DEN NYE

MOKKA X

OPPDAG
X-FAKTOREN
Xtra høyde. Xtra grep. Den xtra SUV-følelsen når du kjører
med hodet og skuldrene over de andre bilene. På motorveien,
i byen og i terrenget – den stilige, nye MOKKA X har varianter
og innovasjoner som leverer – på alle underlag og nivåer.

INNOVASJON
I BEVEGELSE

2.
4.

Under det tøffe ytret tilbyr nye MOKKA X en rekke avanserte
teknologier. Her er bare noen av høydepunktene:
1. Adaptive LED-frontlys AFL. Frontlysene tilpasses automatisk
til kjøresituasjonen for optimal s ikt.
2. Opel OnStar. Din personlige rådgiver på veien.
3. RLAD-frontrutevisning. Den reflekterende LED-skjermen
viser et varsellys i synsfeltet ditt hvis du nærmer deg kjøretøy
for fort bakfra.
4. Intelligent 4x4 firehjulsdrift. Maksimerer automatisk
trekkraften for bedre grep også under vanskelige kjøreforhold. Nå også tilgjengelig med automatgir.
5. IntelliLink. Toppmoderne infotainmentsystem i ntegrerer
de digitale enhetene dine via Apple CarPlay™ eller Android
Auto™.
6. Ergonomiske seter godkjent av AGR1. Lengdejusterbar
lårstøtte og elektrisk justerbar korsryggstøtte hjelper deg
å slappe av så du ikke får vondt i ryggen.

De ergonomiske setene er godkjent av tysk AGR (kampanje for friske rygger), et senter for fremragende ergonomi.

1 

Apple CarPlay og Apple er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android er et varemerke
som tilhører Google Inc.
Noen av funksjonene beskrevet i denne brosjyren kan være tilleggsutstyr og ikke tilgjengelig for enkelte modellvarianter.
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LA STILEN SNAKKE
FOR SEG
Den nye MOKKA X introduserer premium design i den urbane
SUV-klassen. Den kompakte innrammingen og de dristige,
kraftige linjene gjør seg godt i byen. Ekstra bakkeklaring og de
stilige lettmetallfelger kommer garantert til å imponere, enten
du kjører i terrenget, på fjellet, eller i byen.
1. Xtra over det hele. Merket med X.
2. Klar for spenning og moro. Sporty takskinner forsterker
offroad-designen.
3. Slipp naturen inn. Det store soltaket (ekstrautstyr) gjør at
plassen inni virker enda større.
1.

2.
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DRISTIG EKSTERIØRDESIGN

3.

1. Oversiktlig. Den rene utførelsen på midtkonsollen gjør det
enkelt å finne viktige knapper på et øyeblikk.
2. Farger i instrument. Informasjon i fører-instrumentpanelet
vises tydelig.
3. Produsert med omtanke. Sømmen på dashbordet1 er et
eksempel på kvaliteten i selv de minste detaljene.

SITT NED OG
HEV DEG OVER
ALLE ANDRE

2.

Det førsteklasses interiøret har den raffinerte utfølelsen og det
innovative utstyret som kjennetegner en SUV som er best i
klassen. I tillegg gjør den høye bakkeklaringen at du kan sitte
høyt oppe – og se ned på de fleste vanlige biler.
• Den høye seteplasseringen gir deg bedre oversikt over veien
• Myke stoffpaneler1 understreker kvaliteten i håndverket
• Mange oppbevaringsmuligheter til utstyr og eiendeler

1.
1

3.

Standard for PREMIUM.
FØRSTEKLASSES INNVENDIG DESIGN
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4x4 = MER
MORO PER HJUL
Under tøffe forhold tar MOKKA X grep. Den intelligente 4x4
firehjulsdriftteknologien (AWD), gir deg ekstra grep, stabilitet
og kontroll.
•
•
•
•

AWD-sensorer overvåker nøkkelfaktorer som hjulhastighet
Ved behov bytter AWD fra forhjulsdrift til firehjulsdrift
Kjørekraften fordeles på for- og bakhjulene
Ideelt på holkeføre i byen, gjørme i terrenget og snø

1. Bakkestartassistent (HSA). Når du starter eller parkerer
i bratte bakker, trykker HSA automatisk på bremsen et
øyeblikk. Dermed er det ikke fare for at du triller feil vei.
2. Utforbakkeassistent (HDC)1. HDC styrer farten i nedoverbakke slik at du ikke trenger å tenke på å bremse, selv
i bratte bakker.

