MOKKA

DET ER DIT LIV.
KØR UD I DET.
Åbn døren på Mokka X og få en helt speciel oplevelse. Xtra
sikkerhed, Xtra tilslutningsmuligheder og en Xtra følelse af en rigtig
SUV, der er hævet over andre personbiler. På motorvejen, i byen
og ved offroad-kørsel har Mokka X udstyret og innovationerne
til at levere på alle køreunderlag og niveauer.

INNOVATIONER
FRA LUKSUSKLASSEN.

2.
4.

Under det robuste udvendige design har Mokka X en række
sofistikerede teknologier. Et par af højdepunkterne er:
1. Adaptive forlygter (AFL+) med LED-teknologi (ekstraudstyr). Forlygterne tilpasser sig automatisk til forskellige
køresituationer for optimalt udsyn.
2. Opel Eye. Det intelligente sikkerhedssystem støtter føreren i at
undgå uheld og genkender trafikskilte.
3. LED-alarm i forruden (ekstraudstyr). Den reflektive
LED-alarm viser et advarselslys i forruden, hvis du nærmer
dig forankørende med for høj fart.
4. Intelligent 4x4. Tilpasser automatisk momentet på hvert hjul,
så der opnås maksimalt vejgreb på udfordrende køreunderlag.
Fås på udvalgte modeller.
5. IntelliLink. Infotainment i højeste kvalitet, der nemt integrerer
dine digitale enheder. For eksempel kan din smartphone
forbindes via Apple CarPlay™. Læs mere på side 19.
6. Ergonomiske sportsforsæder1 (standard på Innovation,
ekstraudstyr på Enjoy). Sædehyndeforlængelse og justerbar
lændestøtte sørger for maksimal støtte, hvilket mindsker risikoen
for rygsmerter.

De ergonomiske sæder er certificeret af det tyske AGR – et videnscenter for bedre ergonomi.

1

Apple CarPlay og Apple er varemærker under Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
Tilbehør og funktioner beskrevet i denne brochure kan være ekstraudstyr og utilgængelige for visse udstyrsniveauer.
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PREMIUM DESIGN.
Mokka X kombinerer elegant design med kendetegnene fra
en rigtig SUV. Det kompakte design og de iøjnefaldende linjer
giver opmærksomhed i byen, og den ekstra kørehøjde samt
de store letmetalfælge sørger for, at Mokka X også har offroad
som sin hjemmebane.

1. Xtra alsidighed. Mokka X passer perfekt til dit aktive liv.
2. Klar på action. Tagbøjlerne forstærker offroad-designet.
3. Luk solen ind. Glastaget1 giver masser af lys i kabinen.
1.

2.

1
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Ekstraudstyr.

UDVENDIGT DESIGN

3.

1. Stilsikker. Det rene design på instrumentpanelet og den
8˝ store infotainmentskærm (ekstraudstyr) gør det let at
tage kontrollen.
2. Assistanceikoner. Som en hjælp til føreren vises information
tydeligt i displayet.
3. Nænsomt udformet. Syningerne understreger den høje
kvalitet i selv de mindste detaljer.

ÆGTE KLASSE
KOMMER INDEFRA.

2.

Det indvendige design i Mokka X er cool, afslappet og stilfuldt – og
fremstillet i materialer af højeste kvalitet, hvilket giver en følelse
af at køre den bedste SUV i klassen. Derudover er siddehøjden
i Mokka X højere end normale personbiler, hvilket giver et godt
overblik over vejen.
• Den høje siddeposition giver et bedre overblik over vejen
• Elegante detaljer giver følelsen af kvalitet
• Et stort udvalg af opbevaringsmuligheder giver plads til hele
familiens bagage

1.

3.

