
НОВИЙ
OPEL MOKKA 



 СУЧАСНИЙ
НІМЕЦЬ
Ми вважаємо, що якість — це право, а не 
привілей. Наша місія — довести, що новітні 
технології потрібні кожному. Opel кидає 
виклик ексклюзивності та робить раніше 
недоступні технології доступними для 
всіх. Це наше ставлення, це наша позиція, 
і вона міцно вкорінена у нашу ДНК.



НОВИЙ
MOKKA 
Ви готові до наступного 
сміливого кроку від Opel? 
Новий Opel Mokka вже тут 
– він поєднує лаконічний 
дизайн і  найсучасніші
високотехнологічні двигуни.

ОЧІКУЙТЕ
 НАЙНЕОЧІКУВАНІШЕ 

Новий Mokka змінює правила і виводить водіння 
на абсолютно новий рівень. Настав час рухатися  
у власному напрямку — і неважливо: електричним  

чи бензиновим шляхом.  



ПЕРШИЙ
У НОВІЙ ЕРІ 
Інноваційний дизайн нового Mokka 
прокладає шлях у майбутнє Opel. 
Кожна лінія та вигин, від виразного 
силуету кросоверу до його точної 
графічної ідентичності, виражають 
впевненість автомобіля. Окрім 
нового стилістичного елементу 
Opel Vizor, що вдосконалює дизайн 
передньої частини Mokka, ми додали 
широкий спек тр мож ливостей 
персоналізації Вашого автомобіля. 



ЗАРЯДЖАЙТЕ
ЗМІНИ 
Mokka — синонім до слова «діяти». Одержавши 
високоефективні двигуни та беззаперечну 
керованість, він здатен втілити найсміливіші 
бажання. 100% електричний двигун має 260 
Нм миттєвого крутного моментута потужністю 
100 кВт (136 к.с.) тепер ідеально збалансований  
і відповідає всім викликам майбутнього: як вузьких 
міських вулиць, так і широких відкритих шосе. 



1  Значення можуть відрізнятися.

ЕЛЕКТРО
ІННОВАЦІЇ 
Технологія акумулятора наступного покоління відкриває нові 
можливості: до 322км1 шляху лише на одному заряді, згідно 
зі стандартом WLTP2. Mokka-e адаптується до Вашого стилю  
керування, пропонуючи Sport, ECO або Manual режими водіння

2   Витрати енергії Mokka-e (змішаного типу) 8,0–17,4 кВт/100 км, викиди CO2 0 г/км, запас ходу (змішаного типу) 313–324 км (залежно від опцій). Вказані запас ходу та об’єм 
викидів CO2 розраховані на основі стандарту сертифікованих випробувань WLTP, на основі якого всі транспортні засоби підлягають верифікації з 1 вересня 2018 року. Вони 
можуть змінюватися залежно від фактичних умови використання та різних факторів. Таких як: швидкість, температура в салоні автомобіля, стиль водіння та зовнішня 
температура. А час зарядки залежить, зокрема, від потужності зарядного пристрою в автомобілі та його типу, а також потужності використовуваної зарядної станції. Будь 
ласка, зв’яжіться з дилером для отримання додаткової інформації. [Отримайте більше інформації про WLTP на спеціалізованому сайті.] 



1   Витрати пального в змішаному циклі 6,0-4,5 л/100 км, викиди CO2 (змішаного типу) 137-114 г/км (залежно від опцій). Вказані витрати пального та об’єм викидів CO2 розраховані 
на основі стандарту сертифікованих випробувань WLTP. З 1 вересня 2018 року всі нові автомобілі підлягають сертифікації згідно з Всесвітньою гармонізованою методикою 
випробувань для легкових автомобілів (WLTP); нова методика є більш реалістичною і дозволяє виміряти витрати пального, об’єм викидів CO2. Протокол WLTP повністю 
замінює процедуру випробувань за Новим європейським їздовим циклом (NEDC), яка застосовувалась раніше. Оскільки умови проведення тесту WLTP є більш наближеними 
до реальності, розраховані згідно з протоколом WLTP витрати пального і об’єм викидів CO2 здебільшого перевищують показники NEDC. Витрати пального і викиди CO2 
можуть змінюватися в залежності від спеціального обладнання, опцій і встановлених автомобільних шин. Отримати додаткову інформацію можна безпосередньо у місці 
продажу. Більш детальна інформація на сайті.

ПОТУЖНИЙ ТА 
ПРОГРЕСИВНИЙ 
Окрім електродвигунів, Mokka також пропонує 
альтернативні високоефективні двигуни: 
бензиновий двигун 1,2 л Turbo Direct Injection, 
потужністю 74 кВт (100 к.с.) або 96 кВт (130 к.с.) 



