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Dacă vrei să adopți o postură impozantă la bordul unui autovehicul compact, trebuie să 

gândești diferit. Gândește dincolo de limite. Gândește Mokka.  Acest nou model Opel inovator 

combină postura înaltă, aspectul sportiv și curajul unui SUV cu eficiența și manevrabilitatea 

dinamică ale unui autovehicul compact.  Modelul Mokka îți pune la dispoziție designul 

și tehnologiile revoluționare Opel – și îți induce un spirit de aventură în călătoriile zilnice. 

uimitor prin  
natura sa.

Conținutul acestui catalog era corect în momentul tipăririi (02/2014). Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile și dotările în  
orice moment. Pentru informații actualizate vă rugăm să contactați dealerul Opel local.
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Opel Mokka nu este un SUV obișnuit. Este mai compact, mai agil  

și mai rentabil. Exact ca un autovehicul off-road desăvârșit, doar că 

mult mai inteligent. Dispune din plin de calitatea și ideile inteligente 

reprezentative pentru producătorul auto german. În plus, îl poți 

echipa cu numeroase dotări opționale inovatoare precum suportul 

pentru biciclete FlexFix® integrat complet și tracțiunea integrală 

4x4. Roțile sale de mari dimensiuni și postura îndrăzneață indică 

faptul că modelul Mokka este pregătit pentru trasee dificile. Însă  

indiferent cât de dificil este traseul, inginerii avangardiști de la Opel 

se asigură că funcționează uniform.

CĂLĂTOREȘTE  
INTELIGENT.
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AGILITATEA ÎNTÂLNEȘTE 
CARACTERUL PRACTIC.

Modelul Mokka arată mare, iar la interior chiar este. La exterior însă, este suficient de 

compact pentru a fi agil în trafic. Designul atletic și sportiv este, de asemenea, de o greutate 

mică, reducând astfel consumul de carburant și emisiile. Habitaclul oferă spațiu suficient 

de depozitare și spațiu generos după scaunele din spate, pe care le poți rabata 60/40 pentru 

a extinde portbagajul. Practic, versatil şi mai convenabil din toate punctele de vedere, 

modelul Mokka este cu mult în fața unui SUV convențional.

  Modelul Mokka pur și simplu răspunde nevoilor tale.    Află mai multe 
informații despre acest nou model Opel revoluționar pe pagina de Internet 
www.opel.ro 
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Modelul Mokka este la fel de inteligent pe cât este de puternic. Dispune de o multitudine 

de idei inteligente care te relaxează și fac din condus o activitate mai plăcută. Unele dintre 

opțiunile de siguranță sunt de nivel înalt, precum camera video frontală Opel Eye optimizată  

și premiatul sistem de iluminare frontală adaptivă (AFL+)1. Modelul Mokka dispune, de 

asemenea, de tehnologia necesară pentru o conducere și o manevrabilitate superioare. 

De la sistemul de direcție sensibil la viteză până la programul electronic de stabilitate avan-

sat, simțul practic este o dotare „standard” a acestui SUV.

1  Premiul pentru siguranță Allianz Genius 2010, acordat de compania germană de asigurări Allianz pentru tehnologia care sporește 
siguranța în trafic, diminuând frecvența și gravitatea accidentelor rutiere.

INTELIGENȚA ESTE  
MEREU ATRĂGĂTOARE.
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UN AUTOVEHICUL  
COMPACT NU POATE  
FI MAI SUV DE ATÂT!

Interiorul modelului Mokka este cu adevărat uimitor. Și îți asigură spațiu din plin.  

Transportă în condiții de confort 5 persoane, iar înălțimea suplimentară asigură  

o perspectivă impresionantă. Poți alege unul dintre cele patru niveluri de echipare –  

Selection, Enjoy, drive! și vârful de lance Cosmo, ilustrat aici. Le poți echipa cu dotări 

opționale și accesorii cu tehnologie Opel revoluționară, exact ca pe un SUV veritabil.
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Dacă îți place să continui călătoria cu autovehiculul cu bicicleta, o să-ți placă suportul 

FlexFix®. Acest suport unic de la Opel este dotarea opțională ideală pentru ciclism plin  

de aventură. O premieră în această categorie de autovehicule, se glisează în și din bara  

de protecție pentru a-ți putea monta cu ușurință bicicletă în spatele SUV-ului. Pentru  

a deschide portbagajul, trebuie doar să înclini suportul FlexFix®. Montează extensia FlexFix® 

disponibilă opțional pentru a transporta încă 2 biciclete.

SCOATE-ȚI BICICLETA  
LA O PLIMBARE.
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SELECTION.
Selection prezintă mai mult de-
cât câteva elemente de bază. 
Geamurile electrice din faţă şi 
oglinzile electrice încălzite re-
prezintă dotări standard. O altă 
dotare de confort este repre-
zentată de volanul telescopic 
cu unghi de înclinare reglabil, 
o modalitate minunată de a 
experimenta acţionarea pre-
cisă a direcţiei sensibile la  
viteză. Ca orice model Mokka, 
Selection îmbină un design 
exterior robust cu un interior 
spaţios, ce include un sistem 
de climatizare şi radio cu CD 
player.

Imaginile ar putea conține reprezentări ale unor  
dotări opționale.



1. 2.

