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TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL MOKKA

BUITENAFMETINGEN in mm
Lengte
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels
Hoogte (leeggewicht)
Wielbasis
Spoorbreedte, vooraan
Spoorbreedte, achteraan

4,278
2.038 / 1.777
1,657
2,555
1,540
1,540

DRAAICIRKEL in m
Stoeprand tot stoeprand

10.9

AFMETING BAGAGERUIMTE in mm (volgens ECIE-methode)
Lengte van de laadvloer tot de achterbank
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank
Breedte tussen de wielkasten
Maximale breedte
Hoogte opening

730
1,530
915
911
808

INHOUD BAGAGERUIMTE in liters (volgens ECIE-methode)
Tot bovenkant achterbankleuning
Tot bovenkant bestuurdersstoel
Tot onder het dak*

356
785
1,372

GEWICHTEN & ASBELASTING in kg (volgens 70/156/EEC)
Leeggewicht, incl. bestuurder**
Toegelaten totaalgewicht
Laadvermogen
Toegelaten asbelasting, vooraan
Toegelaten asbelasting, achteraan
Toegelaten daklast***

1,335
1,797
395
1,065
995
75

OVERIGE MATEN
Inhoud brandstoftank in liters (Benzine / Diesel)
Inhoud brandstoftank in liters (Bi-Fuel: max. vulgraad 80%)
*In combinatie met ruimtebesparend reservewiel
**Vanaf kentekengewicht, raadpleeg uw dealer voor het kentekengewicht per motorisatie
***Rekening houdend met het bruto toegestane totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt een maximale snelheid van 120 km/u aanbevolen met dakbelasting.
Alle afmetingen in mm

53 / 52
48

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL MOKKA
Brandstofverbruik in liters volgens 2007/715/EU
Topsnelheid
in km/u

Acceleratie
0-100 km/u in seconden

Binnen de stad

Buiten de stad

Gemiddeld

CO2 -uitstoot
(gr/km)

170
193
193
190
191
188

12.5
9.9
10.2
9.9
9.9
10.3

8.8
7,6-7,9*
9,8-10,2*
8,0-8,3*
4,7-4,8*
5,0-5,2*

5.8
5,1-5,4*
6,4-6,7*
5,5-5,8*
3,8-4,0*
4,2-4,4*

6.9
6,0-6,3*
7,7-8,0*
6,4-6,7*
4,1-4,3*
4,5-4,7*

159
139-145*
124-129*
149-155*
109-114*
119-124*

187
187

10.9
10.7

5,9-6,1*
8,7-8,9*

4,3-4,5*
5,6-5,9*

4,9-5,1*
6,6-7,0*

129-134*
144-149*

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
1.6 Start/Stop 5 versnellingen
1.4 Turbo Start/Stop 6 versnellingen
1.4 Turbo Bi-Fuel
1.4 Turbo Start/Stop 6 versnellingen 4x4
1.6 CDTI Start/Stop 6 versnellingen
1.6 CDTI Start/Stop 6 versnellingen 4x4

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
1.6 CDTI 6-traps automaat
1.4 Turbo 6-traps automaat

* Verbruik en CO 2 nemen toe i.c.m. 18" en 19" lichtmetalen velgen (XFPC en RT7)

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL MOKKA
1.6 Start/Stop 5
versnellingen

