Mokka

ontdek
DE X-FACTOR.
Xtra hoog. Xtra krachtig. De nieuwe Mokka X geeft u het
gevoel boven alles uit te steken – letterlijk én figuurlijk. Op de
snelweg, in het drukke stadsverkeer en op onverhard terrein:
deze stijlvolle SUV voelt zich overal thuis. Met zijn opvallende
design en innovatieve technologie is de Mokka X een geboren
winnaar.

GRENZELOOS
INNOVATIEF.

2.
4.

Achter het stoere uiterlijk van de nieuwe Mokka X schuilt
baanbrekende technologie. Enkele schitterende voorbeelden
daarvan zijn:
1. Premium LED Lighting Pack met Adaptive Forward Lighting
functie. Uw koplampen passen zich automatisch aan de
meest voorkomende rijsituaties aan, voor optimaal zicht en
maximale zichtbaarheid. Blz. 13.
2. OnStar. Uw persoonlijke assistent in connectiviteit en dienstverlening. Blz. 18–21.
3. RLAD met voorruitprojectie. Wanneer de afstand tussen u en
de wagen voor u te snel afneemt, lichten er rode LED-lampjes
op in de voorruit. Blz. 15.
4. Intelligente vierwielaandrijving. Verdeelt onder zware
omstandigheden automatisch het koppel om meer grip
te krijgen. Blz. 10.
5. IntelliLink. Geavanceerde infotainment-technologie zorgt
voor moeiteloze integratie van uw digitale apparatuur, via
bijvoorbeeld Apple CarPlay™ of Android Auto™. Blz. 23.
6. Ergonomische zetels met AGR-certificaat.1 Met een verstelbare lendensteun en verlengbaar zitgedeelte bieden deze
zetels optimaal comfort. Blz. 28 .
Het AGR-certificaat is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen
“Aktion Gesunder Rücken e. V.”. Zie voor de beschikbaarheid bladzijde 28.

1 

De vrijgave van Android Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet
bevestigd door Google Inc. Apple CarPlayTM wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund.Voor de meest recente
info en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.
Sommige uitrustingsdetails die in deze brochure worden beschreven, zijn alleen optioneel beschikbaar en zijn mogelijk niet
voor alle uitrustingsniveaus leverbaar.
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VEELZEGGENDE
STIJLELEMENTEN.
De nieuwe Mokka X combineert de hoge trekkracht en de grote
bodemvrijheid van een stoere SUV met een compact onderstel
dat hem ideaal maakt voor het stadsverkeer. Markante lijnen en
grote lichtmetalen velgen benadrukken zijn zelfbewuste design.
1. Allround avontuurlijk. De X markeert het verlangen om
gebaande paden te verlaten.
2. 100 % actief. Sportieve dakrails benadrukken het offroadkarakter.
3. Geen grens tussen binnen en buiten. Het royale glazen
zonnedak (optie)1 maakt het interieur nóg lichter en ruimer.
1.

2.

1
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Niet beschikbaar voor Comfort.

Stoer exterieur-design

3.

1. Overzichtelijk. Dankzij de heldere indeling van de midden
console kunt u alle bedieningselementen direct vinden.
2. Gekleurde symbolen.2 Het informatiedisplay van de Mokka X
toont in één oogopslag de informatie die voor de bestuurder
van belang is.
3. De finishing touch. De sierstiksels in de afwerking van het
dashboard1 laten zien hoeveel aandacht is geschonken aan
de kleinste details.

GENIET VAN HET
HOOGSTE COMFORT.

2.

Binnen in de Mokka X heerst een sfeer van rust en luxe. De zorg
vuldig op elkaar afgestemde materialen en fraaie afwerking
maken hem tot één van de meest verfijnde compacte SUV’s.
De hoge bodemvrijheid vergroot het comfort, omdat u het
verkeer in elke situatie uitstekend overziet.
• De hoge zitpositie geeft u uitstekend zicht op de weg
• Zacht afgewerkte panelen1 vergroten het gevoel van luxe
• Diverse opbergvakken houden het interieur opgeruimd

1.
1

3.

Standaard op Innovation. Niet beschikbaar voor Comfort en Edition.

2

Optie op Edition, standaard op Innovation.
Verfijnd interieur

09

4x4 = EXTRA
VEEL RIJPLEZIER.
In lastige situaties zorgt de optionele adaptieve vierwielaandrijving
(AWD)1 van de Mokka X voor extra grip en stabiliteit.
• Sensoren controleren continu gegevens zoals de wielsnelheid
• Zodra het nodig is, schakelt AWD van voorwiel- naar
v ierwielaandrijving
• De aandrijving wordt evenwichtig verdeeld over de vooren achterwielen
• Vergroot het rijcomfort bij sneeuw en ijzel of op een
modderige weg
1. Hill Start Assist (HSA) maakt het gemakkelijker om weg
te rijden of te parkeren op een helling.
2. Hill Descent Control (HDC)2 helpt u om gecontroleerd af te
dalen op steile hellingen, zonder dat u hoeft te remmen.