3.
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  1. La interior, ergonomia este cea mai   

  importantă.    Există un scaun pentru 

șofer confortabil, cu reglare în 4 direcții  

și două torpedouri, iar comutatoarele 

Cruise Control sunt montate la îndemână 

pe volan. Aceste elemente de design inte-

ligente transformă conducerea modelului 

Mokka într-o veritabilă plăcere.

  2. Lumini diurne (DRL).    Luminile diurne 

rămân aprinse întreaga zi, astfel SUV-ul 

este mai vizibil, iar condusul este mai sigur. 

De asemenea, în faza scurtă consumă 

mult mai puțină energie decât farurile 

standard.

  3. Scaune spate rabatabile și fracțion-   

  abile 60/40.    Acest design versatil îți 

oferă flexibilitatea necesară pentru a plia 

o parte din bancheta spate și pentru a 

extinde portbagajul atunci când transporți 

obiecte lungi. Și rămâne suficient spațiu 

pentru unul sau doi pasageri în spate.



3.1.

2.
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Enjoy.
Varianta Mokka Enjoy dispune 
de tehnologia de vârf și de co-
moditatea variantei Selection, 
cu funcții speciale suplimentare, 
printre care se numără sistemul 
infotainment CD 450 cu com-
patibilitate Bluetooth® (vezi 
pagina 33). Diferitele variante 
de jante și de proiectoare de 
ceață îi suplimentează aspectul 
sportiv, de SUV.

  1. Proiectoare de ceață.    Proiectoarele 

de ceață din fabrică fac autovehiculul 

Mokka mai vizibil pentru ceilalți participanți 

la trafic în condiții meteo nefavorabile și  

îi accentuează aspectul de SUV puternic 

la exterior.

  2. Jante de 17˝.    Ieși în evidență în mulțime 

cu jantele din aliaj de 17˝ de culoare  

Argintiu Sparkle disponibile standard.

  3. Dotări speciale.    Varianta Enjoy dispune, 

de asemenea, de un plus de confort  

datorită volanului îmbrăcat în piele cu 

comenzi audio.

Imaginile ar putea conține reprezentări ale unor  
dotări opționale.
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Drive!
Mokka drive! este un pachet special, în ediţie 
limitată care îţi permite un răsfăţ total. Aşadar 
nu te abţine atunci când emoţiile şi aşteptările 
tale se ridică pe măsură ce descoperi interiorul 
unic Wega/Atlantis, sistemul de climatizare, 
Asistentul la parcare faţă şi spate, senzorul de 
ploaie şi asistentul pentru fază lungă. Aruncă  
o privire spre exterior. Mokka drive! a fost con-
ceput pentru a oferi o valoare superioară şi  
un aspect extraordinar. Jantele superbe din 
aliaj conferă aspectului compact un plus de 
eleganţă indiferent de destinaţie. Sistemul de 
asistare la conducere şi dotările de confort  
fac din pachetul drive! ediţie specială o alegere 
demnă de lăudat. Drive! este felul tau de a fi.

  1. Aliaje speciale.    Jantele de 18˝ din 

aliaj special cu design cu 5 spiţe ajută  

modelul Mokka drive! să se adapteze 

perfect la drumul ales.

  2. interior special.    Acomodează-te 

pentru un parteneriat lung, confortabil şi 

plăcut cu farmecul exclusivist al tapiţeriei 

din material textil  Wega/Atlantis sau alege 

scaunele opţionale din faţă cu suport  

superior, certificare AGR şi tapiţerie din 

material textil sau piele.

Imaginile pot afişa dotări opţionale.
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Cosmo.
Modelul Mokka se diferențiază 
de categoriile tradiționale  
de autovehicule, iar varianta  
Cosmo, vârf de lance, aparține 
unei alte clase de autovehicule. 
Cu sistemul de asistență la 
parcare față și spate, un senzor 
de ploaie și asistentul pentru 
fază lungă disponibile standard, 
este varianta de excepție a 
unui autovehicul de excepție.

Imaginile ar putea conține reprezentări ale unor  
dotări opționale.



1.

2.
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  1. Rame cromate pentru geamuri.     

Elementele cromate de lux atrag soarele 

şi privirile asupra modelului de top al  

gamei, evidenţiind forma distinctivă a 

geamurilor laterale ce caracterizează  

stilul Mokka. 

  2. Sistem electronic de climatizare (ECC).   

Sistemul ECC instalat din fabrică dispune 

de setări pe două zone, astfel încât poţi 

seta o altă temperatură pentru fiecare 

parte a autovehiculului și este prevăzut cu 

un compresor avansat, ce reduce consumul 

de carburant răcind doar atunci când  

este necesar. Un filtru captează polenul, 

praful și mirosurile neplăcute. 



1.

2.
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  1. Asistență la pornirea în rampă (HSA).    Denumirea sistemului 

HSA descrie perfect funcțiile sale. Îți permite să pornești și să 

parchezi fără dificultăți în rampă cu ajutorul frânei de mână. Acesta 

acționează automat frânele pentru câteva momente în locul 

tău, împiedicând deplasarea neintenționată în obstacole sau 

în alte autovehicule.

  2. Sistemul de control la deplasarea în pantă (HDC).    Dacă te 

vei deplasa pe teren accidentat cu modelul Mokka, vei putea 

controla viteza în pante abrupte cu sistemul HDC, fără a mai frâna. 