INDVENDIGT DESIGN
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4X4 = MERE
SJOV PER HJUL.
Når køreforholdene bliver svære, tager Mokka X over. På
udfordrende køreunderlag hjælper det intelligente 4x4 (AWD)1
med øget vejgreb, trækevne, stabilitet og kontrol.
•
•
•
•

AWD-sensorere overvåger hjulenes ydelse
Hvis nødvendigt skifter AWD fra forhjulstræk til 4x4
Momentet bliver ligeligt fordelt til både for- og baghjulene
Ideel til kørsel på „sort is“ i byen, mudrede underlag i skoven
eller sne i bjergene

1. Hill Start Assist (HSA). Ved start på stejle steder holder HSA
automatisk bremsetrykket i et øjeblik. Så behøver du ikke
at bekymre dig om at rulle frem eller tilbage, når du starter.
2. Hill Descent Control (HDC)2. HDC regulerer farten på nedkørsler, som en hjælp til at bremse – selv på stejle nedkørsler.

X siger det hele. Mokka X
har alt der kræves af en rigtig
offroader.
1
2
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Ekstraudstyr.
HDC er standard med AWD. Ikke tilgængelig på Essentia.

KØREEGENSKABER

1.

2.

ADAPTIVE
LED-FORLYGTER.
Mokka X er den første SUV i sin klasse, der fås med adaptive
forlygter (AFL+)1 med LED-teknologi – en funktion, der normalt kun
var tilgængelig på dyrere SUV’er. LED-lygterne hjælper dig med
at se potentielle forhindringer tidligere, så du har mere reaktionstid.
• A
 FL tilpasser sig automatisk til f.eks. fart og drejevinkel
• Lygterne tilpasses automatisk til køreforholdene
• Seks LED-elementer oplyser vejen op til 30 % mere effektivt
end halogen-forlygter

Deaktivering af kurvelys
(eco). Deaktiverer kurvelyset
for at spare brændstof (kun
når Start/Stop er aktiveret).

Manøvrelys (kun i bakgear).
Aktiverer en ekstra kurvelygte,
så det er lettere at komme
ind og ud af parkeringspladser.

Statisk drejelys (op til 40 km/t).
Når blinklyset aktiveres og
rattet drejes over en bestemt
vinkel, tændes en LED-lygte
for at lyse i den retning, der
drejes mod.

Dynamisk kurvelys (40 til
70 km/t). Når rattet drejes over
en bestemt vinkel, vil du
opleve ekstra lys i den retning,
der styres mod.

Lys til landevejskørsel (over
55 km/t). En længere, bredere og
mere klar lyskegle giver et bedre
udsyn på mørke landeveje.

Lys til bykørsel (under 55 km/t).
En bredere lyskegle giver bedre
udsyn over byens mange potentielle udfordringer.

Langt lys med Assist. Fuld
lysstyrke for maksimalt udsyn.
Blænder automatisk ned, når
det registrerer andre bilister.

Skal du på ferie i et land, hvor
de kører i den modsatte side?
Intet problem – lygterne kan
nemt tilpasses.

1

Ekstraudstyr.

Sikkerhedsfunktioner
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1.

Trafikskiltegenkendelse2. Angiver fartgrænser og
andre trafikskilte, som en hjælp til, at du kan overholde
færdselsreglerne.
Frontal kollisionsalarm (FCA) med LED-advarsel2. Nærmer
du dig forankørende med for høj fart, afgiver FCA en alarm
(billede 2) og en advarselslampe i forruden (billede 3).
Bakkamera3. Giver fuldt overblik bag bilen uden at kigge
sig over skulderen.

2.
3.

1.

2.

FÅ DET FULDE
OVERBLIK.
Opel Eye1 bruger kamera-funktioner som f.eks. vejbaneassistent
og trafikskiltegenkendelse til at hjælpe med at undgå ulykker
og øge sikkerheden. Takket være avanceret sikkerhedsteknologi
er det nogle ekstraordinært sofistikerede assistancesystemer,
der fås på Mokka X. Se Opel Eye i aktion på opel.dk

1

Opel Eye kan slåes til og fra af føreren.

2

En del af Opel Eye, som er ekstraudstyr.

3

Ekstraudstyr.

3.