X midt i blinken.
MOKKA X har det som trengs
når du verker etter å komme
ut i terrenget.
1
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HDC er standard for modeller med 4x4 (AWD).

Kjøring med høy ytelse

1.

2.

LED AFL frontlys –
SE LYS I MØRKET
Takket være klasseledende teknologi som adaptive LED-frontlys
(AFL), kan MOKKA X-førere se bedre enn noensinne i mørket –
på veien eller i terrenget, med eller uten hjelp fra gatebelysningen.
• F rontlysene tilpasses automatisk til faktorer som hastighet
og vinkel på rattet
• Systemet velger automatisk den best egnede belysningen
• LED-teknologi lyser opp veien mye bedre enn Xenon

Stoppmoduslys (eco). Slår av
svinglysene for å spare energi
(når motoren er i start/stoppmodus).

Rygge- og manøvreringslys
(i revers). Aktiverer ekstra
svinglys foran på begge sider
slik at det er enklere å komme
inn og ut av trange parkeringsplasser.

Statisk svinglys (opptil
40 km/t). Hvis du blinker og
dreier rattet mer enn en
bestemt vinkel, slås det på et
LED-lys slik at du bedre kan se
hva som er rundt svingen.

Dynamisk svinglys
(40–70 km/t). Over en innstilt
vinkel på rattet og en viss
hastighet slås det på ekstra lys
på den relevante siden, noe
som gir deg bedre sikt.

Landeveislys (over 55 km/t).
En lengre, bredere, blendefri
lysstråle som gjør det lettere
å se farer langs veien, som elg
og rådyr.

Bylys (under 55 km/t).
En bredere spredning av lys
viser mer av veien slik at det er
lettere å se fotgjengere eller
potensielle farer.

Fjernlysassistent. Full belysning for maksimal sikt. Fjernlysassistenten blender automatisk ned frontlysene når
det registrerer møtende biler.

Turistmodus. Skal du utenlands og kjøre på den andre
siden av veien? Ikke noe
problem – lysene tilpasses
automatisk.
Sikkerhetsinnovasjoner
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1.	Gjenkjenning av trafikkskilt1. Oppdager og viser fartsgrenser og andre trafikkskilt som du kanskje ellers ville
gått glipp av.
2.–3.	Frontkollisjonsvarsling (FCA) med reflekterende LEDskjermvarsel (RLAD)1. Hvis du nærmer deg andre kjøretøy
for fort bakfra, utløser FCA en alarm (bilde 2), og det vises
et rødt varsellys i synsfeltet ditt (bilde 3).
4.	Ryggekamera2. Rygg trygt uten at du må anstrenge deg
for å se bakover over skulderen.

1.

2.

3.

VÆR ALLTID PÅ
DEN SIKRE SIDEN
MOKKA X er tilgjengelig med toppmoderne teknologi som
hjelper deg å kjøre trygt og avslappet. Opel Eye1 er et kamerabasert førerassistentsystem som gir deg kontinuerlig assistanse.
4.
1
2

Opel Eye førerassistentpakke er standard for PREMIUM, tilleggsutstyr for INNOVATION. Opel Eye kan slås av og på av føreren.
Ryggekamera er standard for PREMIUM, tilleggsutstyr for INNOVATION.
Sikkerhetsinnovasjoner
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1.	Førsteklasses bensinmotor. Kraft og balanse med
4x4 AWD, 6-trinns automatgir og vår nyeste bensinturbomotor på 152 hestekrefter.
2.	Moderne diesel. Vår smidige og stillegående dieselturbomotor på 136 hestekrefter kombinerer kraft og
økonomi.
3. ecoFLEX med start/stopp reduserer forbruk og utslipp.
4. Presise girkasser. 6-trinns automatgir eller 6-trinns manuell?
Valget er ditt.

