
NYA
OPEL MOKKA 



 MODERN
TYSK 
KVALITET
Opels inställning är att kvalitet är en rättig-
het, inte ett privilegium. Vi vill att så många 
som möjligt upptäcker vår nya banbrytan-
de teknik. Hos oss på Opel är innovationer 
som tidigare bara var tillgängliga för ett  
fåtal, numera åtkomligt för alla. Denna  
attityd är djupt rotad i varumärkets DNA.



NYA
MOKKA 
Är du redo för Opels nya 
och djärva steg framåt? 
Nya Opel Mokka är här – en 
modell som kombinerar ren  
design och de senaste hög-
teknologiska drivlinorna.

VAR BEREDD PÅ DET 
 OVÄNTADE 

Nya Opel Mokka skriver om reglerna och 
tar bilkörning till en helt ny nivå. Det är 
dags att köra på ditt sätt – med eldrift, 
bensin eller diesel.



BÖRJAN PÅ 
EN NY ERA 
Nya Mokka och dess banbrytande 
formgivning går i spetsen för Opels 
framtid. Varje linje och kurva utstrålar  
självkänsla – från den balanserade  
silhuetten till den kraftfulla grafiska 
identiteten. Utöver den nya Opel Vizor, 
vår omisskännliga nya frontdesign,  
erbjuder Mokka också ett flertal  
anpassningsmöjligheter för att passa 
din stil.



LADDA FÖR
FÖRÄNDRING 
Nya Mokka handlar helt om action. Därför har den hög- 
effektiva drivlinor och exceptionella köregenskaper. 
Den 100 % elektriska drivlinan ger 260 Nm med ome-
delbart vridmoment. De lätta elektriska drivlinorna 
med 100 kW (136 hk) är perfekt balanserade för att 
smidigt klara av smala gator, vidöppna vägar och alla 
framtida utmaningar.



HELT ENKELT
ELEKTRISK 
Nästa generations batteriteknik ger dig friheten att köra längre, 
upp till 318–324 km enligt WLTP2 på en enda laddning. Nya Mokka-e  
anpassar sig till din körstil med körlägena Sport, Eco och Normal. 
Varje läge justerar systemen i hela bilen, som exempelvis pedalkäns-
lighet och servostyrning.

2   Nya Mokka-e elförbrukning 17,4–17,8 kWh/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km. Värdena är angivna enligt WLTP, avser blandad körning och gäller för specificerad grundnivå. För mer information 
ta kontakt med återförsäljare eller läs mer på opel.se.



1   Nya Mokka bränsleförbrukning 4,3 –6,0l/100 km, CO2-utsläpp 114–135g/km. Värdena är angivna enligt WLTP, avser blandad körning och gäller för specificerad grundnivå. För mer informa-
tion ta kontakt med återförsäljare eller läs mer på opel.se.

FRAMTIDENS
MOTORER 

Förutom det helelektriska alternativet, 
erbjuder nya Mokka också högeffektiva  
motorer – en 1,2 turbo bensinmotor 
med direktinsprutning på 74 kW (100  
hk)1 eller 96 kW (130 hk) och en 1,5 
dieselmotor på 81 kW (110 hk). Alla med 
låga CO2-nivåer, även för dem som före-
drar förbränningsmotor.



1 Apple CarPlay™ och Apple Siri™ är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder.
2 Android Auto™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.

3 Kompatibilitet och vissa funktioner kan variera med typen av enhet och operativsystemets version. 
4Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc.

UPPLEV
TYSK DESIGN 
Karossens spännande linjer fascinerar vid första anblick-
en. Interiört upptäcker du harmonin i proportioner, ljus,  
utrymme och teknik. Den perfekta platsen för en körupp-
levelse utöver det vanliga.

I KONTAKT MED 
OMVÄRLDEN 

Opels 10- och 7-tums pekskärmsnavigering är komplett med trafikuppdateringar i 
realtid, närliggande laddstationer och full kompatibilitet med Apple CarPlay™1 och  
Android Auto™2,3, inbyggd Bluetooth®streaming4, USB-uttag och ett ljudsystem 
med sex högtalare, för mäktig och medryckande musik på vägen.



NYA OPEL 
PURE PANEL 
Elegansen och enkelheten i nya Mokka är tydligt 
märkbart i Opel Pure Panel. Visuellt distraherande 
detaljer har tagits bort och kvar finns endast 
sömlös, digital kontroll.



VÅGA UTMANA &
ANLÄND I STIL 
Generösa utrymmen och många smarta lösningar som skapar trivsel på färden. 
Skulpterade säten, flexibelt lastutrymme och unika lyxiga detaljer gör att du 
är mer avslappnad efter din resa.



STICKER UT FRÅN
MÄNGDEN 
Sätt trenden. Nya Mokka liknar inget annat på 
vägen och du kan anpassa bilen till hur du vill 
synas på vägarna med personliga anpassningar 
för hjul, tak och motorhuv.



LESS
NORMAL 
Skriver om reglerna och 
överträffar alla förvänt- 
ningar. Välj nya Mokka för 
att gå ifrån det vanliga.

MORE
MOKKA 
Våga vara annorlunda. 
Gör dig redo för en ny 
körupplevelse och helt 
enkelt mer Mokka.



BESÖK OPEL.SE

BOKA PROVKÖRNING

FÅ ETT ERBJUDANDE

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

KONFIGURERA NYA MOKKA-{ele}

KONFIGURERA NYA MOKKA NOW ITS
YOUR TURN
Djärv ny design, inifrån och ut. Förstklassig  
komfort och en rad avancerade drivlinor 
för de ständigt föränderliga kraven på  
modern urban rörlighet. Nu är det din tur 
att utforska allt detta på egen hand. Ta 
nästa steg och upptäck Opel Mokka online.

https://www.linkedin.com/company/14795399
https://www.facebook.com/OpelSE
https://www.youtube.com/channel/UC3TPHepwhdbmSIZZrpjNbOA
https://www.instagram.com/opelsverige/
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