Xtreme kracht. De Mokka X
heeft alles in huis voor een
echt offroad-gevoel.
1
2
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Niet beschikbaar voor Comfort.
HDC is standaard in combinatie met vierwielaandrijving. Niet beschikbaar voor Comfort.

Krachtige technologie

1.

2.

AFL MET LED
technologie.
Dankzij het geavanceerde Premium LED Lighting Pack met
Adaptive Forward Lighting technologie1 biedt de Mokka X
in elke situatie de meest efficiënte verlichting. Dat vergroot
de veiligheid aanzienlijk.
• Uw koplampen passen zich automatisch aan, onder meer
op basis van snelheid en stuurhoek
• Het systeem kiest direct de meest geschikte verlichting
• LED-lampen verlichten de weg veel helderder dan
Xenon-lampen

Stopmodus (eco). Schakelt de
hoekverlichting uit om energie
te besparen (zodra Start/Stop
is ingeschakeld).

Achteruitrijlicht. Activeert de
extra hoekverlichting aan de
zijkanten, om in- en uitparkeren
te vereenvoudigen.

Statisch hoeklicht (tot 40 km/u).
Als u richting aangeeft en verder
stuurt dan een bepaalde hoek,
gaat de LED-verlichting branden, voor beter zicht om de
hoek.

Dynamisch bochtenlicht
(40 tot 70 km/u). Geactiveerd
door stuurhoek en snelheid
zorgt extra verlichting aan
de betreffende zijkant voor
beter zicht.

Plattelandslicht (boven de
55 km/u). Dimlicht met een langere, bredere lichtbundel geeft
meer zicht, zonder andere
automobilisten te verblinden.

Stadslicht (onder de 55 km/u).
Een bredere lichtbundel die
de zijkanten van de weg beter
verlicht, om voetgangers en
fietsers te beschermen.

Grootlicht-assistent. Schakelt
automatisch van grootlicht
naar dimlicht zodra andere
voertuigen opgemerkt worden
en weer terug als de weg vrij is.

Reismodus. Op vakantie naar
een land waar men links rijdt?
Uw koplampen passen zich
automatisch aan!

1

Niet beschikbaar voor Comfort.

Innovatieve veiligheid
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1.	Traffic Sign Assistant2. Herkent verkeersborden en geeft
ze weer op het display, zodat u boetes kunt vermijden.
2.	Forward Collision Alert (FCA) met Reflective LED Alert
Display (RLAD)2. Wanneer u de wagen voor u te snel nadert,
klinkt een alarm (foto 2) en lichten rode LED’s in de voorruit
op (foto 3).
3.	Achteruitrijcamera3. Veilig achteruit rijden, zonder over
uw schouder te hoeven kijken.

1.

2.

UW VEILIGHEID
STAAT STEEDS
CENTRAAL.
De Mokka X maakt rijden veilig en ontspannen, dankzij
toonaangevende opties als het Opel Eye camerasysteem1,
dat u continu assisteert met Lane Departure Warning
en andere intelligente functies.
Kijk hoe Opel Eye werkt op www.opel.be
1
Niet beschikbaar voor Comfort. Opel Eye kan door de bestuurder in- en uitgeschakeld worden. 2 Onderdeel van het optionele
Opel Eye veiligheidssysteem. 3 Optie voor Innovation en Edition. Enkel in combinatie met IntelliLink Multimediasysteem
of Navi 900 IntelliLink.

3.

Innovatieve veiligheid
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1. Enorme krachtreserves. De absolute top: 112 kW (152 pk),
vierwielaandrijving, 6-traps automaat en Start/Stop.
2. Kampioenen op de lange afstand. De nieuwe soepele, stille
turbodiesels combineren zuinig verbruik met snelle reacties.
3. Milieubewust. ecoTEC®, met onder meer het Start/Stopsysteem, is gericht op zuiniger verbruik en lagere emissies.
4. Schakelen naar wens. Kiest u voor een soepele manuele
5- of 6-versnellingsbak, of het gemak van een 6-traps automaat?

EFFICIËNT
BEREKENDE KRACHT.
1.
De nieuwe Mokka X combineert krachtige prestaties met
maximale controle. Dat komt subliem tot uiting in de optionele
vierwielaandrijving1 en de nieuwe, zuinige motoren. Het effect?
Dat merkt u meteen tijdens de eerste kilometers van uw proefrit!