4X4 og automat:
Perfekt for Norge
1.
Kraft føles fantastisk når den er kombinert med kontroll.
Med Mokka X kombineres Opels intelligente 4x4 firehjulsdriftteknologi (AWD) med ny og effektiv bensin-turbomotor og
automatgir. En glimrende kombinasjon som passer perfekt
for norske forhold.
• Dynamisk og spennende kjøring, på veien eller i terrenget
• Det lette chassiset gjør MOKKA X rask og smidig
• ecoFLEX-teknologien med start/stopp-system reduserer
utslipp og drivstoffkostnader

2.

4.

3.

Drivstofforbruk for 112 kW (152 hk) 1.4 Turbo ECOTEC® AWD i l/100 km: bykjøring 7,9–7,8, landeveiskjøring 5,7–5,6, 
kombinert kjøring 6,5–6,4; CO2 -utslipp i g/km: kombinert kjøring 150–148. I henhold til R (EF) nr. 715/2007 og R (EF) nr. 692/2008
(i gjeldende versjoner).
Effektive motorer
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OPEL

Din personlige
rådgiver på veien
24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året gir
Opel OnStar1 deg tilgang til våre unike tjenester i så
og si hele Europa.
Bilkjøring blir aldri det samme igjen.

OnStar-tjenestene må aktiveres og avhenger av mobil-nettverksdekning og tilgjengelighet. Wi-Fi Hotspot-tjenesten krever en konto med egen nettverksoperatør. Wi-Fi i Norge er ikke
tilgjengelig fra start, og lanseringstidspunkt vil kommuniseres senere. Det vil påløpe kostnader etter en gratis prøveperiode. Se www.opel.no/onstar for detaljer om tilgjengelighet, dekning
og kostnader, eller spør Opel-forhandleren. Spesielle vilkår gjelder. 2 I tilfeller som kollisjon eller tyveri av bilen.

1

DETTE KAN ONSTAR
GJØRE FOR DEG
Automatisk ulykkesvarsling
Ved en kollisjon vil innebygde sensorer automatisk varsle en OnStar-rådgiver, som
umiddelbart kobles til bilen din. Rådgiveren vil vurdere situasjonen og om nødvendig
varsle nødetatene og gi dem din nøyaktige GPS-plassering.
Wi-Fi (kommer i nær fremtid)1
Snart kan du dra nytte av rask og stabil Internett-tilgang i bilen med en integrert
Wi-Fi sone for opptil 7 enheter.

DITT PRIVATLIV –
DITT VALG

App til smarttelefon
Med et tastetrykk kan du låse/låse opp dørene, kontrollere levetiden på oljen eller
tute med hornet og blinke med lysene - og mye mer.

Du har selv kontroll over hva OnStar kan og ikke kan gjøre!

Assistanse ved stjålet bil
Hvis noen skulle stjele bilen din, kan du ringe våre OnStar-rådgivere og gi dem
r eferansenummeret du fikk av politiet. Rådgiveren kan da gi politiet plasseringen
og hindre at bilen startes på nytt, slik at den raskt kan finnes igjen.
Bil-diagnose
Du kan når som helst be OnStar om eksternt å kontrollere noen av de viktigste
systemene i bilen, som motoren, girkassen, utslippene eller kollisjonsputene. Hvis
du ønsker, kan OnStar også sende deg en månedlig e-post med disse dataene.
Nedlasting av destinasjon
Er du på jakt etter en alternativ rute, restaurant, bensinstasjon eller noe annet
du kanskje trenger? Bare trykk på Service-knappen! Rådgiverne våre gir deg
adressen. De kan også automatisk laste ned plasseringen til Opels
navigasjonssystem (tjenesten krever en integrert navigasjonsenhet i bilen).