Utilizarea frânei de picior poate crea probleme în pante foarte 

abrupte.

Programul electronic de stabilitate Plus (ESP®Plus) al modelului 

Mokka cu tracțiune integrală 4x4 oferă asistență suplimentară de 

înaltă tehnologie pentru o siguranță sporită. Pe drumuri în pantă, 

sistemul de control la deplasarea în pantă (HDC) şi sistemul de 

asistență la pornirea în rampă (HSA) îți permit întotdeauna să 

deții controlul asupra situației.

Simte ADerențA.
tehnologia inteligentă opțională a sistemului 
de tracțiune integrală 4x4 (AWD) asigură auto-
vehiculului tău mokka acel sunet puternic carac-
teristic unui SUV. În funcție de condițiile de drum 
şi de deplasare, aceasta comută în timp real 
de la tracțiunea pe puntea față cu economie 
de carburant la tracțiunea integrală optimă.



23

Echipează-ți autovehiculul Mokka cu 

tracțiune integrală 4x4 cu activare la cerere 

disponibilă opțională și bucură-te de  

stabilitate sporită în cele mai dificile condiții 

de conducere. Tracțiunea integrală utili-

zează senzori pentru a monitoriza viteza 

relativă a roților, iar apoi un sistem sofis- 

ticat de transfer al cuplului distribuie 

automat cuplul între puntea față și spate.



1.
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URCĂ BAGAJUL  
ȘI RELAXEAZĂ-TE.
Caracteristicile ergonomice avansate ale  
modelului Mokka înseamnă că nu ți-ai putea 
dori un autovehicul compact mai confortabil 
de atât. Sau mai spațios – există până la  
19 compartimente de depozitare pentru mai 
mult spațiu. O gamă largă de accesorii și  
dotări opționale te ajută să-ți adaptezi modelul 
Mokka pentru a se potrivi dorințelor tale,  
de la scaune față încălzite până la pachetul 
Comfort cu sistem electronic de climatizare, 
disponibil standard cu varianta Cosmo.

  1. Scaune ergonomice (AGR).    Alegerea ideală pentru șoferii 

care conduc pe distanțe mari, aceste scaune opționale sunt  

proiectate special pentru a oferi susținere suplimentară celor 

mai sensibile zone ale spatelui și picioarelor.



2.

4.

3.

5.
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  2. Cotieră pentru scaunul șoferului.    

Această cotieră practică îți susține cotul 

în punctele în care ai nevoie și sporește 

confortul în timpul conducerii.

  3. Cameră video pentru marșarier (RVC).   

Camera video RVC disponibilă opțional îți 

asigură o perspectivă clară asupra zonei 

din spatele autovehiculului când schimbi în 

treapta de marșarier. Este mult mai comod 

să parchezi dacă te uiți în față, la ecran, 

și nu în spate.

  4. Volan încălzit.    Încălzește-ți mâinile în cazul scăderilor bruște 

de temperatură și comandă acest volan din piele ce face parte 

din pachetul opțional Winter care include, de asemenea, scaune 

față încălzite.

  5. Suportul pentru biciclete FlexFix®.    Acest suport opțional  

și complet integrat poate fi glisat în și din bara de protecție  

a autovehiculului Mokka, astfel încât poți monta ușor bicicleta 

în partea din spate. Pentru a deschide portbagajul, trebuie 

doar să înclini suportul. Adaugă extensia FlexFix® disponibilă 

opțional pentru a transporta încă 2 biciclete.





Cu cât este mai robust, cu atât funcționează mai uniform. Atletic, compact și puternic,  

modelul Mokka este un performer agil în orice mediu. SUV-urile nu au cum să fie mai  

versatile de atât.
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VEZI MAI DEPARTE.  
CONDU MAI SIGUR.
Sistemele sofisticate de asistență pentru șofer diferențiază  
modelul Mokka. Este primul autovehicul din segmentul său care 
dispune de faruri bi-xenon, integrate în premiatul sistem de  
iluminare frontală adaptivă (AFL+) de la Opel1. AFL+ face din 
condusul pe timp de noapte o activitate la fel de confortabilă  
ca în timpul zilei. Utilizează o cameră video montată în față pentru 
a optimiza vizibilitatea și nivelul de siguranță, reglând automat 
direcția și intensitatea farurilor în funcție de diferite viteze, 
manevre, condiții meteo și situații din trafic.
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  Lumină de oraș (30–55 km/h).    Fasciculul 

de lumină este mai lat și mai jos. Activată 

în funcție de viteza autovehiculului și de 

iluminatul stradal.

  Lumini pentru drum extraurban   

  (55–115 km/h).    Un fascicul mai lat și  

mai luminos decât modelul standard, 

pentru o iluminare până la 70 m, fără  

orbirea celorlalți șoferi.

  Lumina de autostradă (peste 115 km/h).    

Ridică, intensifică și extinde fasciculul  

luminos până la 140 m, fără a-i orbi pe 

ceilalți șoferi.

1 Premiul pentru siguranță Allianz Genius 2010.

  Lumină pentru zona pietonală (până la   

  30 km/h).    Evidențiază eventuale peri-

cole cu un fascicul de lumină mai lat (un 

plus de 8° în partea stângă și dreaptă).