2.

•
•
•
•

3.

1

Geniet op de weg en daarbuiten van opwindend rijplezier
Baanbrekend stille dieselmotoren
Het lichte onderstel maakt de Mokka X zeer wendbaar
ecoTEC®-technologie beperkt uitstoot en brandstofkosten

4.

Optie voor Edition en Innovation, enkel in combinatie met bepaalde motoren. Niet beschikbaar voor Comfort.
Krachtige technologie
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Uw 24/7 assistent
in connectiviteit
en dienstverlening.
OnStar1 biedt u revolutionaire diensten, om uw connectiviteit, veiligheid
en gemak te vergroten – 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en bijna
overal in Europa. Zoals 24/7 hulp bij noodgevallen, persoonlijke assistentie
en in de toekomst een snelle Wi-Fi Hotspot2 in uw wagen. Maak kennis
met dienstverlening van de hoogste klasse.

De OnStar diensten vereisen activering van uw OnStar account en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en dekking van
mobiele netwerken. Na de gratis proefperiode worden kosten in rekening gebracht. De inhoud van de OnStar abonnementen
kan verschillen van het aanbod tijdens de gratis proefperiode. Kijk op www.opel.be voor meer informatie over de beschikbaarheid, dekking en kosten. Voor het gebruik van OnStar gelden algemene voorwaarden. 2 Wanneer de Wi-Fi Hotspot
diensten beschikbaar zijn, is hiervoor een OnStar account vereist. De gratis proefperiode van de Wi-Fi Hotspot eindigt na
de vastgestelde tijd of na het verbruik van de maximale beschikbare dataruimte. Daarna worden kosten in rekening gebracht.
Alle diensten zijn afhankelijk van de dekking en beschikbaarheid van het mobiele netwerk.
1
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OnStar

ASSISTENTIE

VEILIGHEID

Een persoonlijke assistent kan in veel situaties goed
van pas komen. Met één druk op de knop maakt
u contact met de Onstar adviseur, die 24 uur per dag,
365 dagen per jaar tot uw dienst staat.

In een noodgeval staan wij voor u klaar! De deskundige adviseurs van OnStar zijn
dag en nacht direct bereikbaar

• Hotel Boeken1,5: Plotse wijziging in de plannen?  
Of te moe om verder te rijden? Onze adviseur boekt
graag een hotel voor u, via booking.com. U hoeft
alleen op de blauwe Service-knop te drukken.
• Bestemming downloaden1,3: Een adres typen is niet
meer nodig! Onze adviseur helpt u om een alternatieve route, een restaurant of een tankstation te
vinden. Het adres wordt vervolgens automatisch
naar uw ingebouwde navigatiesysteem gestuurd.
• Voertuigdiagnose1,3: Twijfelt u over een lampje
op het dashboard? U kan de adviseur vragen om
vanop afstand de belangrijkste systemen van
de wagen te controleren, zodat u weet waar u aan
toe bent.
• Parkingservice1,6: Nooit meer een parkeerplaats
zoeken. Via Parkopedia.com brengt OnStar u naar
de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats en geeft
u ineens ook het parkeertarief.

Het is mogelijk dat sommige onderdelen van de Smartphone-app, Bestemming downloaden en Voertuigdiagnose voor
 epaalde modellen/uitrustingsniveaus niet beschikbaar zijn. Voor Bestemming downloaden zijn een geïntegreerd Opel
b
navigatiesysteem en actuele kaartgegevens vereist. Kijk op www.opel.be voor beperkingen en kosten. 4 OnStar stuurt een
professionele pechhulpdienst naar uw locatie. Wordt uw wagen gedekt door Opel Assistance, dan komt deze dienst u kosteloos
te hulp, afhankelijk van de voorwaarden van Opel Assistance. In andere gevallen kan de pechhulpdienst kosten voor de geleverde
diensten in rekening brengen. 5 De OnStar adviseur kan een hotel voor u boeken via booking.com, volgens de voorwaarden en het
privacybeleid van booking.com, die op de website van booking.com gevonden kunnen worden, eventueel aangevuld met de
voorwaarden van het geboekte hotel. OnStar assisteert enkel bij het maken van de boeking en is niet verantwoordelijk voor de
dienstverlening door booking.com of het geboekte hotel. Een e-mailadres en creditcard zijn vereist. 6Alleen voor parkeerterreinen en -garages die zijn opgenomen in Parkopedia.com. Informatie over beschikbare plaatsen geldt enkel op het moment dat
er contact is met OnStar.
3