• Når du har registrert og aktivert OnStar, har du tilgang
til alle OnStar-tjenester. Flere av tjenestene ber om en
PIN-kode av sikkerhetsmessige årsaker.
• Du kan når som helst skjule bilens plassering ved å trykke
på Privat-knappen og holde den inne i cirka fem sekunder.
Hvis du endrer mening, er det bare å trykke på Privatknappen igjen i cirka fem sekunder for å vise plasseringen.
Bare i nødssituasjoner2 kan OnStar overstyre dette.
• OnStar selger aldri informasjon om deg videre. Informasjon om deg gis bare til OnStar og GM Holdings LLC
(USA), tilknyttede selskaper (f.eks. Adam Opel AG), dine
valgte/foretrukne forhandlere, selskaper involvert i å yte
eller utføre OnStar-tjenester og, hvis du ber om det,
andre serviceselskaper.

HVORDAN FÅR
JEG ONSTAR?
Opel OnStar leveres som standard i utstyrsnivåene INNOVATION
og PREMIUM. Systemet er tilgjengelig som tilleggsutstyr for
EDITION.
Slik får du det:
1. Be om OnStar når du bestiller din nye Opel MOKKA X.
2. OnStar sender deg en e-postinvitasjon slik at du kan
aktivere kontoen din.
3. Fullfør registreringen og angi innstillingene dine.
4. OnStar er klart!
Etter en gratis prøveperiode på 12 måneder, kan du velge
å fortsette med OnStar-tjenestene. Det vil da tilkomme en
abonnementskostnad. Du finner priser på Internett.
Hvis du vil lese mer, kan du gå til www.opel.no/onstar

myOpel-tjenestene
gjør mer for deg
myOpel har alt du trenger for å styre alt som har med
din Opel å gjøre:
• Administrer din Opel online, bestill service og spor
servicehistorikk.
• Logg deg på OnStar-tjenestene – få diagnoserapporter,
administrer abonnementet og mer.
• Eksklusive tilbud – hold deg oppdatert på spesialtilbud
og de ferskeste nyhetene.
• Finn din nærmeste Opelforhandler.
Hvis du allerede er Opel OnStar-kunde, kan du få tilgang til
alle myOpel-tjenestene. Ellers kan du registrere deg for myOpel
ved å følge disse enkle trinnene:
1. Når du bestiller bilen, gjennomgår forhandleren en
enkel forhåndsregistrering med deg.
2. Vi sender deg en e-postinvitasjon slik at du kan aktivere
kontoen din.
3. Fullfør registreringen.  
4. Gå inn på myOpel når som helst, hvor som helst.
Hvis du enkelt vil gå inn på myOpel fra mobilen, trenger du
bare å laste ned appen fra Google Play Store eller iTunes.

OnStar – din personlige assistent
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KOM UT OG LEK
MOKKA X er en av de best tilkoblede bilene i klassen, slik at du
kan utnytte de digitale enhetene dine til fulle. Med Opel OnStar
har du en personlig rådgiver kun et tastetrykk unna. Og med
Opels unike infotainmentsystem IntelliLink, som er kompatibelt
med Android Auto™ fra Google og Apple CarPlay™, kan du
enkelt betjene smarttelefonens1 hovedfunksjoner direkte fra
den store skjermen på dashbordet.
DAB+ digitalradio er selvsagt standardutstyr i enhver Opel.

1a. Navi 900 IntelliLink2. Dette førsteklasses systemet er fullt
kompatibelt med Apple CarPlay™ og Android Auto™ fra
Google, og gir deg enkel tilgang til smarttelefonfunksjoner
på den 8-tommer store fargeskjermen. Du får tilgang til
Maps, TuneIn og Spotify via berøringsskjermen.
1b. Et førsteklasses satellittnavigasjonssystem. Navi 900
IntelliLink2 er også et fullverdig navigasjonssystem med
fugleperspektiv. Last ned Glympse direkte til startskjermen,
så vet venner og familie automatisk at du er på vei.
2. 7-tommeren med mange talenter. R 4.0 IntelliLink2 har ikke
satelittnavigasjon, men de aller fleste funksjoner er på plass.
Håndfri telefon og streaming av lyd via „blåtann“, og de
samme muligheter for smarttalefon-speiling som Navi 900.
Du kan lagre og personalisere dine favoritt-radiostasjoner.
1
2

1a.

1b.

2.

Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet.
Navi 900 IntelliLink er standardutstyr for PREMIUM, og tilleggsutstyr for INNOVATION. R 4.0 IntelliLink er standardutstyr for INNOVATION.

