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nowy
OPEL mOkka

mgebi
Opel

https://dixi-car.pl


NOWOCZESNY
NIEMIECKI
 CHARAKTER
Jesteśmy przekonani, że jakość nie jest przywilejem,  
a prawem. Upowszechnianie przełomowych technologii 
to nasza misja. Innowacje dotąd dostępne dla wybra-
nych, w Oplu są osiągalne dla każdego. To założenie jest 
głęboko zakorzenione w historii naszej marki.
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nowa
MOKKA 
odważ się dziś na śmiały 
krok naprzód z oplem. 
oto nowy opel Mokka – 
zachwycająca mieszanka 
niebanalnego wzornictwa 
i najnowocześniejszych 
technologii układów na-
pędowych.
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postaw na
zaskoczenie 
nowa Mokka kreuje nowe standardy, 
aby dostarczyć Ci zupełnie innych 
doświadczeń za kierownicą. I nie ma  
znaczenia, czy wybierzesz model elek-
tryczny czy spalinowy. 



10666_Mokka_MY21_Main_p06_07-Master.indd   Alle Seiten 17.03.21   12:07

poznaj twarz
nowej epoki 
Stylistyka nowej Mokki zapowiada wzor-
nictwo przyszłych modeli opla. Każda 
 prosta linia, każda krzywa, niepowtarzalne 
detale graficzne i profil sylwetki niety-
powego crossovera budują pewność 
i zaufanie, którymi ją obdarzasz. przedni 
panel opel Vizor to nowy znak rozpo-
znawczy marki. w bogatej gamie opcji 
 dodatkowych znajdziesz te, które odcisną 
na Mokce twój ślad.
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Napędzaj
zmiany 
Mokka to kwintesencja działania. Wydajne 
jednostki napędowe wprawiają ją w ruch, a ona 
świetnie daje się prowadzić. Lekki silnik elek-
tryczny o mocy 100 kW/136 KM i 260 Nm 
momentu obrotowego jest idealnie dosto-
sowany do płynnej, komfortowej jazdy 
 zatłoczonymi miejskimi ulicami i drogami 
szybkiego ruchu. podejmij wyzwanie nowej 
epoki. 
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1  Dane wstępne.

PROWADŹ
ELEKTRYZUJĄCO 
Najnowocześniejszy zespół akumulatorów zapewnia zasięg do 324 km1 
na jednym ładowaniu (WLTP2). Mokka-e dostosowuje się do Twojego 
stylu jazdy, oferując 3 tryby: Sport, Eco i Normal. Każdy zmienia 
 charakterystykę pracy szerokiej gamy systemów, w tym stopień 
 reakcji pedału przyspieszenia i wspomaganie układu kierowniczego.
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2   Zużycie energii dla Mokki-e: 18,0–17,4 kWh/100 km, emisja CO2: 0 g/km, zasięg: 313–324 km, w cyklu mieszanym, w zależności od wersji. Wartości te zostały określone zgodnie  
z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich). Wartości 
mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak prędkość, temperatura wnętrza pojazdu, temperatura otoczenia, zróżnicowany styl 
jazdy. Czas ładowania akumulatorów może różnić się w zależności od typu ładowarki pokładowej, rodzaju kabla i stacji ładowania. Szczegółowe informacje dostępne są u Dealerów marki 
Opel oraz na stronach opel.pl/wltp i opel.pl/e-mobilnosc.
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1   Zużycie paliwa: 6,0–4,3 l/100 km, emisja CO2: 135–114 g/km, w cyklu mieszanym, w zależności od wersji. Wartości te zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007,  
nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), który zastąpił dotychczasowy cykl NEDC  
(New European Driving Cycle; ang. nowy europejski cykl jazdy). WLTP uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji, dlatego wyniki zużycia paliwa i emisji 
CO2 mogą być wyższe niż wartości zgodne z NEDC. Wartości te mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak zróżnicowany styl 
jazdy, wyposażenie pojazdu, w tym rodzaj opon. Szczegółowe informacje dostępne są u Dealerów marki Opel oraz na stronie opel.pl/wltp.

WSPiERaj
postęp 

Zamiast Mokki z napędem elektrycz-
nym, możesz zdecydować się na wer-
sję z jednostką benzynową 1.2 Turbo  
Direct injection o mocy 74 kW/100 KM lub  
96 kW/130 KM lub model z silnikiem 
wysokoprężnym 1.5 Diesel o mocy  
81 kW/110 KM1. Niska emisja CO2 zado-
woli entuzjastów rozwoju technologii 
spalinowych układów napędowych.  
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poczuj
ekscytujący 
design 
Nowe linie nadwozia Mokki zachwycają od pierwszego 
spojrzenia. zagłębiając się w jej wnętrzu dostrzeżesz 
harmonię proporcji, światła, przestrzeni i technologii, 
dzięki którym zasmakujesz nieznanych dotąd wrażeń 
za kierownicą opla.
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1 Projekcja ekranu smartfona z systemem operacyjnym Android jest realizowana za pomocą funkcji Android AutoTM, a projekcja ekranu iPhone’a przez funkcję Apple CarPlayTM 
(w chwili publikacji niniejszego materiału producenci nie udostępniają wersji polskojęzycznych). Więcej informacji znajdziesz na stronach www.apple.com/ios/carplay/  
i www.android.com/auto/. Apple CarPlay i Apple Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Android jest zarejestrowanym 