• Automatic Crash Response1: Bij een ongeval maken de sensoren in de wagen
automatisch contact met de OnStar adviseur. Indien nodig schakelt deze direct
de noodhulpdiensten in en geeft de juiste locatie en essentiële gegevens over
de wagen en de inzittenden door.
• 24-uurs Noodoproep Dienst1: Wanneer u, één van uw passagiers of iemand buiten
uw wagen medische zorg nodig heeft, kan u op de rode SOS-knop drukken
om contact te maken met onze adviseur, die direct de juiste hulp zal sturen
• Pechhulp1,4: Een lekke band of een waarschuwingslampje in het dashboard
dat blijft branden? Met één druk op de knop maakt u contact met de OnStar
adviseur, die als het nodig is de pechhulpdienst naar u toe stuurt.
• Hulp bij gestolen voertuig1: Wanneer uw wagen gestolen is, kan OnStar zorgen
dat de motor niet opnieuw gestart kan worden. We geven ook de GPS-gegevens
aan de politie door, om hen te helpen uw wagen terug te vinden.

Altijd verbonden
Connectiviteit is tegenwoordig het sleutelwoord. Opel zorgt dat het u op dat
gebied aan niets ontbreekt.
• Wi-Fi Hotspot1,2: Binnenkort kunnen u en uw passagiers onderweg gebruik
maken van een snelle, stabiele internetverbinding, om te werken, over het internet
te surfen of muziek te streamen. De Hotspot ondersteunt tot 7 toestellen, via de
krachtige OnStar dakantenne.
• Afstandsbediening1,3: Dankzij de myOpel Smartphone-app kan u diverse
functies van uw wagen vanaf een afstand bedienen, zoals de deuren afsluiten
of ontgrendelen.
• Uw wagen vinden1,3: Bent u vergeten waar u geparkeerd heeft? U vindt de exacte
plaats snel op de kaart via de app. Bent u in de buurt en ziet u hem nog niet?
Dan kan u de richtingaanwijzers laten knipperen en de claxon bedienen om hem
terug te vinden.
OnStar
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HOE KRIJG
IK ONSTAR?
OnStar is standaard voor de Mokka X Edition en de
Mokka X Innovation.
Zo profiteert u van alle voordelen van OnStar:
Vraag bij het bestellen van uw nieuwe Mokka X direct
OnStar aan.
U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw nieuwe
OnStar account te activeren.
Rond uw registratie online af en stel uw persoonlijke
voorkeuren in.
OnStar is nu klaar voor gebruik!
Na de gratis kennismaking (uitgezonderd Wi-Fi) van 12 maanden kan
u uw abonnement op OnStar verlengen. Hiervoor worden kosten in
rekening gebracht.

Uw privacy. Uw beslissing, U beslist zelf welke informatie
u wil delen met OnStar. Alleen in een noodsituatie zal OnStar
deze voorkeur negeren.
20

OnStar

MYOPEL.
ALTIJD MEE.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel, waar
u alles vindt dat met uw Opel te maken heeft – van uw OnStar
account tot het maken van een afspraak voor onderhoud,
de gegevens van uw wagen en persoonlijke aanbiedingen.
• Alles over uw Opel online – werkplaatsafspraak,
voertuiggegevens en onderhoudsgeschiedenis

Wanneer u uw wagen bestelt, kan de Opel Verdeler
in een paar eenvoudige stappen uw registratie samen
met u voorbereiden.
U ontvangt per e-mail een uitnodiging om uw myOpel
account te activeren.
Rond uw registratie online af.
myOpel is nu klaar voor gebruik!

• Toegang tot uw OnStar diensten:
– Afstandsbedieningsfuncties: vergrendeling, claxon en
verlichting aan vanop afstand
– Check voertuigstatus: brandstofpeil, bandenspanning,
olielevensduur, brandstofefficiëntie en kilometerstand
– Voertuigservice: serviceaanbiedingen, serviceherinneringen
voor o.a. onderhoud en technische controle en maken van
online serviceafspraken
• Nieuws en exclusieve aanbiedingen – speciaal voor
u en uw Opel
• Verdeler zoeken – overal en altijd de dichtstbijzijnde
Opel Verdeler vinden
Wanneer u zich op OnStar heeft geabonneerd, heeft u automatisch toegang tot alle voordelen van myOpel. Maakt u nog
geen gebruik van OnStar, dan kan u zich eenvoudig voor myOpel
aanmelden:

Om ook op uw smartphone eenvoudig toegang te hebben tot
myOpel kunt u de myOpel app downloaden uit de Google Play
Store of via iTunes.

Afbeelding louter ter illustratie.