Apple CarPlayTM og Apple er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
Effektiv tilkobling
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Essentia

EDITION og INNOVATION

(tilbys ikke i Norge)

Velutstyrt allerede fra start

Vi har skreddersydd Mokka X for Norge, med betydelige
oppgraderinger og mer utstyr inkludert i bilens pris på alle
utstyrsnivåer.

• 17˝ lettmetallfelger og synlig eksos-enderør i rustfritt stål
• LED kjørelys, tåkelys og oppvarmede sidespeil
• Oppvarmet skinnratt

For fullstendig utstyrsliste, se prislisten på www.opel.no

INNOVATION har dessuten:
• Opel OnStar
• To-soners elektronisk klimaanlegg (ikke avbildet)
• 16-veis justerbare AGR ergonomisk sportsseter (ikke avbildet)
• Regnsensor, nedblendbart innerspeil og automatisk fjernlysassistent

1

Kompatibilitet og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet.

Apple CarPlayTM og Apple er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
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Modellvarianter for MOKKA X

MER OPEL –
MER PREMIUM
MOKKA X er svært velutstyrt på alle utstyrsnivåer, fra oppvarmet skinnratt og Cruise Control på modellvarianten
EDITION, til det avanserte LED AFL adaptive frontlyssystemet
og Opel OnStar på topputgaven PREMIUM.

PREMIUM

Under de tre utstyrsnivåene til venstre finner du utvalgte
høydepunkter blant standardutstyret for hvert nivå.
Og ønsker du mer luksus, kan du bygge bilen din med vår
bilkonfigurator eller studere prislisten på www.opel.no

Luksusutgaven av en iøynefallende SUV

• Full LED adaptivt frontlyssystem AFL
• Navi 900 IntelliLink infotainmentsystem
(Apple CarPlay™ og Android Auto™ fra Google1)
• Bose® Premium lydanlegg
• 16-veis justerbare AGR-seter i delskinn (ikke avbildet)
• Opel Eye førerassistentpakke
• Ryggekamera
• Parkeringsassistent foran og bak
• „Keyless“ nøkkelløs døråpning og start
• Elektrisk innfellbare sidespeil
• Vinduslist i krom og „Privacy“ mørke ruter bak
• Midtarmlene bak

Ergonomiske AGR-sportsseter foran, spesifikasjoner:
• Standardutstyr for INNOVATION, setetrekk i Milano stoff
• Standardutstyr for PREMIUM, setetrekk i imitert Rhombus
delskinn
• 4-veis setejustering (opp/ned, fram/tilbake)
• 2-veis elektrisk vippe-justering av sitteputen
• 4-veis elektrisk korsryggstøtte
• 2-veis lengdejusterbar lårstøtte
• 4-veis justerbare hodestøtter

Setene er godkjent av tyske AGR (kampanje for friske rygger), et senter for fremragende ergonomi. Sertifikatet
er et kvalitetsstempel gitt av en uavhengig testkomité bestående av eksperter fra ulike medisinske disipliner.
Modellvarianter for MOKKA X
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MOKKA X PREMIUM
I Mokka X PREMIUM er det aller meste av komfort og teknologi
standardutstyr inkludert i bilens pris - men noen få ting skal du
få velge selv. For eksempel elektrisk soltak eller skinnseter.
Her ser du de flotte ergonomiske AGR-sportssetene i Jasmine
skinn, i farge Jet Black til venstre og Brandy til høyre (bilde 1.)

1.
1. Ergonomisk velvære. Sitt høyt og slapp av i et luksuriøst
skinnsete der korsryggområdet kan justeres elektronisk for
perfekt tilpasning.
2. Fantastisk gjengivelse. Seks optimalt plasserte Bose®høyttalere pluss en Richbass® subwoofer. Resultatet?
Herlig lyd som gir en imponerende, konsertlignende
opplevelse (standardutstyr for PREMIUM).
3. Magiske fingre. Med nøkkelløs åpning og start trenger du
bare å bruke fingertuppen for å slå på motoren eller låse
opp alle dørene samtidig (standardutstyr for PREMIUM).

