
nový
OPEL mOkka 



 Moderný
 nemec
Sme presvedčení, že kvalita je právo, nie  
privilégium. S  objavom nových prelomo-
vých technológií je našou povinnosťou 
zabezpečiť, aby z  nich mali úžitok všetci. 
Automobilka opel každému sprístupňuje 
inovácie, ktoré predtým mohlo využívať 
len zopár vyvolených. Tento postoj odstra-
ňovania zbytočnej exkluzívnosti je pevne 
zakorenený v dnA našej značky.





 NOVÁ
 MOKKA 
Ste pripravení na ďalší od-
vážny krok spoločnosti Opel? 
Prichádza nový Opel Mokka – 
spojenie čistého dizajnu a naj-
novších technicky vyspelých 
pohonných jednotiek.



OČAKÁVAJTE
NEČAKANÉ 
Nová Mokka prepisuje pravidlá 
a posúva jazdu na novú úro-
veň. Nastal čas, aby ste jazdili po  
svojom – a nezáleží na tom, či  

v elektromobile, či vo vozidle 
so zážihovým alebo vzne-

tovým motorom.



 PRVÝ ZÁSTUPCA
 NOVEJ ÉRY 
Nová Mokka so svojím prevrat ným dizajnom 
ukazuje, akým smerom sa bude  Opel v budúc-
nosti uberať. Z  každej línie a  krivky, počnúc 
mohutnou siluetou crossovera až po výraznú 
grafickú identitu, vyžaruje sebaistota. Okrem 
nového nezameniteľného dizajnu prednej 
masky Opel Vizor ponúka Mokka veľa  možností 
prispôsobenia, pomocou ktorých si môžete 
dokonale dotvoriť svoj štýl.





 Nabitá
 ENERGIOU 
Mokka je vo svojej podstate dynamické vozidlo. to je 
i dôvod, prečo ponúka vysokovýkonné pohonné jed-
notky a výnimočné jazdné vlastnosti. Čisto elektrická 
pohonná jednotka s nízkou hmotnosťou a výkonom 
100 kW (136 k) poskytuje okamžitý krútiaci moment 
260 Nm. Je dokonale vyvážená a  vyladená tak, aby 
zvládala jazdu v úzkych mestských uličkách, na širo-
kých otvorených cestách a tiež všetky výzvy, ktoré 
prinesie budúcnosť.





1  Predbežné údaje.

JEDNODUCHO
 ELEKTRIZUJÚCA 
Akumulátor novej generácie zaručuje skvelý dojazd 313 až 324 km1 
na jedno nabitie (podľa WLTP)2, vďaka čomu teraz zájdete ešte ďalej.  
Mokka-e sa prispôsobí vášmu štýlu jazdy. Ponúka totiž jazdné režimy 
Sport, ECO a Normal, ktoré menia nastavenia rôznych systémov vozidla, 
napríklad charakteristiku odozvy pedálov a posilňovača riadenia.



2  Spotreba energie modelu Mokka-e (kombinovaná) 17,4–18,0 kWh/100 km, emisie CO2 0 g/km, dojazd (kombinovaný) 313–324 km (v závislosti od voliteľnej výbavy). Uvedené hodnoty 
dojazdu a spotreby elektrickej energie sú v súlade so skúšobným postupom WLTP, na základe ktorého sa od 1. septembra 2018 vykonáva homologizácia nových vozidiel. Môžu sa líšiť 
v závislosti od skutočných podmienok používania vozidla a od rôznych faktorov, ako je napríklad rýchlosť, teplotný komfort vo vozidle, štýl jazdy či vonkajšia teplota. Čas nabíjania  
závisí najmä od výkonu nabíjačky vo vozidle, nabíjacieho kábla a tiež typu a výkonu použitej nabíjacej stanice. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu. Viac informácií na opel.sk/wltp





1  Spotreba paliva kombinovaná 4,3–6,0 l/100 km, emisie CO2 kombinované 114–135g/km (v závislosti od voliteľnej výbavy). Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2  sú v súlade so  
skúšobným postupom WLTP, na základe ktorého sa od 1. septembra 2018 vykonáva homologizácia nových vozidiel. Postup WLTP nahrádza predtým používaný skúšobný postup NEDC 
(nový európsky jazdný cyklus). Vďaka realistickejším skúšobným podmienkam sú hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie  než hodnoty 
namerané podľa NEDC. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa môžu líšiť v závislosti od skutočných podmienok používania vozidla a od rôznych faktorov, ako je napríklad  konkrétne  
vybavenie vozidla, doplnky či veľkosť pneumatík. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu. Viac informácií naopel.sk/wltp