znakiem towarowym firmy Google Inc. 2 Kompatybilność i zakres funkcji mogą różnić się w zależności od typu urządzenia oraz wersji systemu operacyjnego. Sprawdź 
kompatybilność swojego urządzenia u producenta. 3 Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. 

PozoSTAń W KonTAKCIe
z bliskimi 

System nawigacji opla z 7˝ lub 10˝ ekranem dotykowym i serwisem bieżących  
informacji o utrudnieniach w ruchu poprowadzi Cię prosto do celu. Korzystaj z funkcji 
Apple CarPlay™1,2 lub Android Auto™1,2, strumieniowego odtwarzania plików 
dźwiękowych przez Bluetooth®3, portów USB czy systemu dźwiękowego z 6 
 głośnikami, aby słuchać ulubionej muzyki w trasie. 
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DOCEŃ
PURE PANEL
Nowa Mokka urzeka wyrafinowaniem i prostotą. 
Pure Panel, czyli przejrzysta deska rozdzielcza, to 
udoskonalony panel wskaźników, wyświetlający 
najistotniejsze informacje o pojeździe i podróży. 
Zniknęły wszystkie elementy rozpraszające 
uwagę kierowcy, pozostały istotne dane pre-
zentowane w formie cyfrowej.
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Podróżuj na luzie
I szykownIe 
W przestronnym wnętrzu z elastyczną przestrzenią bagażową podróżujesz 
wygodnie. Profilowane fotele i eleganckie ozdobne akcenty przekładają się 
na uczucie relaksu.
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wyróżnij się 
w tłumie 
Kreuj trendy. Co prawda Mokka sama w sobie 
przykuwa uwagę jak żaden inny model, ale Ty 
masz jeszcze możliwość wyboru niepowta-
rzalnych akcentów, jak wzór obręczy kół czy 
kontrastujący kolor dachu lub maski.
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zrezygnuj
z rutyny 
zmieniaj zasady. Sięgaj 
dalej. Przekraczaj oczeki- 
wania. Wybierz nową 
Mokkę, aby zerwać 
z rutyną. 
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Wybierz
mokkę

Odważ się wyróżnić. 
Przygotuj się na zupeł-
nie nowe doświadczenia  
i wyzwania. z Mokką. 



 Czas na
Twój ruch
Śmiała, niebanalna odsłona wzornictwa 
 nadwozia i stylizacji wnętrza. Detoks, czyli 
uproszczenie. Wyjątkowy komfort i udo- 
skonalone jednostki napędowe w służbie 
 nowoczesnej, miejskiej mobilności. nadszedł 
czas, aby tego doświadczyć. Podejmij 
 wyzwanie. zrób pierwszy krok. Rozpocznij 
tę podróż online.  



wróć do pierwszej strony

umów jazdę próbną

zapytaj o ofertę

znajdź dealera

skonfiguruj mokkę-{ele}

 skonfiguruj mokkę

https://www.opel.pl/samochody/mokka-modele/mokka-e/konfigurator.html?series=0ND76+++++1&utm_source=EBCFMKE&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_PL_EBMK_mob_Mokka-e_1GQOSYJES_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovpl=HashedMail
https://www.opel.pl/samochody/mokka-modele/mokka/konfigurator.html?utm_source=EBCFMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_PL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovpl=HashedMail
https://www.opel.pl/tools/opel-szukanie-dealera.html?utm_source=EBLDMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_PL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_EG&ddm1_psa_ovpl=HashedMail
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-jazdy-probnej.html?x-filters=0N,0M&utm_source=EBTDMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_PL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovpl=HashedMail
https://www.youtube.com/watch?v=Ik11bviRMlY&list=PL-ycsZq2mnvzsrx9Q3peDW7nx7lYkKxMy&index=66
http://www.facebook.com/OpelPL
https://www.opel.pl/tools/opel-zamowienie-wyceny.html?x-filters=0N,0M&utm_source=EBRQMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_PL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovpl=HashedMail
mgebi
Opel

https://dixi-car.pl


Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku 
oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie opel.pl. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia 
mają charakter poglądowy i przedstawiają samochody z wyposażeniem dodatkowym, dostępnym  
za dopłatą. Treść i ilustracje oparto na informacjach aktualnych w momencie publikacji. Wygląd  
i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Prezentowane kolory mogą nie 
odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na 
 poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Dealerów marki Opel.