  Lumini pentru condiții meteorologice   

  nefavorabile (până la 70 km/h).     

Activate de ștergătoare sau de un senzor 

de ploaie, această setare îmbunătățește  

vizibilitatea pe vreme umedă.

  Asistentul pentru faza lungă   

  (peste 40 km/h).    AFL+ trece automat  

de la faza lungă la faza scurtă când  

detectează autovehicule care se depla-

sează din direcția opusă – și înapoi  

când carosabilul este liber.

  Iluminare dinamică în viraje (indiferent   

  de viteză).    Fasciculul farurilor luminează 

virajul într-un unghi de până la 15°. Este 

activată de unghiul de bracaj și de viteză.

  Iluminare statică în timpul virajelor   

  (până la 40 km/h, inclusiv la mersul   

  înapoi).    Iluminează la 90°, în partea 

stângă sau partea dreaptă, astfel încât 

vei putea vedea mai bine ce urmează  

la efectuarea virajului.
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SUV – UN AUTOVEHICUL UTILITAR  
MAI SIGUR.
De la o pantă până la o călătorie rapidă în ploaie, modelul Mokka face față. Pe lângă sistemul 
ESP®Plus avansat integrat cu HSA și HDC pentru toate versiunile cu tracțiune integrală 4x4, dotările 
opționale de asistență inteligente precum Opel Eye1 îți mențin SUV-ul pe calea cea dreaptă.

Sistemele de asistență pasivă ale modelului 

Mokka sunt cuprinzătoare și nu fac com-

promisuri. Ești înconjurat de o celulă pentru 

pasageri rigidă, din oțel de înaltă rezistență, 

precum și de airbaguri frontale, laterale  

și tip cortină de dimensiuni maxime. Pietonii 

sunt protejați prin intermediul unor bare 

de protecție care utilizează spumă cu den-

sitate redusă, proiectată pentru a reduce 

riscul leziunilor la nivelul picioarelor. Siste-

mul opțional de monitorizare a presiunii 

în pneuri te avertizează când pneurile au 

nevoie să fie umflate.

Modelul Mokka dispune de sisteme de 

siguranță de primă clasă, precum și de 

certificarea care dovedeşte acest lucru: 

punctajul maxim de 5 stele acordat de 

Euro NCAP pentru performanța în materie 

de siguranță.2



31

  Sistemul de avertizare privind o coliziune   

  frontală (FCA, via Opel Eye)1.    FCA este  

o tehnologie eficientă de prevenire a coli-

ziunilor între bara de protecție și partea 

din spate a autovehiculelor din față. La  

viteze mai mari de 40 km/h, se declanșează 

avertizări vizuale și sonore dacă te apropii 

prea mult de autovehiculul din față. Poți 

ajusta cu ușurință sensibilitatea FCA, cu 

ajutorul ecranului cu taste montat pe volan.

Opel Eye1 este o cameră video specială, 

disponibilă opțional, montată în partea 

de sus a parbrizului modelului Mokka, care 

scanează drumul din față și transmite 

informațiile identificate tehnologiilor avan-

sate precum sistemul de avertizare la  

părăsirea benzii de circulație, sistemul de 

avertizare privind o coliziune frontală și 

asistentul de recunoaștere a indicatoarelor 

rutiere.

  Asistentul de recunoaștere a indicatoa-   

  relor rutiere (TSA, via Opel Eye).    TSA mo-

nitorizează continuu indicatoarele rutiere 

și se asigură că ești mereu conștient de 

limita de viteză și de alte restricții, chiar 

și când sunt montate indicatoare provizorii. 

Versiunea nouă și optimizată a TSA poate 

citi mai multe indicatoare rutiere ca până 

acum, în mai multe țări, inclusiv panourile 

electronice montate deasupra autostrăzilor.

1  Disponibil opțional cu nivelurile de echipare Enjoy și Cosmo, 
indisponibil pentru Selection.

2  În 2012, modelul Mokka a fost testat în cadrul celor patru  
categorii de testare Euro NCAP: protecția pasagerilor adulți, 
protecția copiilor, protecția pietonilor și sisteme de asistență 
pentru siguranță. Acesta a obținut rezultate excelente, cu  
un procent de 100 % la categoria sisteme de asistență și 96 % 
pentru protecția pasagerilor adulți.

  Sistemul de avertizare la părăsirea   

  benzii de circulație (LDW, via Opel Eye).    

LDW te avertizează dacă începi să părăsești 

banda de circulație în mod neintenționat. 

Este suficient să depășești marcajul fără 

să semnalizezi pentru a activa sistemul  

și declanșa alarmele sonore și vizuale. 

Poți dezactiva LDW pentru a te adapta 

condițiilor din trafic.

  Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri (TPMS).    Cu TPMS, dotare standard, nu 

mai trebuie să opreşti pentru a verifica presiunea din pneuri. Dacă unul dintre pneuri 

începe să se dezumfle, acesta avertizează prin intermediul unui element de pe panoul de 

instrumente şi, în funcție de model, arată presiunea precisă a fiecărui pneu individual.