OnStar
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DAT KLINKT GOED!
De Mokka X staat wat connectiviteit betreft aan de top, zodat u in uw wagen moeiteloos gebruik
kunt maken van al uw digitale apparatuur. Bovendien wordt OnStar1 binnenkort uitgebreid met
een krachtige Wi-Fi Hotspot, die tot 7 apparaten kan verbinden met het internet. En via Apple
CarPlay™ of Android Auto™ van Google bieden de IntelliLink-systemen2 de mogelijkheid om
de belangrijkste functies van uw smartphone3 weer te geven op het grote touchscreen in het
dashboard.
Ontdek alle functies van IntelliLink op www.opel.be

1a Navi 900 IntelliLink2. Dit zeer geavanceerde systeem is compatibel met
Apple CarPlay™ en Android Auto™ van Google, zodat het via het
8-duims kleurendisplay toegang geeft tot de belangrijkste functies
op uw smartphone. Zo bedient u Maps, TuneIn of Spotify via het
touch-screen of voice-control.
1b Navi 900 IntelliLink2 vormt de top van het aanbod. Het biedt zeer
veelzijdige navigatie met vogelvlucht-kaarten, via een royaal 8-duims
touchscreen. De bestemming kan eenvoudig worden ingesproken
of gekozen uit uw favorieten. Download Glympse4 direct op het
startscherm, zodat u familie en vrienden automatisch kunt laten
weten dat u eraan komt.
2. De 7-duims allrounder. Het IntelliLink Multimediasysteem2 biedt
handsfree bellen en audio-streaming via Bluetooth®. Ook dit systeem
is compatibel met Apple CarPlay™ en Android Auto™. U kunt het
bovendien aan uw eigen voorkeuren aanpassen en uw favoriete muziek,
zenders of contacten opslaan.

1a.

1b.

2.

Kijk voor meer informatie over OnStar op bladzijde 18 t/m 21. 2 Navi 900 IntelliLink is optioneel beschikbaar voor de Innovation en Edition, niet beschikbaar voor Comfort. Het IntelliLink Multimediasysteem is standaard in de Innovation en optioneel beschikbaar voor
Edition; niet beschikbaar voor Comfort. 3 De compatibiliteit en bepaalde functies kunnen per apparaat verschillen en zijn afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. 4Glympse enkel beschikbaar i.c.m. OnStar.

1

De vrijgave van Android Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet bevestigd door Google Inc. Apple CarPlayTM wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund. Voor de meest recente info en beschikbaarheid van beide
systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.
moeiteloze aansluiting
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COMFORT

edition

METEEN GOED VAN START.

gENIET VAN WAARDEVOLLE EXTRA’S.

•
•
•
•

De Edition biedt alles van de Comfort, plus:
• 17˝ lichtmetalen velgen
• Mistlampen vooraan
• Zichtbare uitlaat met roestvrij stalen eindstuk1
• Lederen stuurwiel
• Airconditioning
• Elektrische ruiten voor- en achteraan
• OnStar

16˝ stalen velgen
LED-dagrijverlichting
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
Boordcomputer

1
Zichtbare uitlaat alleen in combinatie met bepaalde motoren. 2 De compatibiliteit en bepaalde functies kunnen per apparaat verschillen en zijn afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. 3 Sommige opties zijn alleen beschikbare voor bepaalde uitrustingsniveaus, motoren of in combinatie met
bepaalde uitrusting. Vraag uw Opel verdeler naar de details of kijk op www.opel.be 4 Gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rucken e. V.”. Zie voor de beschikbaarheid bladzijde 28–29.

De vrijgave van Android Auto in Belgie en het G. H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet bevestigd door Google Inc. Apple CarPlayTM wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund.Voor de meest recente info en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.
Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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De MOKKA X Uitrustingsniveaus

VAN Veel
tot Heel veel.
De Mokka X biedt vanaf het instapmodel al een royale uitrusting.
Uit het overzicht links blijkt dat veel luxe in de Mokka X standaard
is. Zoals de LED-dagrijverlichting van de Comfort tot het geavanceerde IntelliLink Multimediasysteem en Electronic Climate Control
met twee zones in de Innovation.

Innovation

Wilt u méér, dan bieden de opties hieronder3 goede suggesties om
uw Mokka X helemaal af te stemmen op uw persoonlijke wensen.

