
de nieuwe
OPEL mOkka



 Modern
 Duits
Bij opel vinden we dat kwaliteit een recht 
is en geen privilege. daarom zorgen we dat 
iedereen kan profiteren van onze baan
brekende technologie. Innovaties die eerst 
alleen voor een selecte groep beschikbaar 
waren, brengen wij binnen handbereik van 
iedereen. dat principe is stevig verankerd in 
het dnA van ons merk.





 DE NIEUWE
 MOKKA 
Ben je klaar om met Opel 
een stap in de toekomst 
te zetten? Maak kennis 
met de nieuwe Mokka: een 
combinatie van een strak 
design en baanbrekende 
technologie.



Compleet nieuwe
NORMEN 

De nieuwe mokka overtreft al je  
verwachtingen en tilt rijden naar 
een ongekend hoog niveau. tijd 
om je eigen weg in te slaan – of je 

nu kiest voor 100% elektrische 
mokka-e of de mokka met 

verbrandingsmotor. 



DE EERSTE VAN
EEN NIEUW  
TIJDPERK 
Het revolutionaire design van de nieuwe Mokka 
zet de toon voor de toekomst van Opel. Uit elke 
lijn, van het stoere crossover-silhouet tot de 
strakke grafische details, spreekt zelfvertrouwen. 
Het meest in het oog springt de Opel Vizor, die 
het gezicht van de nieuwe Mokka bepaalt. Talloze 
styling-opties geven je daarnaast de mogelijk-
heid om de Mokka jouw eigen stijl te geven.





 EEN HEEL EIGEN
 DYNAMIEK 
De nieuwe Mokka is gemaakt voor een actief leven. 
Daarom heeft hij een uitzonderlijk soepel weggedrag 
en is hij voorzien van ulta-efficiënte kracht bronnen  
Wat dacht je van 100% elektrisch, met een direct 
beschik baar koppel van 260 Nm. De lichtgewicht 
elektromotor met een vermogen van 100 kW (136 pk) 
is perfect in balans geplaatst, zodat de Mokka-e zich 
net zo goed thuisvoelt in de smalle straatjes van de 
stad als op de snelweg. Klaar om alle uitdagingen van 
de toekomst aan te gaan!





1  Voorlopige cijfers.

DE VOORDELEN VAN 
100% ELEKTRISCH 
Dankzij een batterij van de nieuwste generatie heeft de Mokka-e een 
lang rijbereik van 318–324 km1 (WLTP-meting2), zonder tussentijds op 
te laden. In de Mokka-e bepaal je bovendien zelf hoe je wilt rijden: kies 
Sport, ECO of Normaal en alle belangrijke systemen, zoals acceleratie 
en stuurbekrachtiging, passen zich automatisch aan.



2  Energiegebruik van de Mokka-e (gemiddeld) 18,0–17,4 kWh/100 km, CO2-uitstoot 0 g/km, rijbereik (gemiddeld) 318–324 km (voorlopige cijfers, afhankelijk van de uitrusting). Het rijbereik 
en energieverbruik zoals hier vermeld, voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Rijbereik en energie-
gebruik in de dagelijkse praktijk kunnen variëren, afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en andere factoren, zoals: snelheid, gebruik van verwarming en airconditioning, 
rijstijl, en buitentemperatuur. De oplaadtijd kan variëren naar gelang van het type laadstation en het vermogen ervan, de gebruikte kabel, de buitentemperatuur en de temperatuur van 
de batterij. Vraag je Opel dealer om meer informatie. Kijk voor meer informatie over de WLTP-meetmethode op https://www.opel.nl/tools/wltp-brandstofverbruik.html





1  Gemiddeld brandstofverbruik 6,0–4,3 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot 135–114 g/km (afhankelijk van de motorisering en de gekozen uitrusting). De vermelde waarden voor brandstof-
verbruik en CO2-uitstoot voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Deze WLTP-procedure vervangt 
de eerder gebruikte NEDC-testprocedure. Omdat de testomstandigheden van de WLTP-procedure realistischer zijn dan die van de oude NEDC-procedure zijn het brandstofgebruik en 
de CO2-uitstoot die volgens WLTP worden gemeten, in veel gevallen hoger dan de onder NEDC gemeten waarden. Brandstofgebruik en CO2-uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de 
werkelijke gebruiksomstandigheden en andere factoren, zoals specifieke uitrusting, opties en bandentype. Kijk voor de meest actuele motorgegevens en technische specificaties op 
www.opel.nl/mokka of vraag ernaar bij je Opel dealer.

GEavaNCEErDE
KRACHT 

Naast de 100% elektrische Mokka-e kun 
je ook kiezen voor de Mokka met een 
efficiënte 1.2 Turbo-benzinemotor met 
74 kW (100 pk) of 96 kW (130 pk), of een 
1.5-dieselmotor met 81 kW (110 pk).1 Ook 
deze modellen blinken dankzij geavan-
ceerde motortechnologie uit in zuinig 
verbruik en lage CO2-uitstoot.