2.

3.

Modellvarianter for Mokka X
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OPC SPORT STYLING
Med den ekstra energien og styrken i motorsportstylingen fra
Opel Performance Center, gjenspeiler OPC-stylingpakken atmosfæren
og dynamikken fra racerbanen.

2.

1. Vis deg frem. OPC-stylingpakken
har sidelister og beskyttelsesdetaljer foran og bak.
2. Høyt, men lavt. OPC-detaljene
fremhever beskyttelsesplatene.
1.
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OPC-SERIEPAKKEN

OPC-SERIEPAKKEN
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EKSKLUSIV SMAK
Nye MOKKA X kommer med slående nye kombinasjoner av
tekstiler og lister. Flotte detaljer øker det luksuriøse inntrykket
inni bilen.

Våre ergonomiske godkjente AGR1 -seter er standardutstyr for
INNOVATION og PREMIUM:
• Standardutstyr for INNOVATION, setetrekk i Milano stoff
• Standardutstyr for PREMIUM, setetrekk i imitert
Rhombus delskinn
• 4-veis setejustering (opp/ned, fram/tilbake)
• 2-veis elektrisk vippe-justering av sitteputen
• 4-veis elektrisk korsryggstøtte
• 2-veis lengdejusterbar lårstøtte
• 4-veis justerbare hodestøtter

1. EDITION og INNOVATION. Milano-setestoff og Atlantissetetrekk i Jet Black med Dark Titanium-søm. Dekorlister
i Tioga Grey og Piano Black-lakk med detaljer i Galvano
Chrome.
INNOVATION har i tillegg ergonomiske AGR-sportsseter som
standard, med ekstra god sidestøtte og lengdejusterbar
lårstøtte (ikke avbildet).
2. PREMIUM I. Lighthouse Rhombus-setestoff og Morrocana
setetrekk i Jet Black med Dark Titanium-søm. Dekorlister
i trukket Jet Black Morrocana med Dark Titanium-søm,
Ruthenium-lakk og detaljer i Galvano Chrome. Ergonomiske
AGR-sportsseter er standard (ikke avbildet).
3. PREMIUM II. Lighthouse Rhombus-setestoff i Shale og
Morrocana-setetrekk i Jet Black med Shale-søm. Dekorlister
i trukket Jet Black Morrocana med Dark Titanium-søm,
Ruthenium-lakk og detaljer i Galvano Chrome. Ergonomiske
AGR-sportsseter er standard (ikke avbildet).
4. PREMIUM, skinnseter I med ergonomiske AGR-sportsseter.
Jasmine-skinnsetedetaljer og Morrocana-setetrekk i Jet Black
med Dark Titanium-søm. Dekorlister i trukket Jet Black
Morrocana med Dark Titanium-søm, Ruthenium-lakk og
detaljer i Galvano Chrome (tilleggsutstyr).
5. PREMIUM, skinnseter II med ergonomiske AGR-sportsseter.
Jasmine-skinnsetedetaljer og Morrocana-setetrekk i Brandy
med Light Vanilla-søm. Dekorlister i trukket Jet Black
Morrocana med Dark Titanium-søm, Piano Black-lakk
og detaljer i Galvano Chrome (tilleggsutstyr).

1.
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Interiør og overflater

2.

3.
1

De ergonomiske AGR-sportssetene er godkjent av tyske AGR (kampanje for friske rygger), et senter for fremragende ergonomi. Sertifikatet er et kvalitetsstempel gitt av en uavhengig testkomité bestående av eksperter fra ulike medisinske disipliner.

4.

5.
31

5.

4.

3.

2.

