
NOVÝ
OPEL MOKKA 



 MODERNÍ
NĚMECKÝ
Věříme, že kvalita je právo, nikoli privilegium. Když 
objevíme prvotřídní nové technologie, je naším 
hlavním posláním, poskytnout jejich výhody 
všem. U značky Opel jsou inovace, které jste dříve 
nalezli jen v luxusních vozech, dostupné komukoli. 
Tento přístup, tento dotek exkluzivity, je součástí 
DNA naší značky. 





NOVÁ
MOKKA 
Jste připraveni vykročit 
vpřed se značkou Opel? 
Nový Opel Mokka je zde 
a  kombinuje čistý design 
a moderní systémy.



OČEKÁVEJTE
NEOČEKÁVANÉ 
Nová Mokka mění pravidla a přináší zcela 
nový rozměr řízení. Je čas vyrazit na cestu – 
pomocí elektřiny, benzínu nebo nafty. 



PRVNÍ ZÁSTUPCE
NOVÉ ÉRY 
Nová Mokka a její revoluční design uka-
zují cestu k budoucnosti značky Opel. 
Každá linie a každý záhyb, od siluety 
crossoveru po výrazné prvky grafic-
ké identity, jasně vyzařují sebevědomí.  
Navíc se také pyšní prvkem Opel Vizor, 
nezaměnitelným designem přední části. 
Mokka nabízí mnoho možností perso-
nalizace, aby se k vám perfektně hodila.





NABIJTE SE
PRO ZMĚNU 
Pro Mokku je typická akčnost. Proto je vybavena vyso-
ce efektivními moderními motory a skvělým podvoz-
kem. 100 % elektrický pohon přináší nezaměnitelný 
točivý moment 260 Nm. Lehký elektromotor o výko-
nu 100  kW (136 k) je perfektně naladěný a hodí se 
do ostrých zatáček ve městě i na dobrodružné cesty 
mimo něj.





1  Předběžný údaj.

JEDNODUŠE
ELEKTRIZUJÍCÍ 
Nová generace baterií poskytuje volnost při cestách dlouhých až  
313–324 km1 dle WLTP2 na jedno nabití. Mokka-e se přizpůsobí vaše-
mu jízdnímu stylu díky nabídce režimů Sport, ECO a Normal. Každý 
z nich upraví vlastnosti vozu – například odezvu pedálů nebo nasta-
vení posilovače řízení.



2   Spotřeba energie vozu Mokka-e (kombinovaná) 18,0–17,4 kWh/100 km, emise CO2 0 g/km, dojezd (kombinovaně) 313–324 km (v závislosti na výbavě). Dojezd a spotřeba elektrické 
energie vychází z testovací procedury WLTP, dle které jsou homologovány všechny nové vozy od 1.9.2018. Hodnoty se mohou lišit dle aktuálních podmínek používání vozidla, mezi 
faktory tyto hodnoty ovlivňující patří: rychlost, používání systému topení nebo vyhřívání ve vozidle, jízdní styl a venkovní teplota. Časy dobíjení závisí především na výkonu nabíjecího 
zařízení uvnitř vozidla, na typu nabíjecího kabelu a na výkonu venkovního dobíjecího zařízení. Více informací vám poskytne váš prodejce vozů Opel. Více informací naleznete také  
na https://www.opel.cz/nastroje/wltp-jizdnihocyklu-spotrebapaliva.html





1   Kombinovaná spotřeba paliva 6,0–4,4 l/100 km, kombinované emise CO2 137–114 g/km (v závislosti na výbavě vozu). Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou v souladu s tes-
tovací procedurou WLTP, na základě které jsou homologovány nové vozy od 1.9.2018. Procedura WLTP nahrazuje proceduru „New European Driving Cycle (NEDC)“, která byla používaná 
dříve. Díky realističtějším podmínkám testování jsou údaje získané dle procedury WLTP, ve většině případů, vyšší než u procedury NEDC. Spotřeba paliva a emise CO2 se mohou lišit dle 
aktuálních podmínek a na základě různých faktorů, mezi které patří například: specifická výbava vozu, doplňky a použité pneumatiky. Více informací vám poskytne váš prodejce vozů Opel. 
Více informací najdete také na https://www.opel.cz/nastroje/wltp-jizdnihocyklu-spotrebapaliva.html