1.4 Turbo Start/Stop 6
versnellingen 4x4

1.4 Turbo Start/Stop 6
versnellingen

1.4 Turbo 6-traps automaat

Euro 6
Euro loodvrij
4
1,598
85 (115) / 5600
155 / 3900
11,0:1

Euro 6
Euro loodvrij
4
1,364
103 (140) / 4900-6000
200 / 1850-4900
9,5:1

Euro 6
Euro loodvrij
4
1,364
103 (140) / 4900-6000
200 / 1850-4900
9,5:1

Euro 6
Euro loodvrij
4
1,364
103 (140) / 4900-6000
200 / 1850-4900
9,5:1

1,200
500
1,255

1,200
500
1,345

1,200
500
1,294

1,200
500
1,309

1.6 CDTI Start/Stop 6
versnellingen

1.6 CDTI 6-traps
automaat

1.6 CDTI Start/Stop 6
versnellingen 4x4

Euro 6
Diesel
4
1,598
100 (136) / 3500-4000
320 / 2000-2250
16,5:1

Euro 6
Diesel
4
1,598
100 (136) / 3500-4000
320 / 2000-2250
16,5:1

Euro 6
Diesel
4
1,598
100 (136) / 3500-4000
320 / 2000-2250
16,5:1

1,500
500
1,349

1,500
500
1,362

1,500
500
1,404

BENZINE MOTOREN
Emissienorm
Brandstof
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (in cm3)
-1
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm )
-1
Max. koppel (in Nm / bij tpm )
Compressieverhouding

GEWICHTEN IN KG
Aanhangwagengewicht Geremd
Aanhangwagengewicht Ongeremd
Kentekengewicht

DIESEL MOTOREN
Emissienorm
Brandstof
Aantal cilinders
3
Cilinderinhoud (in cm )
-1
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm )
-1
Max. koppel (in Nm / bij tpm )
Compressieverhouding

GEWICHTEN IN KG
Aanhangwagengewicht Geremd
Aanhangwagengewicht Ongeremd
Kentekengewicht

TECHNISCHE SPECIFICATIES OPEL MOKKA

1.4 Turbo Bi-Fuel

BI-FUEL
Emissienorm
Brandstof
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (in cm3)
-1
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm )
-1
Max. koppel (in Nm / bij tpm )
Compressieverhouding

Euro 6
Benzine / LPG
4
1,364
103 (140) / 4900-6000
200 / 1850-4900
9,5:1

GEWICHTEN IN KG
Aanhangwagengewicht Geremd
Aanhangwagengewicht Ongeremd
Kentekengewicht

1,200
500
1,350

Alle gegevens gelden voor Europese basismodellen met standaardtuitrusting. De berekening van het brandstofverbruik volgens 2007/715/EU gaat uit van het leeggewicht, gemeten conform deze richtlijn. Door toevoeging van extra
uitrusting kunnen het verbruik en de CO2-emissie enigszins hoger zijn dan hier aangegeven. Ook kan dit leiden tot een verhoging van het leeggewicht en, in sommige gevallen, van de toelaatbare asbelastingen en het toelaatbare
totaalgewicht, resp. de aanhanglast. Als gevolg hiervan kunnen de topsnelheid en acceleratie lager liggen. De hier genoemde prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), plus een belading van 200 kg. Druk-/zetfouten
voorbehouden. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda - Postbus 8770, 4820 BB Breda. Opel Direct: 0800-1410 (gratis telefoonnummer). www.opel.nl

SERVICE & MOBILITEIT OPEL MOKKA
ONZE SERVICEBELOFTEN

OPEL VERZEKERINGEN

Vóór de onderhoudsbeurt inspecteren wij uw auto grondig en geven wij u een
betrouwbare prijsindicatie, alvorens het werk wordt uitgevoerd. U bepaalt
vervolgens zelf wanneer u uw auto brengt voor het onderhoud, zodat dit op
een moment plaatsvindt dat het ú uitkomt. Ook spreken wij met u af wanneer
u uw auto weer kunt ophalen. Als wij deze planning niet halen, krijgt u van ons
een vervangende auto waarvoor geen extra kosten worden doorberekend.
Wanneer wij meer moeten repareren dan vooraf is afgesproken, voeren we
dat alleen uit nadat u toestemming hebt gegeven. Wij specificeren al het
uitgevoerde werk gedetailleerd op de rekening, en lopen deze punt voor punt
met u door, op het moment dat u uw auto weer komt ophalen. Wanneer een
reparatie niet in orde blijkt te zijn, verhelpen wij het probleem zo snel mogelijk
voor u. Zonder extra kosten. Maak een afspraak op opel.nl.