EEN ONOVERTROFFEN GEVOEL VAN LUXE.
Vergelijk de volledige standaarduitrusting en opties van de
verschillende uitrustingsniveaus van de Mokka X op www.opel.be

Innovation biedt alles van de Edition, plus:
• Grootlicht-assistent
• R 4.0 IntelliLink Multimediasysteem met Phone Projection
(Apple CarPlay™ en Android Auto™ van Google2)
• Chromen sierlijst aan de zijramen
• Donker getinte achterste zijramen en achterruit
• Electronic Climate Control met twee zones
• Parkeersensoren voor- en achteraan
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Color Info Display

EXTRA’S OM NOG MEER VAN UW MOKKA X TE GENIETEN.3
• Premium LED Lighting Pack met AFL-functie en LED
achterlichten
• Opel Eye met onder meer Forward Collision Alert
• Achteruitrijcamera
• Navi 900 lntelliLink navigatiesysteem met 8-duims kleurentouchscreen (kaarten voor ruim 30 Europese landen,
Apple CarPlay™ en Android Auto™ van Google2)
• Ergonomische comfortzetels met AGR-certificaat4
• Verwarmbare voorzetels en verwarmd lederen stuurwiel
• 18- en 19-duims lichtmetalen velgen
• Keyless Open & Start-systeem
• FlexFix®-fietsendrager
De MOKKA X Uitrustingsniveaus
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OPC-LINE
SPORT PACK.
Styling-elementen die ontwikkeld zijn door de experts van het Opel
Performance Centre voegen extra sportieve accenten toe voor een
onvervalst racegevoel.

2.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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HET OPC-line Sport PACK

1. Gegarandeerd opvallend.
Het OPC-Line Sport Pack
omvat side skirts, en sportieve
inzetstukken voor de voor- en
achterbumper.
2. Dynamische inzet. De sportieve
inzetstukken benadrukken de
robuuste bumpers.
1.
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HAAL HET MOOISTE
UIT UW MOKKA X!
De Mokka X biedt de keuze uit diverse stijlvolle combinaties
van bekleding, dashboard en deurpanelen. De aandacht voor
details versterkt het gevoel van luxe in het interieur van
uw Mokka X.
De ergonomische comfortzetels met AGR-certificaat1 zijn
beschikbaar met verschillende bekledingen:
• Optionele AGR-bestuurderszetel met stoffen bekleding
voor de Edition
• Optionele AGR-zetels voor bestuurder en passagier
met stoffen bekleding voor de Edition en met stof/
Morrocana-combinatie voor de Innovation
• Standaard AGR-zetels voor bestuurder en
v oorpassagier in combinatie met de optionele
lederen bekleding voor de Innovation

1. Comfort/Edition. Middengedeelte zetels met “Milano”bekleding in Marvel Black, zijkanten in Jet Black, met stiksels
in Dark Titanium. Afwerking in Tioga Grey en Piano Black.2
2. Innovation I. Zitgedeelte zetels met “Lighthouse Rhombus”bekleding, zijkanten in Morrocana, in Jet Black. Afwerking
in Morrocana, Jet Black met stiksels in Dark Titanium en
Ruthenium lak.3
3. Innovation II. Middengedeelte zetels met “Lighthouse
Rhombus”-bekleding in Shale, zijkanten in Morrocana,
Jet Black. Afwerking in Morrocana, Jet Black met stiksels
in Dark Titanium en Ruthenium lak.3
4. Innovation II, Leder-optie I met AGR-zetels Middengedeelte
zetels in “Jasmine”-leder, zijkanten in Morrocana, Jet Black.
Afwerking in Morrocana, Jet Black met stiksels in Dark Titanium
en Ruthenium lak.4
5. Innovation Leder Optie II met AGR seats. Middengedeelte
zetels in “Jasmine”-leder, zijkanten in Morrocana, Brandy.
Afwerking Morrocana, Jet Black, met stiksels in Dark Titanium
en Piano Black lak.4
6. Innovation Leder Optie III met AGR seats. Zetels bekleed met
“Morello Red”-leder, met stiksels in Dark Titanium. Afwerking
Morrocana, Jet Black, met stiksels in Dark Titanium, Piano
Black lak.4
Bekijk alle bekledingen op www.opel.be

1.
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BEKLEDING EN AFWERKING

4.

2.

5.

3.
1
3

Het AGR-certificaat is een kwaliteitszegel dat wordt toegekend door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.”, die normen opstelt voor rugvriendelijk design.
Optie voor Innovation, niet beschikbaar voor Comfort en Edition. 4 Standaard met ergonomische AGR-voorzetels. Niet beschikbaar voor Comfort en Edition.

6.
2

Standaard in Comfort en Edition, niet beschikbaar voor Innovation.
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5.

4.

3.

2.