WELKOM IN
 DUITS DESIGN 
De indrukwekkende lijnen van de carrosserie zetten 
zich voort in het interieur van de nieuwe Mokka. Hier 
is alles in harmonie: licht, ruimte en technologie. Alle 
ingrediënten voor een onvergetelijke rijervaring.



1 Multimedia Navi Pro met 10-inch display of Multimedia Navi met 7-inch display.
2Apple CarPlay™ en Apple Siri™ zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

3 De compatibiliteit en de beschikbaarheid van bepaalde functies zijn afhankelijk van het type toestel en de versie van het besturingssysteem. 
Je Opel dealer geeft je graag meer informatie.

4 Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.

IN CONTACT MET
DE WERELD 

 Via een helder 10- of 7-inch touchscreen wijst het navigatiesysteem1 je feilloos de 
weg naar elke bestemming, met real-time verkeersinformatie, weergave van het aan-
tal beschikbare laadpunten in de buurt, Apple CarPlay™2,3, streaming via Bluetooth®4, 
USB-poorten en zes speakers voor uitstekende geluidsweergave.



 Het PURe PANeL 
Het interieur van de nieuwe Opel Mokka is ver-
bluffend rustig en overzichtelijk. Dat komt op 
zijn mooist tot uiting in het Pure Panel: het  
digitale informatiecluster dat je alle informatie 
geeft die je tijdens het rijden nodig hebt, zonder 
de aandacht af te leiden van de weg.





ZELFBEWUST
STIJLVOLLE RUIMTE 
Het royale interieur van de Mokka kun je flexibel aanpassen voor extra 
bagage ruimte. Stoelen die uitstekende steun bieden en een unieke, elegante 
interieur decors zorgen dat het altijd een plezier is om in de Mokka te rijden.





NIET BANG OM 
 OP TE VALLEN 
De Mokka is standaard al verre van doorsnee, 
maar je kunt hem nog verder personaliseren 
met een grote reeks opties, zoals schitterende 
velgen, een dak in een contrasterende kleur of 
een zwarte motorkap.





 less
 normal 
Ontdek de auto die nieuwe 
normen stelt en alle verwach-
tingen overtreft. De nieuwe 
Mokka is allesbehalve normaal!



more
mokka

Durf anders te zijn. Bereid 
je voor op een nieuwe rij-
ervaring, in de eigenzinnige, 
zelf bewuste mokka.



 NU IS ʼT
JOUW BEURT
Baanbrekend nieuw design. Weldadige 
rust gecombineerd met geavanceerde 
digitale techniek. Premium comfort en 
energieke, efficiënte krachtbronnen. De 
nieuwe Mokka is helemaal ingesteld op 
de eisen van de moderne mobiliteit. 
De hoogste tijd om het allemaal zelf te  
ervaren. Ontdek alles over de nieuwe  
Mokka op opel.nl 



Terug naar heT begin

boek een proefriT

informaTie over privaTe Lease

Zoek een deaLer

sTeL je nieuwe mokka-{ele} samen

sTeL je nieuwe mokka samen

https://www.instagram.com/opelnl/
https://twitter.com/Opel_Nederland
https://www.facebook.com/opelnederland
https://www.youtube.com/c/opelvideonederland
https://www.opel.nl/apps/Configurator/New_Mokka/Default.aspx?series=e-Edition&utm_source=EBCFMKE&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBMK_mob_Mokka-e_1GQOSYJES_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovnl=HashedMail#configurator/public/start
https://www.opel.nl/apps/Configurator/New_Mokka/Default.aspx?utm_source=EBCFMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovnl=HashedMail#configurator/public/start
https://www.opel.nl/tools/opel-dealer-zoeken.html?utm_source=EBLDMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_EG&ddm1_psa_ovnl=HashedMail
https://www.opel.nl/fleet/private-lease.html?utm_source=EBRQMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovnl=HashedMail
https://www.opel.nl/apps/Contact/Campaign/Renderer.aspx?ID=lq4ARJ99d_SOd_TYTewMq9GOn4Jh745HKEgkkAael_MvlJErnhxU_306zcJfnXNcmnOVpbGC3rYxlm&utm_source=EBTDMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_NL_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_LD


© Opel Nederland B.V., alle rechten voorbehouden. Sommige illustraties in deze 

brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren, maar 

tegen meerprijs leverbaar zijn. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de 

laatst bekende gegevens op het moment van publicatie. De afgebeelde kleuren 

kunnen slechts een indruk geven van de werkelijkheid. Meer informatie over 

Opel en de afgebeelde producten vind je op www.opel.nl