1.
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TEHNOLOGIE ÎNALTĂ  
LA ÎNDEMÂNĂ.
Modelul Mokka este rezistent și pregătit pentru acțiune. Însă 
dispune în continuare de toată tehnologia de care ai nevoie 
pentru a te distra și a rămâne conectat. Printre opțiunile avansate 
de infotainment se numără Bluetooth® și funcția de comandă 
vocală pentru toate kit-urile telefonice hands-free, precum și cele 
mai noi sisteme de navigație prin satelit cu funcții multiple. 

  1. Navi 950 Europe IntelliLink.    Sistemul de navigație Navi 950 Europe IntelliLink de 

ultimă generație dispune de un ecran color de 7˝ cu perspectivă panoramică 3D și co-

menzi pe volan. Software-ul de navigație cu hărți pentru peste 30 de țări europene și  

un ghid complet de călătorie cu imagini este stocat în memoria internă, pentru un acces 

rapid. Navigația poate fi lansată prin comandă vocală, rostind o singură dată destinația. 

Sistemul dispune de o unitate CD pentru fișiere audio și de recunoaștere vocală pentru 

telefon, radio și CD/USB. Poți conecta dispozitivele externe prin mufa aux-in sau USB – 

de exemplu, pentru a-ți încărca fotografia preferată ca screen saver – iar sunetul este 

redat cu o claritate de excepție. Sistemul IntelliLink compatibil cu diverse aplicații  

îți integrează smartphone-ul în sistemul de infotainment, iar software-ul preinstalat 

Gracenote® identifică și gestionează fișierele audio pentru o satisfacție deplină.



2. 3.

4. 5.
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  2. CD 400 și CD 450.    Gama de sisteme audio de excepție începe cu modelul CD 400. 

Tunerul dublu asigură o compatibilitate optimă cu funcția Traffic Message Channel 

(TMC). Cele șase difuzoare premium, 4 x 20 W, oferă o experiență acustică deplină, 

desăvârşită de procesorul de sunet dinamic integrat, iar mufa aux-in îți permite să 

conectezi diverse dispozitive audio mobile. Sistemul CD 450 include standard funcția 

Bluetooth® pentru utilizarea hands-free a telefoanelor mobile și conexiune USB. 

  3. CD 600 IntelliLink.    În plus, sistemul CD 600 IntelliLink dispune de un ecran color de 

7˝ cu rezoluție înaltă, care funcționează și ca ecran pentru camera video de marșarier 

disponibilă opțional și poate afişa fotografii individuale încărcate prin USB. Redă audio 

SMS-urile primite. Tehnologia IntelliLink include, de asemenea, funcția de streaming 

audio via Bluetooth®. Gracenote®, o bază de date muzicală, identifică artistul, albumul și 

denumirile melodiilor și te ajută să își gestionezi colecția de muzică.

Toate sistemele audio sunt disponibile opțional cu DAB, DAB+ și DMB, fiind astfel com-

patibile cu orice sistem radio digital din Europa. 

  4. Conectivitate USB plug-and-play.    Cu o interfață USB, poți conecta majoritatea 

playerelor MP3, a smartphone-urilor sau a stick-urilor USB la sistemul infotainment al 

autovehiculului tău Mokka, accesând muzica, podcast-urile și alte fișiere prin intermediul 

comenzilor de pe volan. 

  5. Sistem audio Bose®.    De la sunetele joase răsunătoare până la cele înalte și ritmate, 

sistemul audio Bose® proiectat special pentru modelul Opel Mokka redă fiecare notă  

și ritm cu o claritate desăvârșită. Procesarea digitală a sunetului Bose® și cele 7 difuzoare 

poziționate optim, de o calitate premium și cu woofer Richbass® integrat într-o carcasă 

pentru frecvențe joase asigură o calitate asemănătoare cu cea din timpul unui concert. 

Disponibil in combinatie cu Navi 950 Europe IntelliLink 
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ACCESORII.
Modelul Mokka dispune de aspectul și de  
tehnologia avansată de care ai nevoie în fiecare 
zi în oraș, precum și de spațiul necesar pentru  
a călători cu prietenii și familia. Indiferent ce-ți 
dorești să faci cu autovehiculul Mokka, consultă 
gama de accesorii pentru a afla dacă te pot 
ajuta să faci lucrul respectiv mai simplu, mai rapid 
și mai sigur.

  Caută lucrurile de care ai nevoie.    
Pentru gama completă de accesorii 
Mokka, vizitează pagina de Internet 
http://www.opel-accessories.com/ro-RO
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  1. Suport de bază pentru acoperiș cu o cutie de acoperiș Thule.    Dacă ești pasionat 

de sport și îți place să profiți la maxim de timpul pe care ți-l petreci în aer liber, există 

posibilitatea ca nici măcar interiorul spațios și suportul FlexFix® pentru biciclete integrat, 

dotare opțională să nu îți fie de ajuns pentru toate echipamentele sportive. Un suport 

pentru caiac sau plăci de surf ori această cutie sportivă de acoperiș Thule se poate 

ocupa de acest aspect.

   1. – 3. Pachetul OPC Line pentru exterior.    Vrei un aspect modern şi sofisticat sau eşti 

mulțumit doar cu ceva simplu? Pachetul OPC Line pentru exterior include un spoiler de 

plafon spate special, spoiler spate, praguri laterale şi spoiler față pentru un impact  

vizual maxim.