1.
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Velgen

Amber Orange

Abalone White

Velvet Red

Silky Beige

Quantum Grey

Summit White

Darkmoon Blue

Absolute Red

Mineral Black

Rouge Brown

Boracay Blue

Sovereign Silver

karaktervolle
accenten.
Welke velgen u ook kiest voor uw Mokka X, het effect
is gegarandeerd indrukwekkend.
1.	Lichtmetalen velg, 19-duims, in Bright Silver. 7,5 J x 19,
5 dubbele spaken, bandenmaat 225/45 R 19 (RT7).
2.	Lichtmetalen velg, 18-duims, in Standard Silver. 7 J x 18,
5 dubbele spaken, bandenmaat 215/55 R 18 (RI6).
3.	Lichtmetalen velg, 18-duims in Technical Grey. 7 J x 18,
10 spaken, bandenmaat 215/55 R 18 (RRU).
4.	Lichtmetalen velg, 18-duims, in Sterling Silver. 7 J x 18,
10 spaken, bandenmaat 215/55 R 18 (RV8).
5.	Lichtmetalen velg, 17-duims, in Sparkle Silver. 7 J x 17,
5 spaken, bandenmaat 215/60 R 17 (WQX).
Stel uw eigen Mokka X samen op www.opel.be

Koetswerkkleuren
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1.

1. Meer ruimte voor uw spullen. De asymmetrisch (60/40)
gedeelde achterbank is in een handomdraai neer te klappen.
Zo vergroot u de bagageruimte tot maximaal 1.372 liter.1
2. Geïntegreerde FlexFix® -fietsendrager. U schuift hem
eenvoudig uit de achterbumper tevoorschijn om uw fiets mee
te nemen. Met de optionele uitbreidingsset kunt u zelfs drie
fietsen meenemen.2
2.

BOORDEVOL IDEEËN.
Wanneer u reist met de Mokka X hoeft u zich geen zorgen
te maken over plaatsgebrek. Slimme opbergruimtes en de
neerklapbare achterbank bieden u een zee van ruimte.
Kijk op www.opel.be voor nog meer praktische opbergopties.
1
2

Maximale inhoud achter de eerste rij zetels, zonder bandenreparatieset en geïntegreerde FlexFix®-fietsendrager.
Raadpleeg uw Opel Verdeler voor alle info met betrekking tot de afmetingen en gewicht van de fietsen.
OPBERGRUIMTE
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1.

MUST-HAVES VOOR
MULTITASKERS.
Omdat geen twee dagen hetzelfde zijn, biedt de veelzijdige
Mokka X heel veel extra mogelijkheden om alles wat u wilt met
het grootste gemak mee te nemen.
Bekijk alle optionele opbergmogelijkheden op www.opel.be
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Accessories

2.

3.

4.

1. De ski-en snowboarddrager1. Een handige en veilige manier
om tot 4 snowboards of 6 paar ski’s te vervoeren.
2. Roterende Flexconnect iPad/iPad mini dragers1. In een
hogere positie ideaal om een film te bekijken, in een lagere
positie perfect om te lezen of te typen.
3. OPC spoiler1. Stijlvol en aerodynamisch; met deze spectaculaire
optie ligt u nog steviger op de baan.
4. FlexConnect kledinghanger1. Het perfecte accessoire om
bijvoorbeeld een jasje kreukvrij te houden.
5. Antislip-trede1. Een handig en veilig opstapje om dingen
op of van het dak te tillen. Ook geliefd bij kinderen, die zo
gemakkelijker in- en uitstappen.

5.

1

Optie.
Accessories
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FEITEN EN CIJFERS.
Het nieuwe motorengamma voor de Mokka X blinkt uit in
zuinigheid en krachtige prestaties. Daarmee vormen deze
motoren stuk voor stuk een uitstekende basis om het avontuur
aan te gaan.
• Een ruime keuze uit diesel- en benzinemotoren, waarvan drie
met vierwielaandrijving
• Vijf of zes versnellingen, automaat of handgeschakeld – elke
versnellingsbak voor de Mokka X is uiterst precies en alert
• De 1.4 Turbo met 112 kW (152 pk) en vierwielaandrijving spant
de kroon als het om dynamiek gaat
• De meest milieubewuste motoren dragen het ecoTEC©-logo
• De nieuwe 1.6 CDTI ecoTEC®-motor met Start/Stop is uiterst zuinig
EU-bandenlabel
215/65
R 16

215/60
R 17

Brandstof-efficiëntieklasse

B

C–B

E

E

Klasse grip op nat wegdek

B

B

B

A

Rolgeluid-emissiewaarde
(dB)

71

71

71

71

Bandenmaat

Geluidsklasse

36

Motoren, banden en transmissies

215/55
R 18

225/45
R 19

Motoren en transmissies
MOTOREN

1.6 benzine
met Start/Stop Systeem
(85 kW/115 pk)