SIKKERHEDSFUNKTIONER
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1. Topklassemotor. Styrke og selvsikkerhed med 4x4 AWD, 6-trins
manuel gearkasse, Start/Stop-funktion og 103 kW (140 hk).2
2. Klar til afgang. De effektive turbo-dieselmotorer er den ideelle
løsning til lange køreture.
3. Skær bare igennem. Start/Stop-funktionen er tilgængelig
med den brændstoføkonomiske ecoFLEX-teknologi.
4. Komfortabel kørsel. Den 6-trins automatiske gearkasse eller
de manuelle 5- eller 6-trins gearkasser passer alle perfekt
til Mokka X.

EFFEKTIVITET
HVOR DET GÆLDER.
Ydelse kombineret med kontrol er fantastisk. Derfor skabte
Opels ingeniører den intelligente 4x4-teknologi1 (AWD) og de
brændstoføkonomiske motorer til Mokka X. Hvordan ved vi
så, at det fungerer så godt? På smilet i folks ansigter efter deres
første prøvekørsel.
• Oplev de medrivende køreegenskaber – både on- og offroad
• Den støjsvage og brændstoføkonomiske motor passer perfekt
til Mokka X
• Det lette chassis giver en mere dynamisk køreoplevelse
1
2

1.
2.

4.

3.

På udvalgte motorer.
Brændstofforbrug på 1.4 ECOTEC® 4x4 med 140 hk (103 kW) i km/l ved blandet kørsel: 13,9; CO 2 -udslip i g/km ved blandet kørsel: 162. Brændstofforbrug og CO 2 -udslipsdata er fastsat ved brug af „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
(WLTP)“, og de relevante værdier er tilbageregnet for at sikre sammenlignelighed med NEDC i overensstemmelse med regulativ R (EC) 715/2007, R (EU) 2017/1153 og R (EU) 2017/1151.
KØREEGENSKABER
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INTELLILINK.
INFOTAINMENT
DER FUNGERER.
Mokka X har blandt de bedste tilslutningsmuligheder i SUVklassen, så du kan gøre fuld brug af dine digitale enheder, når
det passer dig. Desuden er IntelliLink kompatibelt med Apple
CarPlay™, hvilket betyder at IntelliLink1-systemet kan vise udvalgte
funktioner fra din smartphone2 på touch farveskærmen.
Få flere oplysninger om IntelliLink på opel.dk

1a. Navi 900 IntelliLink1. Dette førsteklasses system er fuldt kompatibelt med Apple CarPlay™ og giver dig nem adgang til
udvalgte smartphone-funktioner på 8˝ touch farveskærmen.
Nyd brugen af navigation, telefon og AM/FM-radio ved
hjælp af touchskærm og stemmestyring.
1b. Topklasse navigation. 8˝ Navi 900 IntelliLink1 er et alsidigt
navigationssystem med vejvisning fugleperspektiv. Angiv
destinationen via stemmestyring, eller vælg den blandt dine
favoritter.
2. 7˝ multitasker. R 4.0 IntelliLink1 tilbyder håndfri telefoni og
lydstreaming via Bluetooth® samt AM/FM-radio. Systemet
er også kompatibel med Apple CarPlay™ og du kan gemme
dine foretrukne radiostationer og tilpasse dem personligt.

1a.

1b.

2.

Navi 900 IntelliLink er ekstraudstyr på Innovation og Enjoy. R 4.0 IntelliLink er standard på Innovation, ekstraudstyr på Enjoy.
Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige, afhængig af enhed og styresystemets version. Kontroller kompatibiliteten for dine enheder på www.apple.com, eller kontakt din Opel forhandler.

1
2

Apple CarPlay og Apple er varemærker under Apple Inc. i USA og andre lande.
GNIDNINGSFRI TILSLUTNING
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INNOVATION
FOR EN OPLEVELSE I LUKSUSKLASSEN.