 
V ÝKON PRO

POKROK
Kromě  elektrického  pohonu  nabízí  Mok-
ka  také  vysoce  efektivní  spalovací  mo-
tory:  benzínový  motor  1.2  Turbo  Direct 
Injection s výkonem 74 kW (100 k) nebo 
96  kW  (130  k)  a  naftový  motor  1.5  Die-
sel o výkonu 81 kW (110 k).1  Všechny se 
pyšní nízkými hodnotami emisí CO2 – pro
všechny,  kteří  preferují  moderní  spalo-
vací motory.



UŽIJTE SI
NĚMECKÝ DESIGN 
Atraktivní linie vozu zvenčí vás okamžitě zaujmou. 
Uvnitř objevíte harmonii světla, prostoru, technologií 
a promyšlených proporcí. Mokka je skvělé místo pro 
neobyčejný zážitek z řízení.



1 Apple CarPlay™ a Apple Siri™ jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.
2 Android Auto™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

3 Kompatibilita a vybrané funkce se mohou lišit v závislosti na typu zařízení a verzi operačního systému.  
Kompatibilitu vašeho zařízení zkontrolujete na www.apple.com nebo www.android.com, či u vašeho prodejce vozů Opel.

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

DIGITÁLNÍ SVĚT
NA DOTEK 

Skvělé multimediální systémy Opel s dotykovými displeji o velikostech 10˝ a 7˝ 
vám usnadní navigaci, upozorní na dopravní situaci před vámi, zobrazí nejbližší 
dobíjecí stanice a také vám nabídnou kompatibilitu s Apple CarPlay™1 a Android 
Auto™2,3, streamování díky Bluetooth®4, USB porty a 6 reproduktorů pro skvělý 
zážitek z vaší oblíbené hudby.



PURE PANEL 
Nový Opel Mokka je skvělý díky promyšlenosti 
a jednoduchosti zobrazování hlavních údajů. 
Všechny informace, které potřebujete, najdete 
snadno a bez rušivých elementů. Vše je tak 
přehledné a plynulé. My tomu říkáme „digitální 
detox“.





ZVENČÍ VÝRAZNÁ.
UVNITŘ STYLOVÁ 
Prostorný interiér vám zpříjemní každou cestu díky technologiím, které šetří 
jeho vnitřní prostor. Pohodlná sedadla, flexibilní zavazadlový prostor a uni-
kátní luxusní dekorační prvky přinesou do vašeho cestování styl a pohodu 
za volantem.





BUĎTE
JEDINEČNÍ 
Nastavujte  trendy.  Mokka  je  zcela  jiná  než 
ostatní vozy a vy si ji ještě navíc můžete upra-
vit podle svého. Například díky různým typům 
ráfků, či barvám střechy nebo přední kapoty.





 
 
 
 

 

MÉNĚ
ŠEDI
Přepisuje  pravidla  a  pře-
konává všechna očekávání.
Vyberte  si  novou  Mokku 
a  nechte  vše  obyčejné 
za sebou.



 
VÍCE

MOKK A
Chce  být  odlišná.  Při-
pravte se na nový záži-
tek  z  řízení.  Buďte  i  vy 
více Mokka.



 NYNÍ JE
TO NA VÁS
Nový výrazný designový styl uvnitř 
i zvenčí. Čistý digitální detox. Prémiové 
pohodlí a paleta moderních pohonných 
jednotek splní nároky stále se rozvíje-
jícího provozu ve městě i mimo něj. 
Je čas vše vyzkoušet na vlastní kůži. 
Udělejte další krok a objevte nový Opel 
Mokka online.



DOMŮ

VYŽÁDAT ZKUŠEBNÍ JÍZDU

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU

HLEDÁNÍ PRODEJCE

SESTAVTE SI NYNÍ  MOKKU-{ele}

SESTAVTE SI NYNÍ MOKKU