U wilt uw Opel zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter
van dienst zijn dan Opel Verzekeringen? U sluit als Opel berijder een
autoverzekering af die volledig aansluit bij uw behoeften, tegen het
gunstigste tarief. Opel Verzekeringen biedt u de mogelijkheid om tot
50 verschillende offertes met elkaar te vergelijken. Zo bent u altijd
verzekerd van de beste voorwaarden en premie voor uw persoonlijke
situatie. Direct een offerte aanvragen? Ga naar
www.opelverzekeringen.nl of bel 088-0209109 (lokaal tarief en
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur).

SERVICE DOOR HEEL EUROPA
Bij de ruim 6.000 Opel servicecentra in heel Europa, waaronder ruim 2.000
Opel Bedrijfswagenspecialisten, staan gekwalificeerde vakmensen klaar om u
direct persoonlijk van dienst te zijn.

OPEL ASSISTANCE
Deze mobiliteitsgarantie is geldig voor iedere nieuwe Opel Bedrijfswagen,
gedurende 1 jaar na registratie of aflevering (afhankelijk van welke datum
eerder komt). Waar u ook bent, Opel Assistance helpt u. In meer dan 40
landen in Europa, dag en nacht. Met services als hulp bij pech onderweg,
wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of vervolgen van de reis
per trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden).

LEVENSLANG MOBIEL MET OPEL ASSISTANCE PLUS
Levenslang verzekerd blijven van mobiliteit? Dan hebben wij een unieke
service: Opel Assistance Plus. Altijd en overal gegarandeerd van mobiliteit.
Het enige dat u hoeft te doen, is uw Opel volgens het serviceboekje
onderhouden bij de Opel Erkend Reparateur.
Opel Assistance Plus is onderdeel van het MijnOpel loyaliteitsprogramma.
Informeer ernaar bij uw Opel Distributeur.

UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE
Uw nieuwe Opel wordt standaard geleverd met 2 jaar
fabrieksgarantie, zonder kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van
deze garantie? Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de
garantie van uw auto te verlengen met 1, 2 of zelfs 3 jaar, afhankelijk
van het moment waarop u beslist om te verlengen. Zo kunt u tot
maximaal 5 jaar genieten van zekerheid. Daarnaast geeft Opel u een
betrouwbare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met als
enige voorwaarde dat u uw auto volgens de aanwijzingen tegen
vocht beschermt en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat
uitvoeren bij de Opel Distributeur. Informeer ernaar bij de Opel Erkend
Reparateur.

MYOPEL.NL
Opel heeft een exclusief programma voor Opelrijders: myOpel.nl. Hier
vindt u alles wat u moet weten over uw Opel handig bij elkaar, zoals
alle product- en onderhoudsgegevens, maar ook praktische tools
zoals de online werkplaatsafspraak, de Service Reminder, en mijn
Agenda. U ontvangt bovendien mooie aanbiedingen en leuke
verrassingen van Opel en de Opel Dealer. Ga naar opel.nl en bekijk
alle informatie. Vervolgens kunt u in enkele klikken uw nieuwe Opel
aanmelden en van alle voordelen profiteren.

RECYCLING
Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde
auto’s en onderdelen vindt u op www.opel.nl

AFLEVERKOSTEN
Kosten rijklaar maken
Recyclingbijdrage
Inschrijving in het kentekenregister
Kosten tenaamstelling
Totaal

incl. BTW
€ 825.00
€ 45.00
€ 39.00
€ 9.83
€ 918.83
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Kijk voor meer informatie op www.opel.nl
Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag en vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Opel behoudt zich het recht voor constructie en uitvoering van haar
producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dien overeenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen kan aan een uitvoering en/of model kan CO2 gerelateerde toeslag veranderen waardoor
kortingen/toeslagen kunnen wijzigen. Kijk voor informatie over de energielabels en CO2 uitstoot op www.opel.nl, of vraag uw Opel distributeur naar de laatste informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of dealer
kunnen afwijkende enegielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Opel distributeur kan u hier altijd over informeren. Druk/zetfouten voor behouden. General Motors Nederland B.V., Lage Mosten49-63, 4822NK BREDA, www.opel.nl.