  4. Trepte laterale.    Elegante şi funcționale, treptele laterale facilitează accesul la  

încărcăturile transportate pe acoperiş sau te ajută pe tine şi mai ales pe copii să intre 

sau să iasă din maşină. Au, de asemenea, un aspect plăcut, sunt fabricate din aluminiu 

și îmbrăcate în oțel inoxidabil, cu benzi de cauciuc antiderapante.
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  1. Organizator portbagaj, pliabil.    Acest compartiment maleabil pentru portbagaj este perfect pentru  

organizarea şi fixarea echipamentelor sportive, instrumentelor sau diverselor obiecte. Atunci când nu este 

utilizat, poate fi pliat, pentru o depozitare compactă.

  2. Cârlig fix de remorcare.    Robust şi stabil, cârligul de remorcare pentru Opel Mokka îi transformă  

caracteristicile. Bărci, planoare, rulote mici, alte articole pentru timpul liber sau mici magazine mobile,  

toate sunt ataşate uşor şi rapid şi sunt fixate în siguranţă. Cu diametrul bilei de 50 mm şi un cablaj electric  

cu 13 pini, poate fi utilizat împreună cu sistemul Park Pilot instalat din fabrică.

  3. Cuvă pentru portbagaj.    Condiţiile dificile fac parte dintr-un 

stil de viaţă activ. Cuva turnată protejează interiorul împotriva 

dezordinii sau a murdăririi. Marginea de 40 mm protejează, de 

asemenea, împotriva scurgerilor și previne deplasarea în timpul 

transportului a obiectelor ce pot provoca daune.
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  Pachet de decalcomanie.    Ieşi în evidenţă şi mai mult din mulţimea în continuă creştere. Trei tipuri de elemente decorative, adaptate perfect pentru Opel Mokka,  

sunt disponibile în variantele Negru, Alb sau Argintiu, adăugând un plus atractiv din punctul de vedere al contrastului.
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Pachetul ecologic ecoFLEX Technology de la Opel reduce semnificativ consumul, costurile de funcționare și emisiile, fără a afecta 

performanța. Pachetul include sistemul Start/Stop ce reduce consumul de carburant oprind motorul, de exemplu la semafor.

consum de carburant ȘI emIsII
Motoare 1.6 ECOTEC®  

cu sistem Start/Stop  
(85 kW/115 cp)

1.4 Turbo ECOTEC®

cu sistem Start/Stop
(103 kW/140 cp)

1.4 Turbo ECOTEC®  
(103 kW/140 cp)

1.4 Turbo ECOTEC®  
(103 kW/140 cp)

1.4 Turbo ECOTEC®  
cu sistem Start/Stop  
(103 kW/140 cp)

1.7 cdtI ecotec®

(96 kW/130 cp)
1.7 cdtI ecotec®  
cu sistem Start/Stop  
(96 kW/130 cp)

1.7 cdtI ecotec®  
cu sistem Start/Stop 
(96 kW/130 cp)

Standard de emisii Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Transmisie MT-5 MT-6 MT-6 AT-6 MT-6 AT-6 MT-6 MT-6

tracțiune tracțiune pe  
puntea față

tracțiune pe  
puntea față

tracțiune pe  
puntea față

tracțiune pe  
puntea față integrală tracțiune pe  

puntea față
tracțiune pe  
puntea față integrală

Carburant Benzină Benzină Benzină Benzină Benzină Diesel Diesel Diesel

Consum de carburant (l/100 km)1

Urban 8,4 7,4 7,7 8,4 8,0 6,4 5,4 5,6

Extra-urban 5,4 5,0 5,3 5,8 5,5 4,6 4,0 4,5

Mixt 6,5 5,9 6,2 6,7 6,4 5,3 4,5 4,9

Emisii de CO2 în  
regim mixt (g/km)1 153 139 145 158 149 139 120 129

Toate informațiile erau corecte și actualizate în momentul tipăririi. Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influența valorile indicate. Pentru informații actualizate, contactați distribuitorul 
Opel local. Toate valorile menționate se referă la modelul de bază UE cu echipare standard. Datele privind consumul de carburant și emisiile de CO2 sunt stabilite conform Regulamentului 715/2007/CE (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare masa autovehiculului 
în stare de funcționare, conform prevederilor acestui Regulament. Montarea de echipamente suplimentare poate avea ca efect obținerea unor valori mai ridicate decât cele menționate pentru consum și emisiile de CO2. Datele privind consumul de carburant și emisiile 
de CO2 nu se referă la un autovehicul anume și nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru o comparație între diferite variante de autovehicule. Echipamentele suplimentare pot crește greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol și, în 
unele cazuri, sarcina admisă pe punți, precum și masa totală admisă a autovehiculului și reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime și la creșterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanțele de conducere 
iau în considerare un șofer cu greutatea de 75 kg și o încărcătură de 125 kg.

1 În conformitate cu regulamentul R (CE) nr. 715/2007 (în versiunea în vigoare). 
MT-5/MT-6 = transmisie manuală cu 5/6 trepte de viteză. AT-6 = transmisie automată cu 6 trepte de viteză

MOTOARE  
ȘI transmIsII

Fie că trebuie să conduci în oraş, în condiții sezoniere dificile sau doar într-o  
zi obişnuită, opel mokka este alegerea perfectă pentru nevoile tale specifice. 
motoare pe benzină sau diesel, cu tracțiune integrală 4x4 sau tracțiune pe 
puntea față, transmisie manuală sau automată – există o combinație care se 
potriveşte perfect profilului tău.
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  Jante de 16˝ din oțel.    6.5 J x 16˝, 
pneuri 205/70 R 16. (RRY, stan-
dard pentru Selection.)