Innovation har alt Enjoys udstyr, plus:
• 18˝ letmetalfælge
• Vindueslister i krom, mørktonede sideog bagruder
• To-zonet elektrisk klimakontrol

Synligt udstødningsrør tilgængeligt for alle motorer, undtagen 1.6 benzinmotoren. 2 Visse tilvalg er kun tilgængeligt til udvalgte modeller, motorer og med udvalgt udstyr. For mere information, kontakt din Opel forhandler eller besøg www.opel.dk 3 Kompatibilitet og visse funktioner kan afvige,
afhængig af enhed og operativsystemets version. 4 De ergonomiske sæder er certificeret af det tyske AGR, et videnscenter for ergonomi. AGR-forsæderne har en lang række justeringsmuligheder, inklusiv lændestøtte og forlængelseaf sædehynden. For tilgængelighed, se side 28.

1

Apple CarPlay og Apple er varemærker, under Apple Inc. i USA og andre lande.
Billederne kan vise ekstraudstyr.
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MOKKA X MODELLER

FRA PREMIUM TIL
SUPER PREMIUM.
Niveauet af luksus er højt på alle udstyrsniveauerne –
fra opvarmeligt læderrat på Enjoy til de ergonomiske AGRsportsforsæder på luksusmodellen Innovation.

ENJOY

De to udstyrsniveauer er fyldt med masser af højdepunkter, men
hvis du vil have endnu mere luksus, så kast et blik på et udvalg af
vores eksklusive ekstraudstyr2 herunder.
Sammenlign alle Mokka X modellerne på opel.dk

LIDT MERE RAFFINERET.

FORKÆL DIG SELV MED MOKKA X EKSTRAUDSTYR.2
•
•
•
•
•
•
•

17˝ letmetalfælge
LED-kørelys
Elektriske, opvarmelige sidespejle, manuelt foldbare
Tågeforlygter
Læderrat
Aircondition
Udstødning i krom1

•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptive forlygter (AFL+) med LED-teknologi
Opel Eye inklusiv frontal kollisionsalarm
Bakkamera
8˝ Navi 900 IntelliLink med touch farveskærm
(kort over 30 EU-lande, Apple CarPlay™3)
Ergonomisk certificerede4 AGR-sportsforsæder
19˝ letmetalfælge
Nøglefri betjening
FlexFix®-cykelholder

MOKKA X MODELLER

21

EKSKLUSIV SMAG?
SÅ ER MOKKA X
PERFEKT.
Mokka X er fyldt med kombinationer af imponerende detaljer
i de eksklusive interiør. Opel ved nemlig, at fokus på detaljerne
giver en følelse af høj kvalitet i kabinen.

1. Enjoy. Milano sædestof i Jet Black. Pyntelister i Piano Black
og detaljer i Galvano Chrome.2
2. Innovation I. Lighthouse Rhombus sædestof og Morrocanasidestøtter i Jet Black med syninger i Dark Titanium. Pyntelister
i Ruthenium og detaljer i Galvano Chrome.3
3. Innovation II. Lighthouse Rhombus sædestof og Morrocanasidestøtter i Jet Black. Pyntelister i Ruthenium og detaljer
i Galvano Chrome.4
4. Innovation I med AGR-sportsforsæder. Ergonomiske sportsforsæder i Jasmine læder og Morrocana-sidestøtter i Jet Black.
Pyntelister i Ruthenium og detaljer i Galvano Chrome.5
5. Innovation II med AGR-sportsforsæder. Ergonomiske sportsforsæder i Jasmine læder og Morrocana-sidestøtter i Brandy.
Pyntelister i Piano Black og detaljer i Galvano Chrome.5
Oplev hele udvalget af interiør på www.opel.dk

Opels ergnomisk certificerede AGR-sportsforsæder1 fås med
følgende indtræk:
• AGR-sportsforsæder (ekstraudstyr) med stof indtræk til
Enjoy og stof/Morrocana indtræk til Innovation.
• AGR-sportsforsæder med læderindtræk (ekstraudstyr)
til Innovation.

1.
22

INDTRÆK

2.

4.

3.
1
3

De ergonomiske sportsforsæder er blåstemplet af det tyske AGR, et videnscenter for ergonomi. Certifikatet er et kvalitetsstempel tildelt af en uafhængig komité bestående af eksperter fra forskellige medicinske discipliner.
Standard på Innovation. Fås ikke på Enjoy. 4 Ekstraudstyr på Innovation. Fås ikke på Enjoy. 5 Inkluderer ergonomiske AGR-sportsforsæder. Fås ikke på Enjoy.

