
OPEL MOKKA





Wie een actief leven heeft én compact wil rijden, moet het ruimer zien. Maak kennis  

met de Mokka: de innovatieve Opel die de comfortabele hoge zit en de stoere uitstra ling 

van een SUV combineert met de efficiëntie en de dynamische wendbaarheid van een   

compacte auto. De Opel Mokka koppelt een schitterend design aan geavanceerde  

technologie en maakt elke rit avontuurlijk.

OPVALLEND 
VEELZIJDIG.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van het ter perse gaan (12/2015). Opel behoudt zich het recht voor  
specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie.
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De Opel Mokka is niet zomaar een compacte SUV. Hij is energiek, 

veelzijdig en zuinig. Hij is wendbaar en zit boordevol slimme ideeën. 

Zijn royale wielen en grote spoorbreedte maken duidelijk dat de 

Mokka niet terugschrikt voor het ruigere werk. Maar hoe ruig het ook 

wordt, de geavanceerde techniek van Opel zorgt dat hij in iedere  

situatie soepel blijft presteren. Je kunt hem bovendien uitbreiden 

met praktische opties, zoals de geïntegreerde FlexFix®-fietsendrager.

DENK GROOTS.
RIJ SLIM.
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OP ALLES BEREKEND.

De Opel Mokka is ongeëvenaard veelzijdig. Met zijn wendbare carrosserie en een uiterst 

stabiel onderstel voelt hij zich zowel in het drukke stadsverkeer als op bochtige bergwegen 

uitstekend in zijn element. Terwijl hij gespierd en sportief oogt, is hij toch verrassend licht. 

Dat scheelt aanzienlijk in verbruik en uitstoot. De Mokka heeft een flinke bagageruimte, 

die je dankzij de in ongelijke delen neerklapbare achterbank (60/40) nog kunt vergroten. 

Voor nog meer gemak is het interieur voorzien van een groot aantal opbergvakken. Dat alles 

maakt de Opel Mokka tot een zeer begerenswaardige auto.

  De Opel Mokka heeft heel wat te bieden.    Lees alles over de  
baanbrekend veelzijdige Opel Mokka op www.opel.nl
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De stoere Opel Mokka is voorzien van geavanceerde techniek die je leven gemakkelijker 

maakt. Om te beginnen toonaangevende veiligheidssystemen, zoals de Opel Eye-camera 

en het bekroonde Adaptive Forward Lighting (AFL)1. En ook systemen die de bestuurder 

tijdens het rijden assisteren, zoals de snelheids afhankelijke stuurbekrach tiging en het  

Elektronische Stabiliteitsprogramma (ESP®), dat zorgt voor een sublieme wegligging. Alles 

in deze compacte SUV is even doordacht.

1  De “Allianz Genius 2010” veiligheidsprijs werd aan Opel toegekend door de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz,  
voor technologie die autorijden veiliger maakt door het aantal verkeersongevallen en de ernst ervan te doen dalen.

INTELLIGENTIE IS ALTIJD 
EEN PLUSPUNT. 
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ZOVEEL SUV EN TOCH 
ZO COMPACT!

De Opel Mokka heeft heel wat verrassingen in petto. Om te beginnen biedt hij een  

comfortabel en ruim interieur, met royale beenruimte voor vijf volwassenen, die dankzij de 

hoge zitpositie uitstekend uitzicht hebben. Er zijn vier uitrustingsvarianten: Selection,  

Edition, Business+ en de zeer royaal uitgeruste Innovation. Om hem helemaal aan jouw 

wensen aan te passen, heb je bovendien de keuze uit diverse doordachte opties en  

accessoires die speciaal voor de Mokka ontworpen zijn.





ALLEEN JIJ WEET HOE  
JE HET MEEST VAN JE  
LEVEN KUNT GENIETEN.
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Als je er graag met de fiets op uittrekt, is de FlexFix®-fietsendrager het ideale systeem 

voor jou. Deze optionele geïntegreerde fietsendrager trek je eenvoudig als een lade  

tevoorschijn uit de achterbumper van de Mokka. Daarna zet je in een handomdraai de  

fiets op de drager.1 Doordat de drager kantelbaar is, kun je de achterklep ook als de  

fiets erop staat gewoon openen. De optionele FlexFix®-uitbreidingsset maakt het mogelijk 

nog twee extra fietsen of een extra elektrische fiets mee te nemen.1

PAK AF EN TOE  
LEKKER DE FIETS!

