3 4 —

Pojemność w cm3 1 199 1 199 1 199 1 499 —

Maksymalna moc kW (KM)/przy obr./min
- silnik elektryczny:

74 (100) / 5 000 96 (130) / 5 500 96 (130) / 5 500 81 (110) / 3 500
100 (136) / 3 673-10 000

Maksymalny moment obrotowy, Nm/przy obr./min 205 / 1750 230 / 1 750 230 / 1 750 250 / 1 750 260 / 300-3 673

ZUŻYCIE PALIWA I ENERGII ORAZ EMISJA C0₂ 

Zużycie paliwa/energii (ważone), cykl mieszany,
l/100 km / kWh/100 km wg WLTP¹

5,7–5,5 5,6–5,5 6,0–5,9 4,5–4,4 16,2–15,8

Zużycie paliwa, faza niska (cykl miejski), l/100 km wg WLTP¹ 6,6–6,5 6,6–6,4 7,6–7,5 4,8 —

Zużycie paliwa, faza średnia (cykl podmiejski), l/100 km wg WLTP¹ 5,4–5,3 5,4–5,3 5,9–5,8 4,2–4,1 —

Zużycie paliwa, faza wysoka (cykl drogowy), l/100 km wg WLTP¹ 4,9–4,8 4,9–4,8 5,1–5,0 3,9–3,8 —

Zużycie paliwa, faza bardzo wysoka
(cykl autostradowy), l/100 km wg WLTP¹

6,1–5,9 6,0–5,9 6,2–6,0 5,1–5,0 —

Zasięg, cykl mieszany, wg WLTP¹, km — — — — do 338 km

Zasięg, cykl miejski (niski) wg WLTP¹, km — — — — 479-499 km

Emisja CO₂, cykl mieszany wg WLTP¹, g/km 128–124 127–123 136–133 119–116 0

Norma emisji spalin/energetyczna Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d A+++

Pojemność zbiornika paliwa, l 44 44 44 41 —

Pojemność zbiornika AdBlue®, l — — — 15 —

Pojemność energetyczna akumulatorów, kWh — — — — 50

Zespół akumulatorów litowo-jonowych — — — — 216 ogniw (125Ah)

1Wartości zużycia paliwa i energii oraz emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Tabela pokazuje 
wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, rodzaju nawierzchni, 
temperatury otoczenia, trybu pracy klimatyzacji itp.
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MASY 1.2 Turbo
100 KM M6

1.2 Turbo 
130 KM M6

1.2 Turbo 
130 KM A8

1.5 Diesel 
110 KM M6

Elektryczny
e136 KM 50 kWh

Masa własna, z kierowcą (wg 70/156/EWG), kg 1 270 1 275 1 295 1 295 1 598

Dopuszczalna masa całkowita, kg 1 700 1 715 1 740 1 750 2 015

Ładowność, kg 430 440 445 445 417

Maksymalny nacisk na hak holowniczy, kg 55 55 55 55 —

Maksymalne obciążenie dachu, kg 75 75 75 75 75

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca, kg 620 620 640 640 —

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem, 12% podjazd, kg 1 200 1 200 1 200 1 200 —

 Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicz-
nej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.

1Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009.   2Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon.   3Określana na podstawie współczynnika przyczepności na 
mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania).   4Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.

OPONY I KOŁA1

ROZMIAR
Klasa efektywności  

paliwowej2
Klasa przyczepności na mokrej  

nawierzchni3
Klasa zewnętrznego hałasu  

toczenia4
Wartość pomiarowa zewnętrznego 

hałasu toczenia (dB)

215/65R16 98 H C C B 69

215/60R17 96 H A A B 69

215/60R17 96 H SL A A B 71

215/65R16 98 H SL A A B 71

215/55R18 99 V XL A B A 68

215/60R17 100 H XL (opona zimowa) A B B 72

MOKKA

DANE TECHNICZNE �

CZAS ŁADOWANIA

Publiczna stacja ładowania 100 kW (DC) ok. 30 min. do 80%

Wallbox, stacja ładowania 11 KW (AC) ok. 5 godz. 15 min. do 100%, z opcjonalną ładowarką pokładową 11 kW, kabel tryb 3

https://www.opel.pl/e-mobilnosc-informacje/ladowanie-i-zasieg/czas-ladowania.html
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WYMIARY NADWOZIA (mm)