5.
2

Standard på Enjoy. Fås ikke på Innovation.
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5.

4.

3.

2.

1.
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FÆLGE

Amber Orange (GL5)

Satin Steel Grey (GK2)

Summit White (GAZ)

Darkmoon Blue (GDX)

Absolute Red (GG2)

Mineral Black (GB0)

Velvet Red (G0Y)

Indigo Blue (G7i)

Sovereign Silver (GAN)

SKAB DIT
EGET UDTRYK.
Uanset hvilke fælge du vælger til din Mokka X, er der garanti for
masser af karisma.
1. 19˝ letmetalfælge i Bright Silver. 7,5 J x 19,
5-dobbelteget design, dæk 225/45 R 19 (RT7).
2. 18˝ letmetalfælge i dobbelteget design. 7 J x 18,
10-eget design, dæk 215/55 R 18 (RI6).
3. 18˝ letmetalfælge i to-farvet design. 7 J x 18,
dæk 215/55 R 18 (RRU).
4. 18˝ letmetalfælge. 7 J x 18, 10-eget design,
dæk 215/55 R 18 (RV8) (standard på Innovation).
5. 17˝ letmetalfælge i Sparkle Silver. 7 J x 17, 5-eget design,
dæk 215/60 R 17 (WQX) (standard på Enjoy).

Byg din egen Mokka X på www.opel.dk

Abalone White (GP5)
FARVER
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1.

GØR MOKKA X
TIL DIN EGEN.
Hvis du ikke vil gå ned på udstyr, er den alsidige Mokka X det
rigtige valg. Du får bl.a. masser af opbevaringsmuligheder, så du
altid har plads til al din bagage.

2.

Se det store udvalg af opbevaringsmuligheder på www.opel.dk
1. Fyldt med gode ting. 60/40-splitbagsæder kan nedfældes
og giver op til 1.372 liter opbevaringsplads1.
2. Opel-tagboksen2 har en lastkapacitet på op til 75 kg og et
volumen på 460 liter. Med sit aerodynamiske design, hurtige
monteringssystem, åbning i begge sider og et centralt sikkerhedslåsesystem er Opel-tagboksen den perfekte løsning for
alle, der har brug for en praktisk og alsidig transportløsning.
3. OPC tagspoiler2. Elegant og aerodynamisk. Giver mere
downforce og dermed ekstra vejgreb.
4. Skridsikre trin på siden2 . Hjælper børn og voksne med
nem adgang til og fra bilen og gør håndtering af tagbagage
nemmere. Giver desuden et elegant og kraftfuldt udtryk.
5. FlexConnect-bøjle2. Sørger for, at din jakke ikke bliver krøllet,
når du kører til arbejde direkte fra en weekend i skoven.
6. Justerbar FlexConnect iPad/iPad mini-holder2. Kan monteres
højt, når der skal ses film, og lavt, når der skal læses eller skrives.

3.

4.

5.

6.

For mere Mokka X tilbehør, se venligst www.opel.dk

1
2

Maksimum volume bag første række af sæder uden dækreparationskit og uden FlexFix® cykelholder.
Ekstraudstyr.
TILBEHØR
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MOTORER OG GEARKASSER.
Med sine effektive og brændstoføkonomiske motorer er Mokka X den perfekte ledsager
på alle slags køreunderlag.
•
•
•
•
•
•
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Vælg mellem et stort udvalg af diesel- og benzinmotorer – og med mulighed for 4x4
De 6-trins manuelle- eller automatiske gearkasser er præcise og effektive
Vælg 140 hk (103 kW) med 4x4 AWD for den ultimative Mokka X oplevelse
Minimer brændstofforbruget og mængden af CO2-udslip – se efter ECOTEC®-mærket
1.6 ECOTEC®-dieselmotoren med Start/Stop-funktion er ekstremt økonomisk
Alle dieselmotorer er udstyret med BlueInjection1: den nyeste generation af vores
NOx udledningskontrolteknologi