1  Let op: voor de fietsen die je op de FlexFix®-fietsendrager meeneemt, gelden beperkingen wat betreft gewicht en afmetingen.  
Kijk voor meer informatie op www.opel.nl of vraag het aan je Opel dealer.
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SELECTION.
De uitrusting van de Selection 
is bijzonder uitgebreid. Hij 
biedt standaard onder meer 
elektrisch bedien bare ramen 
vóór en elektrisch bedien bare 
en verwarmde buitenspiegels. 
Een in hoogte en diepte verstel-
baar stuurwiel en snelheidsaf-
hankelijke stuur bekrachtiging 
zorgen voor extra gemak. En 
zoals bij iedere Mokka gaat zijn 
stoere uiterlijk perfect samen 
met een ruim en comfortabel 
interieur. 

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.



1. 2.

3.
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  1. Alles draait om ergonomie.    Het  

interieur van de Mokka is er helemaal op 

gericht het je gemakkelijk te maken. Van 

een tweede dashboardkastje tot Cruise 

Control die vanaf het stuurwiel te bedie nen 

is. Dergelijke slimme details maken de 

Mokka nóg aantrekkelijker.

  2. LED-dagrijverlichting.    Extra veilig, 

omdat de Mokka ook overdag beter wordt 

opgemerkt. Dankzij LED-technologie  

gebruikt de dagrijverlichting bovendien 

minder energie dan dimlicht.

  3. In ongelijke delen neerklapbare   

  achter bank (60/40).    Kies of je de  

achterbank geheel of gedeeltelijk wilt 

neer klappen. Zo kun je ruimte maken 

voor meer bagage, terwijl je achterin  

ook nog één of twee passagiers kunt 

meenemen.



3.1.

2.
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EDITION.
De Mokka Edition biedt naast 
de geavanceerde technologie 
en het veelzijdige gemak van 
de Selection aantrekkelijke 
extra’s, zoals het veelzijdige 
CD 450 infotainmentsysteem 
met Bluetooth® (zie blz. 33). 
De stijlvolle Wega/Atlantis- 
bekleding geeft het interieur 
een unieke uitstraling, terwijl 
dynamische velgen en mist-
lampen zijn sportieve SUV-look 
benadrukken.

  1. Mistlampen.    Standaard mistlampen 

zorgen dat de Mokka ook bij slecht weer 

uitstekend zichtbaar is en versterken  

bovendien zijn dynamische SUV-styling.

  2. 17-inch velgen.    De standaard 17-inch 

lichtmetalen velgen in Silver geven de 

Edition een stijlvolle uitstraling.

  3. Comfortabele extra’s.    Om nog meer 

van elke rit te genieten is de Edition stan-

daard voorzien van airconditio ning en 

een lederen stuurwiel met bedie ning voor 

het infotainmentsysteem.

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.
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INNOVATION.
Met zijn eigenzinnige karakter 
laat de Opel Mokka zich niet 
snel in één categorie indelen. 
De luxe uitgeruste Innovation 
spant wat dat betreft de kroon. 
Met standaard extra’s als de 
Park Pilot voor en achter, een 
regen sensor en auto matisch 
grootlicht, staat de Innovation 
op een uitzonderlijk hoog  
niveau. Een keuze uit vier ele-
gante bekledingen, waaronder 
twee in zacht Jasmin-leder, 
biedt je de mogelijkheid het  
interieur te kiezen waarin jij je 
volledig thuis voelt.  

Op de foto’s zijn mogelijk opties afgebeeld.



1.

2.
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  1. Chromen sierlijsten rond de ramen.    

De elegante chromen sierlijsten geven  

de Mokka Innovation een stijlvol accent. 

Ze benadrukken de opvallende vorm van 

de zijramen, die bijdraagt aan de unieke 

uitstraling van de Mokka.

  2. Electronic Climate Control (ECC).    

Het standaard ECC-systeem heeft twee 

afzonderlijk regelbare zones (links en  

rechts) en is voorzien van een geavan-

ceerde compressor die het brandstof- 

verbruik beperkt door alleen te koelen  

als het nodig is. Een filter houdt stuifmeel, 

stof en onplezierige geurtjes buiten.