  Jante din aliaj de 18˝ cu 5 spițe   
  Argintiu  Sterling.    7 J x 18˝, 
pneuri 215/55 R 18. (RV6, stan-
dard pentru drive!, opţional 
pentru Enjoy.)

  Jante din aliaj de 19˝ cu 5 spițe   
  duble Argintiu Sterling.    7 J x 19˝, 
pneuri 225/45 R 19. (RT7, opţionale 
pentru Enjoy și Cosmo.)

JANTE ȘI PNEURI.
Modelul Mokka este suav sub capotă, însă roțile de mari  

dimensiuni și elementele de stilizare impozante sunt 100 % SUV.

ETIchETARE PNEURI
Dimensiune 205/70 R 16 215/60 R17 215/55 R 18 225/45 R 19

Rating de eficiență pneuri carburant C B E E

Rating de aderență pneuri pe carosabil umed B B B A

Rating de zgomot pneuri (dB) 71 71 71 71

clasă de sunet

  Jante din aliaj de 18˝ cu 10   
  spițe Argintiu Sterling.     
7 J x 18˝, pneuri 215/55 R18. 
(RV8, standard pentru Cosmo.) 

  Jante din aliaj de 17˝ cu 5 spițe   
  Argintiu Sparkle.    6.5 J x 17˝, 
pneuri 215/60 R 17. (WQX, stan-
dard pentru Enjoy.)
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INTERIOARE 
SI SUPRAFEȚE.
Poziția scaunelor în modelul 
Mokka este mai înaltă decât  
în cazul unui autovehicul com-
pact obișnuit, iar scaunele  
și suprafețele sunt, de ase-
menea, plăcute la atingere. 
Elegant și diferit, întregul  
decor al modelului Mokka se 
potrivește perfect cu desig -
nul îndrăzneț al exteriorului.

SELECTION, ENJOY & DRIvE!: INTERIOR LINE DRIvE/ATLANTIS I

Inserții Line Drive 
pentru scaune în 
culoarea Negru Jet.

Suporturi Atlantis în 
culoarea Negru Jet.

Elemente de decor 
Liquid Platinum.

ENJOY: INTERIOR LINE DRIvE/ATLANTIS II

Inserții Line Drive 
pentru scaune  
în culoarea Dark 
Adriatic.

Suporturi Atlantis 
în culoarea Dark 
Adriatic/Cocoa.

Elemente de decor 
Liquid Platinum.
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ENJOY & DrivE!: iNTEriOr PiELE/MOrrOCANA i2,3

Elemente de decor 
Liquid Platinum. 

1  Pentru nivelul de echipare Enjoy, disponibil opțional cu scaunul  
 AGR pentru șofer. 2 Disponibil opțional. 3 Scaune AGR.  
4 Piele artificială.

DrivE!: iNTEriOr WEGA/ATLANTiS

Inserții Wega pentru 
scaune în culoarea 
Negru Jet.

Suporturi Atlantis 
în culoarea Negru 
Jet.

Elemente de decor 
Liquid Platinum.

Inserții din piele, Negru Jet, pe partea  
laterală față şi spate a scaunelor. Alte 
porțiuni în Morrocana4, Negru Jet.
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COSMO: INTERIOR LIghThOuSE/ATLANTIS & MORROCANA I COSMO: INTERIOR LIghThOuSE/ATLANTIS & MORROCANA II

Inserții Lighthouse 
pentru scaune în 
culoarea Saddle Up.

Inserții Lighthouse 
pentru scaune 
în culoarea Dark  
Galvanised.

Suporturi Atlantis & 
Morrocana3 în  
culoarea Saddle 
Up/Cocoa.

Suporturi Atlantis 
& Morrocana în  
culoarea Dark Gal-
vanised/Negru Jet.

Elemente de decor 
în culoarea Bronze 
Sepia.

Elemente de decor 
în culoarea Cool 
Tungsten Brush.
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COSMO: INTERIOR PIELE/MORROCANA I1,2 COSMO: INTERIOR PIELE/MORROCANA II1,2

Elemente de decor 
în culoarea Bronze 
Sepia.

Elemente de decor 
în culoarea Cool 
Tungsten Brush.

1  Disponibil opțional. 2 Scaune AGR. 3 Piele artificială.

Inserții din piele, Dark Galvanised, pe 
partea laterală față şi spate a scaunelor. 
Alte porțiuni în Morrocana3, Dark  
Galvanised/Negru Jet.

Inserții din piele, Saddle Up, pe partea  
laterală față şi spate a scaunelor. Alte 
porțiuni în Morrocana3, Saddle Up/Cocoa.
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VOPSELE ȘI  
CULORI.
Fie că preferi un autovehicul murdar sau 
îl speli în fiecare dimineață de duminică, 
îți vom oferi culori care se potrivesc în 
ambele situații. Modelul Mokka este  
disponibil cu o gamă de culori care se  
potrivesc perfect nevoilor tale.