1 Apple CarPlay™ і Apple Siri™ — товарний знак компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах. 
2 Android Auto — товарний знак компанії Google Inc.

3 Сумісність і деякі функції можуть відрізнятися залежно від типу пристрою та версії операційної системи. Щоб перевірити сумісність Вашого пристрою, 
перейдіть на www.apple.com або www.android.com, або зверніться до Вашого дилера Opel.

4 Bluetooth® — товарний знак компанії Bluetooth SIG Inc.

КРОК ДО 
НІМЕЦЬКОГО ДИЗАЙНУ 
Виражені лінії кузова зачаровують з першого погляду. 
Відкривайте гармонійні пропорції світла, простору та 
технологій в інтер’єрі салону. Ідеальне місце, щоб насолодитися 
екстраординарним досвідом кермування.

БЛИЖЧЕ
ДО СВІТУ 

Бездоганна навігація на 10˝ та 7˝ сенсорному екрані Opel допоможе вам 
зручно відстежувати ситуацію на дорозі та затори в режимі реального часу. 
Бездротова зарядка для смартфонів під рукою, підтримка Apple CarPlay™1 та 
Android Auto™2,3, вбудована система Bluetooth®4, USB-порти і шеститочкова 
акустична система для насиченої та якісної музики під час подорожі.



ЛАКОНІЧНА ПАНЕЛЬ 
Новий Opel Mokka вражає своєю вишуканістю та 
прекрасно оптимізованим процесом отримання даних. 
Вся необхідна інформація гармонійно з’являється 
на панелі приладів, без жодного зайвого елементу  
і не відволікаючи Вас від дороги.



РУХАЙТЕСЯ ВПЕВНЕНО.
З’ЯВЛЯЙТЕСЯ ЕФЕКТНО 
Вирахувані пропорції інтер’єру та вдала економія простору зроблять 
кожну подорож комфортною. А складені задні сидіння і модульний 
простір для вантажу, в поєднанні з розкішним декором, гарантують, 
що на фініші ви будете навіть менш втомленим, ніж на старті.



ВИДІЛЯЙТЕСЯ
З НАТОВПУ 
Змінюйте тренди. Mokka вже не схожий 
на жодне авто на дорозі ,  і  Ви можете 
персоналізувати його ще більше. Обирайте 
з широкого спектру нестандартних опцій: 
диски, варіанти даху та капота. 



МЕНШЕ
БУДЕННОСТІ 
Змінюйте правила і перевершуйте 
всі очікування. Обирайте новий 
Mokka та залиште буденне позаду. 

БІЛЬШЕ
MOKKA 

Наважуйтесь бути іншим. 
Приготуйтеся до нового 
керування і відкривайте 
більше з Mokka.



 ТЕПЕР
ВАША ЧЕРГА
Сміливий новий дизайн: всередині 
та зовні. Преміальний комфорт та 
переваги вдосконалених двигунів, 
які відповідають вимогам сучасної 
міської мобільності. Саме час Вам 
самим спробувати. Щоб зробити 
наступний крок, розгляньте всю 
інформацію про Mokka онлайн. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ШОУРУМ ОНЛАЙН

ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ

ЗНАЙТИ ДИЛЕРА

https://www.opel.ua/cars/mokka-models/mokka/overview.html?utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_Ebrochure-Catalogue-Mokka-SOS-Apr-21_vn_MokkaX_1GQO_Launch_DPR-DPR_A_TF&utm_content=Catalogue
https://www.opel.ua/cars/mokka-models/mokka/overview.html?utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_Ebrochure-Catalogue-Mokka-SOS-Apr-21_vn_MokkaX_1GQO_Launch_DPR-DPR_A_TF&utm_content=Catalogue
https://to.opel.ua/offerRequest/?model=1GQOSY&utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_Ebrochure-Catalogue-Mokka-SOS-Apr-21_vn_MokkaX_1GQO_Launch_DPR-DPR_A_LD&utm_content=Catalogue
https://to.opel.ua/offerRequest/?model=1GQOSY&utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_Ebrochure-Catalogue-Mokka-SOS-Apr-21_vn_MokkaX_1GQO_Launch_DPR-DPR_A_LD&utm_content=Catalogue
https://www.opel.ua/tools/opel-locate-dealer.html?utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_Ebrochure-Catalogue-Mokka-SOS-Apr-21_vn_MokkaX_1GQO_Launch_DPR-DPR_A_TF&utm_content=Catalogue
https://www.opel.ua/tools/opel-locate-dealer.html?utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_Ebrochure-Catalogue-Mokka-SOS-Apr-21_vn_MokkaX_1GQO_Launch_DPR-DPR_A_TF&utm_content=Catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=3VMRsSDkReA
https://www.facebook.com/opelukr
https://www.instagram.com/opel.ukraine/

