
NOVA
OPEL MOKKA 



SODOBNA,
NEMŠKA
Verjamemo, da je kakovost pravica in ne 
privilegij. Ko odkrijemo revolucionarne nove 
tehnologije, je naše poslanstvo, da vsem 
zagotovimo dostop do njih. Pri Oplu so 
inovacije, ki so bile prej rezervirane samo 
za redke, zdaj na voljo vsem. Ta odnos in to 
izzivanje ekskluzivnosti sta trdno zakore-
ninjena v genih naše znamke.





NOVA
MOKKA 
Si pripravljen na Oplov na- 
slednji drzen korak? Nova 
Opel Mokka je tu – kombi-
nacija čistega oblikovanja 
in najsodobnejših tehnolo-
ško naprednih pogonskih  
sklopov.



PRIČAKUJ
 NE OBIČAJNO 

Nova Mokka piše nova pravila in prina-
ša povsem novo raven vožnje. Čas je, 
da voziš na svoj način – povsem elek-
trično, na bencin ali dizelsko gorivo.



PRVA PODOBA
NOVE DOBE 
Nova Mokka s svojo revolucionarno za-
snovo vodi na poti v Oplovo prihodnost. 
Vsaka poteza in oblina, od uravnoteže-
ne silhuete mestnega terenca do izrazi-
tega značaja, odraža samozavest. Poleg 
novega Oplovega vizirja in prepoznav-
nega novega oblikovanja prednjega dela 
nudi Mokka tudi veliko možnosti za po-
polno prilagoditev tvojemu slogu.





POSKRBI ZA
SPREMEMBO 
Mokka je vedno za akcijo. Navdušili te bodo izjemno 
učinkoviti pogoni in vrhunsko vodenje. 100-odstotno 
električni pogon v hipu razvije 260 Nm navora. Lahek 
električni pogonski sklop je s 100 kW (136 KM) idealno 
uravnotežen in nastavljen za obvladovanje ozkih 
mestnih ulic, širokih avtocest in vseh izzivov, ki jih 
prinaša prihodnost.





1  Predhodni podatki.

PREPROSTO
NAELEKTRENA 
Naslednja generacija tehnologije baterije zagotavlja svobodo z 
dosegom do 313–324 km1 po WLTP2 z enim samim polnjenjem. 
Mokka-e se prilagaja tvojemu slogu vožnje z možnostjo izbire voznih 
načinov Sport, ECO in Normal, ti pa poskrbijo za ustrezno nastavitev 
različnih sistemov vozila od odzivnosti stopalk do pomoči servovolana.



2  Poraba energije Mokke-e (kombinirano) 17,4–18,0 kWh/100 km, emisije CO2 0 g/km, doseg (kombinirano) 313–324 km (odvisno od vgrajene opreme). Navedeni podatki o dosegu in porabi 
elektrike so skladni s preskusnim postopkom WLTP, ki je od 1. septembra 2018 osnova za homologiranje novih vozil. Podatki so odvisni od dejanskih pogojev pri uporabi in različnih dejav-
nikov, kot so hitrost, ogrevanje notranjosti zaradi udobja, slog vožnje in zunanja temperatura. Čas polnjenja je odvisen predvsem od moči v vozilo vgrajenega polnilnika, polnilnega kabla 
ter vrste in moči uporabljene polnilne postaje. Za dodatne informacije se obrni na pooblaščenega trgovca z vozili Opel. Več informacij najdeš na spletni strani https://www.opel.si/tools/
wltp-voznicikel-porabagoriva.html





1  Kombinirana poraba goriva 4,3–6,0 l/100 km, emisije CO2 kombinirano 114–135 g/km (odvisno od vgrajene opreme). Navedeni podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so skladni s preskusnim 
postopkom WLTP, ki je od 1. septembra 2018 osnova za homologiranje novih vozil. Ta postopek WLTP nadomešča novi evropski vozni cikel (NEDC), ki so ga kot preskusni postopek upo-
rabljali prej. Zaradi realnejših testnih pogojev so izmerjene vrednosti porabe goriva in emisij CO₂ pri ciklu WLTP v številnih primerih višje kot pri ciklu NEDC. Podatki o porabi in emisijah CO₂ 
se lahko razlikujejo glede na dejanske pogoje pri uporabi in različne dejavnike, kot so: specifična oprema, oprema za doplačilo in dimenzije pnevmatik. Za dodatne informacije se obrni na 
pooblaščenega trgovca z vozili Opel. Več informacij najdeš na spletni strani https://www.opel.si/tools/wltp-voznicikel-porabagoriva.html