Alb Summit Albastru Royal Roşu Flame Roşu Magma

CULORI MatE 

SIdEFată în 
tREI StRatURI1

SIdEFatE în dOUă StRatURI1CULORI MEtaLIzatE în dOUă StRatURI1 

Argintiu  
Sovereign

Carbon Flash Albastru  
Boracay

Maro Deep  
Espresso

Gri Satin Steel Portocaliu RockRoșu Velvet Alb Snow FlakeGri Asteroid Albastru Dark 
Sea

StRăLUCItOR MEtaLIzat 
2-StRatURI1
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Selection enJoY Drive! coSmo
interioare

Line Drive/ 
Atlantis 
Negru Jet

Line Drive/ 
Atlantis I2

Negru Jet

Line Drive/ 
Atlantis II
Dark Adriatic/ 
Cocoa

Piele3/ 
Morrocana4 I1,5

Negru Jet

Wega/Atlantis  
Negru Jet

Lighthouse/ 
Atlantis &  
Morrocana4 I
Dark Galvanised/
Negru Jet

Lighthouse/ 
Atlantis &  
Morrocana4 II
Saddle Up/ 
Cocoa 

Piele3/ 
Morrocana4 I1,5

Dark Galvanised/
Negru Jet

Piele3/ 
Morrocana4 II1,5

Saddle Up/ 
Cocoa

elemente de decor

liquid Platinum • • • • • – – – –

cool tungsten Brush –  –  –  – – • – • –

Bronze Sepia – – – – – – • – •

culori mate

Alb Summit • • • • • • • • •

Albastru royal • • – • • • – • –

Roşu Flame • • • • • • – • –

Culori strălucitoare1

Roşu Magma • • – • • • – • –

culori metalizate în 2 straturi1

Argintiu Sovereign • • • • • • • • •

Carbon Flash • • • • • • • • •

Albastru Boracay • • – • • • – • –

Roșu Velvet • • • • • • – • –

Gri Satin Steel • • • • • • • • •

Portocaliu rock • • • • • • • • •

maro Deep espresso • • • • • • • • •

Culori sidefate în două straturi1

Gri Asteroid • • • • • • • • •

Albastru Dark Sea • • – • • • – • –

Culoare sidefată în trei straturi1

Alb Snow Flake • • • • • • • • •

• = disponibil – = indisponibil 

1  Disponibil opțional. 2 Disponibil opțional cu scaunul AGR pentru șofer. 3 Inserții din piele, pe partea laterală față şi spate a scaunelor, alte porțiuni în Morrocana. 4 Piele artificială 5 Scaune AGR
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Serviciile OPel.
Calitatea înseamnă pentru Opel mult mai mult decât automobile 
cu tehnologie de vârf. Prin programul nostru complet de service, 
garantăm clienților noștri standarde ridicate de calitate și după 
cumpărarea autovehiculului.

  Garanție de 2 ani pentru autovehicule noi.    Această garanție este valabilă pentru 

orice autovehicul Opel nou pe o perioadă de 24 de luni, fără restricții de kilometraj,  

începând de la data livrării la client de către dealerul Opel.

  Service piese și accesorii.    Piesele și accesoriile Opel sunt disponibile la magazinul  

local Opel Shop, unde puteți gă si tot ce aveți nevoie pentru a face autovehiculul mai 

confortabil sau pentru satisfacerea necesităților individuale, precum și consultanță 

profesionistă. 

  12 ani garanție împotriva coroziunii.    Opel vă oferă o garanție sigură, pe termen 

lung, împotriva perforării, cu condiția ca lucrările de întreținere și inspecțiile tehnice 

necesare să fie realizate conform programului descris în  broșura de service.

  3 ani de garanție pentru bateriile Opel.    Garanția de 3 ani pentru bateriile originale 

Opel instalate la partenerii Opel  vă scutește de probleme la pornire, chiar și în timpul 

celor mai geroase ierni.

  Opel pe Internet.    Aveți nevoie urgent de informații? Puteți accesa o mulțime de 

informații privind autovehiculele, serviciile și accesoriile Opel la www.opel.ro. 

Conectați-vă la Internet pentru a afla noutățile Opel și informații despre noile  

produse Opel.

  Reciclare.    Informațiile referitoare la modelele reciclabile, punctele de returnare  

a autovehiculului la sfârșitul duratei de viață (ELV) și reciclarea autovehiculelor aflate 

la sfârșitul duratei de viață pot fi găsite pe pagina de internet www.opel.ro





www.opel.ro
Unele ilustrații din această broșură conțin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informațiile conținute în această broșură erau corecte la momentul 
la care aceasta fost trimisă spre tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări design-ului și dotărilor. Culorile tipărite în broșură sunt doar aproximări ale culorilor 
reale. Dotările opționale ilustrate sunt disponibile contra unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice și dotările autovehiculelor noastre pot 
varia de la o țară la alta. Informații referitoare la proiectarea orientată spre Reciclare, rețeaua de colectare a Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) și reciclarea VSU-urilor 
pot fi găsite pe pagina de Internet www.opel.ro. Pentru informații exacte privind disponibilitatea, dotările vehiculelor noastre și pentru ofertele aplicabile, vă rugăm 
să contactați partenerul Opel local.
Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)
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