1.
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Felger

Amber Orange

Satin Steel Grey

True Blue

Summit White

Dark Sea Blue

Absolute Red

Mineral Black

Deep Espresso Brown

Royal Blue

Abalone White

Sovereign Silver

Quantum Grey

SKAP EN
EN EGEN KARAKTER
Uansett hvilke felger du velger på MOKKA X, får du garantert
en bil med karisma.
1.	
(Leveres ikke i Norge)
2. 18˝ lettmetallfelger (RI6).
7 J x 18, 5 dobbelteiker, dekk 215/55 R 18.
Tilleggsutstyr for EDITION og PREMIUM.
3. 18˝ diamantslipte, tofargede lettmetallfelger (RRU).
7 J x 18, 10 eiker, dekk 215/55 R 18.
Tilleggsutstyr for PREMIUM.
4.	(Leveres ikke i Norge)
5. 17˝ lettmetallfelger i Sparkle Silver (WQX).
7 J x 17, 5 eiker, dekk 215/60 R 17.
Standardutstyr for alle utstyrsnivåer.
Bygg din MOKKA X på www.opel.no

Lakk
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1.

ESSENSIELT UTSTYR
FOR DE SOM
MULTITASKER
2.

5.

3.

6.

4.

7.

Den allsidige MOKKA X tilbyr ekstra seter og oppbevaringsløsninger som sørger for at du kan pakke med deg det du vil.
1. Fullpakket med gode ting. Det 60/40-delte baksetet
(standard) legges enkelt og raskt ned slik at du kan utvide
bagasjerommet til et totalt volum på opptil 1372 liter.
2. (Integrert sykkelstativ i støtfangeren leveres ikke i Norge)
3. OPC-takspoiler1. Elegant og aerodynamisk, øker tyngdekraften ned mot bakken og gir bedre veigrep.
4. Ski- og snøbrettstativ1. Den trygge måten å transportere
fire snøbrett på. Eller opptil seks par ski.
5. Sklisikre stigtrinn på siden1. Stå på disse for å få enkel
tilgang til tingene på taket. Utseendemessig gjør de bilen
enda tøffere, og barna liker å bruke dem når de skal gå
inn og ut av bilen.
6. FlexConnect-kleshenger1. Sørg for at jakken ikke blir
krøllete, og kjør rett på jobb etter en helg i villmarken.
7. Roterende FlexConnect iPad- og iPad mini-holdere1.
Monter disse høyt oppe for å se en film, eller lenger ned
for å lese og skrive.
Hvis du vil se mer MOKKA X-tilbehør, kan du gå til
www.opel-accessories.com

1

Tilleggsutstyr.
Tilleggsutstyr og tilbehør
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FAKTA OG TALL
Med smidighet og økonomiske vaner gjør Opels nye tyskproduserte drivverk MOKKA X til en fremragende ledsager.
• Velg mellom diesel- og bensinmotorer, alle tilgjengelig med
firehjulsdrift
• Seks gir, automatisk eller manuell girkasse. Alle er svært
presise og raske
• Velg 152 hestekrefter bensin-turbomotor med 4x4 AWD og
automatgir for en ultimat MOKKA X-kjøreopplevelse
• Se etter ecoFLEX-merket for å minimere drivstoffkostnadene
og utslippene dine
• Den moderne 1.6 CDTI ECOTEC® dieselmotoren med start/
stopp-system er ekstra stillegående og drivstoffgjerrig
Dekkmerking
FELGER
Drivstoffeffektivitetsklasse

Motorer, dekk og girkasser

215/55 R 18

C–B

E

Klasse for veigrep under våte forhold

B

B

Målt verdi for ekstern dekkstøy (dB)

71

71

Klasse for ekstern dekkstøy
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215/60 R 17

MOTORER og girkasser
MOTORER

1.4 Turbo ECOTEC®
ecoFLEX med start-/stoppsystem
(103 kW/140 hk)

1.4 Turbo ECOTEC®
(103 kW/140 hk)

1.4 Turbo ECOTEC®
med start-/stoppsystem
(112 kW/152 hk)

Drivhjul

FWD

AWD

FWD

AWD

Girkasse

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

Utslippsklasse

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tabellen viser data for forbruk og utslipp, avhengig av dekk. Kontakt din Opel-forhandler eller se prislisten for mer spesifikk informasjon.
Drivstoff