MOČ ZA
NAPREDOVANJE 
Poleg povsem električnega je Mokka na 
voljo tudi z drugimi izjemno učinkoviti-
mi motorji: 1,2-litrskim turbobencinskim z 
neposrednim vbrizgom s 74 kW (100 KM) 
ali 96 kW (130 KM) in 1,5-litrskim dizelskim 
motorjem z 81 kW (110 KM).1 Vse odlikuje 
vrhunska raven emisij CO2 – idealni so za 
ljubitelje naprednih tehnologij zgorevanja.



VSTOPI V
NEMŠKO OBLIKO 
Osupljive linije karoserije navdušijo ob prvem pogledu. 
V notranjosti te prevzame uglašeno sozvočje razme-
rij, svetlobe, prostora in tehnologij. Idealen prostor za 
vrhunsko vozno izkušnjo.



1 Apple CarPlay™ in Apple Siri™ sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
2 Android Auto™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

3 Združljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema.  
Da preveriš združljivost svoje naprave, obišči naslov www.apple.com ali www.android.com oziroma se obrni na svojega trgovca z vozili Opel.

4 Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc.

POVEZAN S
SVETOM 

Oplova vrhunska navigacija s 25,4- (10˝) ali 17,8-cm (7˝) zaslonom na dotik te bo 
brezhibno vodila s sprotnimi posodobitvami podatkov o prometu in informacijami 
o polnilnicah v okolici, prav tako so na voljo popolna združljivost z aplikacijama Apple 
CarPlay™1 in Android Auto™2,3, pretočno predvajanje prek Bluetootha®4, priključki USB 
in zvočni sistem s šestimi zvočniki za uživanje v glasbi na poti.



ČISTA 
ARMATURNA 
PLOŠČA 
Nova Opel Mokka prevzame z dovršenostjo in 
preprostostjo – vsi podatki so čudovito zgoščeni. 
Vse informacije, ki jih potrebuješ, so urejene 
in pregledne, vsi vizualno moteči elementi so 
odpravljeni, ostaja samo brezhiben, digitalno 
prečiščen nadzor.





POKAŽI DRZNOST –
PRIDI V SLOGU 
Odlična sorazmerja v notranjosti in tehnologije za odličen izkoristek prostora 
poskrbijo za uživanje v vsaki vožnji. Izklesani sedeži z izdatno oporo, prilagodljiv 
prtljažnik in edinstveni razkošni okrasni elementi poskrbijo za sproščen nasmeh 
na cilju – morda še bolj kot pred vožnjo.





IZSTOPI IZ
MNOŽICE 
Oblikuj nove trende. Mokka je čisto nekaj 
drugega kot običajni avtomobili, lahko pa ji 
vtisneš še svoj osebni cestni pečat z izbiro 
v široki ponudbi opreme za doplačilo, kot so 
platišča ali druga barva strehe in pokrova 
motornega prostora.





NE
OBIČAJNO 
Vzpostavlja nova pravila in 
presega pričakovanja. Izberi 
novo Mokko in se poslovi 
od običajnosti.



BOLJ
MOKKA 
Drzni si biti drugačen. 
Pripravi se na novo vo-
žnjo in se preprosto še 
bolj prepusti Mokki.



ZDAJ SI
TI NA VRSTI
Drzno novo oblikovanje notranjosti in 
zunanjosti. Čista digitalna prečiščenost. 
Vrhunsko udobje in vrsta naprednih 
pogonov za vedno nove zahteve sodobne 
urbane mobilnosti. Čas je, da se prepričaš 
sam. Naredi naslednji korak in razišči Opel 
Mokko prek spleta.



NA VSTOPNO STRAN

NAROČI SE NA TESTNO VOŽNJO

ISKALNIK TRGOVCEV

SESTAVI ZDAJ: MOKKA-{ele}

SESTAVI ZDAJ: MOKKA

https://www.opel.si
https://www.opel.si/tools/request-testdrive.html
https://www.opel.si/tools/opel-najdi-trgovca.html
https://www.opel.si/avtomobili/mokka-modeli/mokka-e/konfigurator.html
https://www.opel.si/avtomobili/mokka-modeli/mokka/konfigurator.html
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