MOTORER OG GEARKASSER

DÆK
DÆKSTØRRELSE

215/65 R 16

215/60 R 17

215/55 R 18

225/45 R 19

Rullemodstand

B

C–B

E

E

Dækkets vådgreb

B

B

B

A

Ekstern støj (dB)

71

71

71

71

Støjklasse

FORBRUG, UDSLIP OG ENERGIKLASSE
Brændstofforbrug2

13,7–20,4 km/l

CO2 -udslip2

127–167 g/km

Energiklasse

–

Alle informationerne på denne side var korrekte på udgivelsestidspunktet. Opel forbeholder sig retten til at foretage ændringer i motorspecifikationerne,
som kan påvirke de viste data. Alle nævnte tal relaterer sig til EU-basismodellen med standardudstyr. Kontakt din Opel forhandler eller se opel.dk for
at få de seneste informationer om teknisk data.
Køretøjer med BlueInjection-teknologi skal bruge regelmæssige Adblue®-påfyldninger – også mellem de anbefalede serviceeftersyn. En advarselslampe
i bilens instrumentpanel lyser, når Adblue-tanken er ved at være tom. Du finder yderligere oplysninger på www.opel.dk
2
De illustrerede data i tabellen angiver et interval på tværs af alle udstyrsnveauer fra det mindste brændstofforbrug og CO2 -udslip til det største brændstofforbrug og CO2 -udslip.Brændstofforbruget og de viste CO2 -udslipsdata er fastsat ved brug af „The Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure (WLTP)“, og de relevante værdier er tilbageregnet, således at de er sammenlignelige med NEDC, i overensstemmelse med regulativerne
R (EC) 715/2007, R (EU) 2017/1153 og R (EU) 2017/1151.
1

Værdierne tager ikke højde for kørestil, køreforhold, ekstraudstyr og tilbehør og kan variere afhængig af dæktype. For mere information om det officielle
brændstofforbrug og CO2 -udslip kontakt venligst din Opel forhandler.

Læs mere om motorer og gearkasser på MOKKA X på www.opel.dk

FEM GRUNDE
TIL AT BLIVE
IMPONERET.
Hvis du kan lide, hvad du har set til Mokka X indtil videre, vil du
elske en prøvekørsel.
1. Mokka X er en stilfuld og dynamisk SUV fyldt med luksusklasse
innovationer
2. Du får en ægte 4x4 oplevelse – både on- og offroad
3. Innovative assistancesystemer og intelligente AFL LED-forlygter
øger sikkerheden på vejen
4. Høj førerposition med godt udsyn og ergonomisk certificerede
AGR1-sportsforsæder
5.	Smartphone-integration via avancerede systemer som f.eks.
Apple CarPlay™2
Prøvekør Mokka X og oplev dens mange kvaliteter. I en Mokka X
tiltrækker du opmærksomhed i byen og får suveræne køreegenskaber til offroad-kørsel.
Klik ind på www.opel.dk og book din egen prøvekørsel.

1
2
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For mere information om de certificerede AGR-sportsforsæder, se venligst side 26 og 30.
Apple CarPlay og Apple er varemærker under Apple Inc., registreret i USA og andre lande. 

Prøvekørsel

DK/MY19

The future is Everyone’s

Visse beskrivelser og nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke ikke er standard. Brochurens oplysninger og data var korrekte på udgivelsestidspunktet, og udstyret samt tekniske specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske
udvikling forbeholder vi os retten til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende
forbehold for trykfejl. Det viste ekstraudstyr kan købes mod betaling. Tilgængelighed, tekniske funktioner og udstyret på vores biler kan variere i lande uden for Tyskland. Information om „Bæredygtigt design“ og afleveringssteder for udtjente biler i programmet „Returnetværk for udtjente biler“ kan
findes på www.opel.dk
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udstyret på vores biler, bedes du kontakte din lokale Opel forhandler.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.dk

Udgave 08/18