PrOgrESíVNa
sila 

ako alternatívu k  čisto elektrickému 
pohonu ponúka Mokka veľmi úsporné  
motory: preplňovaný 1,2-litrový zážihový 
motor s priamym vstrekovaním a výko-
nom 74 kW (100 k) alebo 96 kW (130 k) 
a 1,5-litrový vznetový motor s výkonom 
81 kW (110 k).1 Všetky sa vyznačujú špič-
kovými hodnotami emisií CO2 – ideálna 
voľba pre ľudí, ktorí preferujú pokrokové 
technológie spaľovania.



ToTo je 
 Nemecký dizajN 
Úchvatné línie karosérie si vás podmania na prvý po-
hľad. Vo vnútri objavíte dokonalú súhru proporcií, 
svetla, priestoru a technológií. Skrátka ideálne miesto 
pre výnimočný zážitok z jazdy.



1Apple CarPlay™ a Apple Siri™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.
2Android Auto™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc.

3 Kompatibilita a niektoré funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia a verzie operačného systému. Kompatibilitu svojho  
zariadenia si môžete overiť na stránke www.apple.com alebo www.android.com alebo sa môžte obrátiť na svojho predajcu Opel.

4 Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. 

V KONTAKTE SO
SVETOM 

Špičková navigácia Opel s 10˝ alebo 7˝ dotykovou obrazovkou vás bez problémov 
privedie do cieľa. Ponúka aktuálne dopravné informácie v reálnom čase, informácie 
o dostupnosti nabíjacích staníc v okolí, úplnú kompatibilitu systémov  Apple  CarPlay™1 
a Android Auto™2,3, prirodzené prehrávanie zvuku cez Bluetooth®4, konektory USB 
a šesťbodový audiosystém, ktorý prináša bohatý hudobný zážitok na cestách.



 PURE PANEL 
Nová Opel Mokka vás ohúri svojou dômyselnos-
ťou a jednoduchosťou – najmä úžasnou efektív-
nosťou zobrazovaných údajov. Všetky potrebné 
informácie sú prehľadné a zrozumiteľné, preto-
že sme odstránili rušivé vizuálne prvky. Vytvorili 
sme tak digitálne detoxikované prostredie, ktoré 
umožňuje dokonale hladké ovládanie vozidla.





ODVÁŽTE SA
A JAZDITE ŠTÝLOVO 
Veľkorysé rozmery interiéru a priestorovo úsporné technológie zaručujú 
pôžitok z každej jazdy. Tvarované sedadlá so skvelou oporou tela, flexibilný 
batožinový priestor a jedinečné luxusné ozdobné prvky sa starajú o to, aby 
ste do cieľa dorazili ešte viac oddýchnutí než na začiatku cesty.





vystúpte
 z DAVu 
vy stanovujete trendy. Už dnes sa modelu 
Mokka na cestách nič nevyrovná. A vy si jeho 
vzhľad môžete ešte prispôsobiť vďaka širokej 
ponuke voliteľných prvkov, ako sú napríklad 
špeciálne varianty diskov kolies, strechy či  
kapoty.





 less
 normal 
Zmeňte pravidlá a  prekonajte 
všetky očakávania. Vyberte si 
nový model Mokka a zabudnite 
na všednosť.



more
mokka 

Nájdite odvahu odlíšiť sa. 
Pripravte sa na nový spô-
sob jazdy a vychutnajte si 
ešte intenzívnejší zážitok 
v modeli mokka.



 Ste
 na rade
Odvážny nový dizajn, vnútri aj na-
vonok. Čisté, digitálne detoxikované 
prostredie. Špičkový komfort a  rad 
pokročilých pohonných jednotiek, 
ktoré spĺňajú neustále rastúce náro-
ky na modernú mestskú mobilitu. Je 
načase, aby ste to zažili na vlastnej 
koži. Urobte ďalší krok a preskúmajte 
model Opel Mokka online. 



prejsť domov

požiadať o skúšobnú jazdu

požiadať o cenovú ponuku

vyhľadať predajcu

konfigurovať teraz mokka-{ele}

konfigurovať teraz mokka




