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OPEL Mokka Прайс-Лист на автомобіль 2021 року

Elegance GS Line

Direct Injection Turbo 1,2 100 к.с. МКПП-6 ЄВРО-6 Бензин 579 900 грн. -

Direct Injection Turbo 1,2 130 к.с. АКПП-8 ЄВРО-6 Бензин 673 000 грн. 723 600 грн.

AF01 ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

UE05 ● ●

RG10 ● ●

AYF ● ●

● ●

JA11 ● ●

● ●

oLF ● ●

OMO --- ●

NJ1 ● ●

N37 ● ●

RE07 ● ●

● ●

IP01 ● ●

IN03 ● ●

● ●

HU13 ● ●

UD5 ● ●

KA1 ● ●

XYDA ● ●

VH37 ● ●

JB04 ● ●

● ●

S9FY ● ---

TAWF --- ●

IMF --- ●

IME --- O

UHS ● ---

UDV --- ●

ZJ30 ● ---

CR15 --- ●

LA10 ● ---

oLL --- ●

PR05 ● ●

K4C --- 4 080 грн.

22T 8 230 грн. ●

GV12 ● ---

PD88 --- ●

MGB --- ●

MDB --- ●

CNP 8 230 грн. 8 230 грн.

ZHP6 ● ---

ZHP8 ● ---

ZHP9 --- ●

ZHA3 --- 5 440 грн.

RI5 ● ●

AKO ● ●

G2O ● ●

13 710 грн. 13 710 грн.

● -  базове обладнання автомобіля

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

Start/Stop - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма

МКПП - механічна коробка перемикання передач; АКПП - автоматична коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.opel.ua

Чорний декор вздовж лінії даху (доступно з ЧЕРВОНИЙ (GD6), ЗЕЛЕНИЙ (GGI), Дах білого кольору (03T), Дах червоного кольору 

(34V))

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для 

інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційних  дилерських центрів  компанії ТОВ "Пежо 

Сітроен Україна".

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прайс-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу. Вказані ціни є рекомендованими і 

можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 26.10.2021 по 31.10.2021 на обмежену кількість автомобілів 2021 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

- Червоними вставками

Легкосплавні колісні диски R16 215/65 R16 98H (до листопада 2021)

Легкосплавні колісні диски R17 215/60 R17 96H(доступно з виробництва листопада 2021)

Легкосплавні колісні диски R18 215/55 R18 99V з червоним декором

Запасне колесо

Додаткове тонування заднього скла та скла задніх дверей

Колір кузова: БІЛИЙ (G2O)
ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Колір кузова: ЧЕРВОНИЙ (GD6), ЗЕЛЕНИЙ (GGI), СРІБЛЯСТИЙ (G4i), ЧОРНИЙ (G7O), СИНІЙ (G6L)

Легкосплавні колісні диски R17 215/60 R17 96H чорного кольору

Капот чорного кольору

Червоний декор вздовж лінії даху (недоступно з ЧЕРВОНИЙ (GD6), ЗЕЛЕНИЙ (GGI), СИНІЙ (G6L))

Цифровий дисплей панелі приладів 12"

Бездротова зарядка для мобільних телефонів

Мультимедійна система - сенсорний екран 7", радіоприймач, 6 динаміків, 2 USB-роз`єми, Bluetooth, (Android Auto, Apple Car 

Play)  

Мультимедійна система NAVI PRO - навігація, сенсорний екран 10", радіоприймач, 6 динаміків, 2 USB-роз`єми, Bluetooth, 

Android Auto, Apple Car Play

Дах чорного кольору (недоступно з ЧОРНИМ (G7O))

Хромовані вставки навколо фар, дверей та бампері

Black Pack GS Line (чорні вставки навколо фар та бампері) 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

ECO LED: 

- Передні світлодіодні фари з інтегрованими денними ходовими LED вогнями 

- Адаптивне дальнє світло "High Beam Assist" 

- Ручне регулювання фар

Matrix LED: 

- Адаптивні світлодіодні матричні фари з індивідуальним розподілом світла для міста, автомагістралі, середмістя;

- Асистент дальнього світла;

- Функцією поворотного світла

- Автоматичне регулювання кута нахилу фар

Протитуманні фари LED
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Оздоблення салону: темна тканина з елементами екошкіри та сірими вставками

Оздоблення салону чорна тканина з елементами екошкіри:

- Сірими вставками

МУЛЬТИМЕДІА

Цифровий дисплей панелі приладів 7"

Підголівники для заднього ряду сидінь

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, електрорегулювання та автоскладання 

Передній та задній датчики паркування + камера заднього виду 180°

Підігрів передніх сидінь

Система безключового доступу та запуску двигуна Open & Start
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Мультифункціональне шкіряне кермо
Підлокітник для водія

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношенні 40:60

Імобілайзер

Пакет "Безпека": Система розпізнавання дорожніх знаків+Асистент утримання смуги руху "Lane Keep Assist"+ Cистема 

контролю "сліпих зон"

Пакет "Безпека +": Адаптивний Круїз-контроль з функцією повної зупинки "Stop&Go", Система попередження про зіткнення 

та екстреного гальмування у міському циклі руху "Active Safety Brake", Система утримання в смузі руху "Lane Positionning 

Assist", Система розпізнавання втоми водія

КОМФОРТ

Електропідсилювач керма
Регулювання рульової колонки по висоті і вильоту
Клімат - контроль
Електричні склопідйомники передніх і задніх дверей 
Сидіння водія, що регулюється по висоті
Сидіння переднього пасажира, що регулюється по висоті

Центральний замок  + пульт PLIP

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм

ASR - антибуксувальна система
EBA - система допомоги при екстреному гальмуванні
ESP - електронна система стабілізації
HSA - система допомоги при рушанні на підйомі

Система моніторингу тиску в шинах

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Фронтальні, бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

https://to.opel.ua/mokka/?model=1GMEAF&utm_source=Ebrochure&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_UA_%20pricelist-banner-202103-mokka_vn_MokkaMCM_1GME_Launch_DPR-DPR_A_LD&utm_content=pricelist