1.4 Turbo ecoTEC®
met Start/Stop Systeem
(103 kW/140 pk)

1.4 Turbo benzine
(103 kW/140 pk)

1.4 Turbo benzine
met Start/Stop Systeem
(112 kW/152 pk)

1.4 Turbo LPG ecoTEC®
(103 kW/140 pk)

Aandrijving

FWD

FWD

AWD

FWD

AWD

FWD

FWD

Transmissie

MT-5

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6

MT-6

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

De in onderstaande tabel weergegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel verdeler.
Brandstof

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

Benzine

LPG

Benzine

In de stad

8,5–8,6

7,5–7,6

8,2–8,3

8,2–8,4

7,8–7,9

9,9–10,1

7,9–8,1

Buiten de stad

5,5–5,6

5,0–5,1

5,5–5,6

5,1–5,4

5,6–5,7

6,3–6,6

5,1–5,4

Gemiddeld

6,6–6,7

5,9–6,0

6,4–6,5

6,2–6,5

6,4–6,5

7,6–7,9

6,1–6,4

153–155

138–140

149–152

144–149

148–150

124–129

142–147

Brandstofverbruik in l/100 km1

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km

1

MOTOREN

1.6 CDTI ecoTEC®
met Start/Stop Systeem
(81 kW/110 pk)

Aandrijving

FWD

1.6 CDTI diesel
met Start/Stop Systeem
(100 kW/136 pk)
FWD

1.6 CDTI diesel
(100 kW/136 pk)
AWD

FWD

Transmissie

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

Emissienorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

De in onderstaande tabel weergegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij uw Opel verdeler.
Brandstof

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

In de stad

4,4–4,4

4,6–4,8

5,0–5,2

5,9–6,0

Buiten de stad

3,6–3,7

3,8–4,0

4,2–4,4

4,3–4,4

Brandstofverbruik in l/100 km1

Gemiddeld

3,9–4,0

4,1–4,3

4,5–4,7

4,9–5,0

Gemiddelde CO2 uitstoot in g/km1

103–105

106–114

119–124

128–132

1

Volgens de richtlijnen R (EU) nr. 715/2007 en R (EU) nr. 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).

MT-5/MT-6 = manuele 5-/6-versnellingsbak.

AT-6 = 6-traps automaat.

Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Uw Opel
verdeler geeft u graag de meest recente informatie. Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens richtlijnen
R (EU) 715/2007 en R (EU) 692/2008 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn) en gaan uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden
dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een
aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen verschillende voertuigen mogelijk te maken, maar kunnen afwijken van het reële brandstofverbruik onder dagelijkse omstandigheden, dat in grote mate
beïnvloed wordt door de rijstijl en de situatie waarin gereden wordt. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het leeggewicht en in sommige gevallen ook de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar
totaalgewicht toenemen en dat de toelaatbare aanhangerlast afneemt. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een bestuurdersgewicht van
75 kg en een belading van 125 kg.

Wilt u meer cijfers? Ga naar www.opel.be

VIJF OVERTUIGENDE
ARGUMENTEN.
Bent u enthousiast geworden over de nieuwe Mokka X?
Wij geven u alvast vijf redenen om hem in levende lijve
te ontdekken:
1. Het is een stijlvolle, dynamische SUV met compacte
buitenmaten
2. U geniet van een onvervalst 4x4-gevoel, zowel op de weg
als op ruiger terrein
3. Innovatieve assistentie-systemen en intelligente AFL LEDkoplampen voor maximale veiligheid
4.	De hoge zit en hoogwaardige ergonomische AGR-zetels1
staan garant voor optimaal comfort
5.	Ongeëvenaarde connectiviteit met systemen als Apple
CarPlay™ en OnStar2
Ervaar alle voordelen van de nieuwe Mokka X tijdens een proefrit
en ervaar hoe het voelt hoog boven alle andere auto’s uit te steken.
Ga naar opel.be om een proefrit aan te vragen.

1
2

Zie voor meer informatie over de ergonomische comfortzetels met AGR-certificaat bladzijde 28 en 29.
Kijk voor meer informatie over OnStar op bladzijde 18–21.

De vrijgave van Android Auto in België en het G.H. Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet
bevestigd door Google Inc. Apple CarPlayTM wordt in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund. Voor de meest recente
info en beschikbaarheid van beide systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites.
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Stel de Mokka X op de proef

BE-nl/MJ18

De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg
niet beschikbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken, uitrusting en prijs van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel-voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen
van Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel Verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen. Bij hem kunt u ook terecht voor een vlotte financiering via OPEL Financial Services en voor verhuring op lange termijn via Opel Lease. Op www.febelauto.be vindt u alle informatie betreffende het
ontwerp van de voertuigen in functie van hun latere recyclage, over de overname van voertuigen aan het einde van hun levenscyclus, en over de recyclage zelf.

Opel Belgium nv – RPR 0404.957.875
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