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bykjøring

7,6–7,5

8,3–8,2

8,4–8,2

7,9–7,8

Landeveiskjøring

5,1–5,0

5,6–5,5

5,4–5,1

5,7–5,6

Kombinert kjøring

6,0–5,9

6,5–6,4

6,5–6,2

6,5–6,4

140–138

152–149

149–144

150–148

Drivstofforbruk i l/100 km1

CO2-utslipp kombinert kjøring i g/km

1

MOTORER

Drivhjul

1.6 CDTI ECOTEC®
med start-/stoppsystem
(100 kW/136 hk)

1.6 CDTI ECOTEC®
(100 kW/136 hk)
FWD

AWD

FWD

Girkasse

MT-6

MT-6

AT-6

Utslippsklasse

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tabellen viser data for forbruk og utslipp, avhengig av dekk. Kontakt din Opel-forhandler eller se prislisten for mer spesifikk informasjon.
Drivstoff

Diesel

Diesel

Diesel

Bykjøring

4,8–4,6

5,2–5,0

6,0–5,9

Landeveiskjøring

4,0–3,8

4,4–4,2

4,4–4,3

Drivstofforbruk i l/100 km1

Kombinert kjøring

4,3–4,1

4,7–4,5

5,0–4,9

CO2-utslipp kombinert kjøring i g/km1

114–106

124–119

132–128

1

I henhold til direktiv R (EF) nr. 715/2007 og R (EF) nr. 692/2008 (i gjeldende versjoner).

MT-6 = 6-trinns manuell girkasse AT-6 = 6-trinns automatisk girkasse

All informasjon var korrekt og oppdatert på tidspunktet for trykking. Selskapet forbeholder seg retten til å endre motorspesifikasjonene til enhver tid. Dette kan påvirke innholdet i de oppgitte dataene.
Kontakt Opel-forhandleren for å få oppdatert informasjon. Alle tall viser til den europeiske basismodellen med standardutstyr. Informasjon om drivstofforbruk og CO2 -utslipp er utarbeidet i samsvar med direktivene
R (EF) nr. 715/2007 og R (EF) nr. 692/2008 (i gjeldende versjon), og tar utgangspunkt i bilens vekt i kjørbar stand som spesifisert i direktivet. Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan føre til noe høyere resultater
enn de oppgitte tallene for forbruk og CO2 -utslipp. Tallene for drivstofforbruk og CO2 -utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De oppgis kun for sammenligning mellom ulike biler, men kan
avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som i stor grad påvirkes av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt,
og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss
125 kg last.

FEM GRUNNER
TIL Å KJØPE
Hvis du liker hvordan MOKKA X ser ut, kommer du til å elske
prøveturen. Her er grunnene:
1. Det er en stilig, dynamisk og særdeles velutstyrt SUV
2. Du kan få 4x4 firehjulsdriftteknologi med automatgir
3. Innovativ førerassistanse og intelligente AFL LED-frontlys
gir maksimal sikkerhet
4. Du sitter høyt i førsteklasses og ergonomisk g
 odkjente
AGR-sportsseter
5. Du får enkel og effektiv tilkobling med avanserte systemer
som Apple CarPlay™ og Opel OnStar
Prøvekjør den nye MOKKA X, og opplev de mange kvalitetene
selv. Se folk snu seg i byen, prøv den i terrenget, og nyt den
herlige følelsen av å være høyt hevet over de andre bilene.
Gå til www.opel.no og prøv en skikkelig SUV.

Apple CarPlayTM og Apple er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android er et varemerke som
tilhører Google Inc.
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Ta terrengtesten

Noen funksjonsbeskrivelser i denne brosjyren kan vise til, og noen illustrasjoner kan vise, tilleggsutstyr som ikke er inkludert i standardleveransen. Opplysningene i denne brosjyren var korrekte
på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjon og utstyr. Fargene som er trykt i brosjyren, er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Tilleggsutstyr som vises
på illustrasjonene, kan leveres mot tilleggskostnad. Tilgjengelighet, tekniske funksjoner og utstyr på våre biler som leveres utenfor Tyskland, kan variere noe fra land til land.
Opplysninger om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, og hvilke deler som kan returneres og resirkuleres når bilens levetid er over, finner du på www.opel.no. Hvis du vil ha
mer detaljerte opplysninger om utstyret på våre biler, kan du kontakte den lokale Opel-forhandleren.

www.opel.no
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