Długość 4 151

Szerokość z rozłożonymi / złożonymi lusterkami 1 987/1 791

Wysokość (w zależności od obciążenia) 1 534

Rozstaw osi 2 557 (2 561)1

Rozstaw kół, przód 1548

Rozstaw kół, tył 1548 (1545) 1

ŚREDNICA ZAWRACANIA (m)

Między ścianami 11,1

WYMIARY WNĘTRZA (mm)

Długość podłogi bagażnika do oparcia 2. rzędu siedzeń 667

Długość podłogi bagażnika po złożeniu 2. rzędu siedzeń 1 418

Szerokość bagażnika między nadkolami 1 021

Wysokość bagażnika do pokrywy 552

Wysokość progu załadunkowego bagażnika 760

Wysokość otworu drzwi bagażnika 618

Szerokość otworu  drzwi bagażnika 1 018

PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA

Pojemność bagażnika 350 (310)1

Po złożeniu 2  rzędu siedzeń, do linii okien 1 105 (1 060)1

1Mokka-e. 
Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska 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 zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na www.opel.pl oraz u Dealerów marki Opel.

MOKKA

WYMIARY �
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MYOPEL � 
PORTAL I APLIKACJA DLA KLIENTÓW OPLA

  

 ˧ Zdalne sprawdzenie poziomu naładowania akumulatorów*  
Możliwość sprawdzenia poziomu energii podczas ładowania, szacunkowej 
wartości pozostałego do przejechania zasięgu w km, czasu ładowania 
akumulatorów do pełnej pojemności.

 ˧ Zdalne programowanie i zarządzanie ładowaniem akumulatorów*  
Zarządzanie cyklami i czasem ładowania.

 ˧ Wstępne ogrzewanie/schładzanie wnętrza* 
Możliwość zdalnego ustawienia ogrzewania lub schładzania wnętrza po-
jazdu do wartości około 21ºC, najefektywniej podczas ładowania, odpo-
wiednio wcześniej przed rozpoczęciem podróży.

* Tylko dla wersji elektrycznych.        Dostępność wybranych funkcji online i usług zdalnych 
jest uzależniona od możliwości wyposażenia samochodu w system OpelConnect.  

Portal i aplikacja myOpel to najwygodniejszy dostęp do informacji o usługach świadczonych  
w Autoryzowanych Serwisach marki Opel, a także do danych o Twoim Oplu – począwszy od 
informacji o bezpłatnych kampaniach naprawczych, aż po umówienie online wizyty serwisowej.

To również podstawowe dane diagnostyczne o pojeździe, np.: przebieg, pozostały poziom  
paliwa, średnie zużycie paliwa, powiadomienia o przeglądach. 

USŁUGI ZDALNE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI W SMARTFONIE 
DLA POJAZDÓW NISKOEMISYJNYCH

https://www.opel.pl/twoj-opel/myopel.html
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TERAZ TO TY
DECYDUJESZ

https://www.opel.pl/samochody/mokka-modele/mokka/konfigurator.html#/model
https://www.opel.pl/tools/opel-szukanie-dealera.html?lcdv16=02%2075
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-wyceny.html?x-filters=0G&x-modelyear=2022A&x-bodystyle=02+75
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-jazdy-probnej.html?x-filters=0G
https://www.facebook.com/OpelPL
https://www.youtube.com/watch?v=xBpX0bs9DT0&list=PL-ycsZq2mnvzsrx9Q3peDW7nx7lYkKxMy&index=6
https://www.opel.pl/samochody/mokka-modele/mokka-e/konfigurator.html#/model


Niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udzielają Dealerzy marki Opel. Wszystkie ceny zawarte  
 w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku spe-
cjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach standardowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny dotyczą 
samochodów już wyprodukowanych i mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które 
niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie 
stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat 
złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl.
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