1.
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BUSINESS+.
De Mokka Business+ is dé uitvoering voor wie 
veel achter het stuur zit – of dat nu voor je werk 
is of privé. Bovenop de royale uitrusting van 
de Edition biedt de Business+ luxe extra’s, voor 
nóg meer comfort en gemak. Zoals een auto-
matisch dimmende binnen spiegel, donker getint 
glas in de achterste zijruiten en achterruit, 
Auto matic Light Control (ALC) met een regen-
sensor en automatisch grootlicht. Het veelzijdige 
Navi 950 IntelliLink zorgt dat het je ook wat  
betreft informatie en ontspanning aan niets  
zal ontbreken.

Op de foto's zijn mogelijk opties afgebeeld.



2.
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  1. Navi 950 Europa IntelliLink.    De Business+ is standaard  

uitgerust met het meest veelzijdige infotainmentsysteem, met 

navigatiesoftware voor 30 Europese landen en weergave van 

inform atie via een helder 7-inch kleurenscherm. Kijk voor meer 

details op blz. 32.

  2. Automatisch grootlicht.    Bij snel heden boven de 40 km/u 

schakelt de Business+ automatisch over van grootlicht op  

dimlicht, wanneer tegenliggers of verkeer vóór de Mokka  

worden gesignaleerd. Zodra de weg weer vrij is, schakelt  

het systeem automatisch terug.



1.

2.
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  1. Hill Start Assist (HSA).    Dit systeem doet precies wat zijn 

naam zegt: het helpt je om gemakkelijker te parkeren en weg  

te rijden op een helling, zonder gebruik te maken van de handrem. 

Het houdt de rem automatisch even vast, om te voorkomen dat je 

onbedoeld achteruit of vooruit rijdt, waardoor je tegen obstakels 

of een andere auto aan zou kunnen botsen.

  2. Hill Descent Control (HDC).    In combinatie met de optionele 

vierwielaandrijving helpt Hill Descent Control je om gecontroleerd 

af te dalen op steile hel lingen, zonder dat je hoeft te remmen. Dat 

is een groot voordeel, want op een steile helling kan het lastig 

zijn het rempedaal goed gedoseerd te gebruiken.

JIJ BENT DE BAAS.
De Mokka geeft je een onovertroffen gevoel 
van controle. Hij biedt je de mogelijkheid de 
krachtige grip van een auto met voorwielaan-
drijving te combineren met de acceleratie van 
een turbodieselmotor en het gemak van een 
automatische versnellingsbak.Wil je nóg meer 
grip, kies dan voor de optionele intelligente 
vierwielaandrijving (4x4), die de trekkracht  
afhankelijk van de rijsituatie automatisch  
optimaal over voor- en achterwielen verdeelt.  
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De intelligente vierwielaandrijving (optie) 

zorgt voor nog meer grip en een soepeler 

rijgedrag, zelfs onder de zwaarste omstan-

digheden. Het 4x4-systeem meet met  

behulp van sensoren de relatieve snelheid 

van elk wiel en zorgt er vervolgens voor 

dat het koppel auto matisch optimaal over 

de voor- en achterwielen wordt verdeeld.



1.
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ALLES OM HET  
JE GEMAKKELIJK  
TE MAKEN.
De ergonomische uitrusting van de Mokka laat 
vrijwel niets te wensen over. Tot 19 uitgekiende 
opbergvakken helpen je om het ruime interieur 
opgeruimd te houden. Wil je meer, dan is er een 
groot assortiment acces soires en opties om  
je Mokka helemaal aan je eigen wensen aan  
te passen. 

  1. Ergonomische comfortstoelen met AGR-certificaat.1    De 

AGR-gecertificeerde stoelen zijn in verschillende richtingen  

verstelbaar en voorzien van een lendensteun en verlengbaar 

zitgedeelte, zodat je altijd de perfecte zithouding kunt  

vinden en ook op lange ritten comfortabel zit.

Je hebt de keuze tussen een AGR-gecertificeerde bestuurders-

stoel of AGR-gecertificeerde voorstoelen voor bestuurder  

en voorpassagier. Deze laatste zijn standaard op de Mokka  

Innovation en Business+ met Jasmin-lederen bekleding.



2.

4.

3.

5.
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  2. Bestuurdersstoel met armsteun.    Nog 

meer comfort, zelfs op de langste ritten, 

doordat je elleboog precies op de juiste 

plaats ondersteund wordt.

  3. Achteruitrij-camera.    De optionele 

camera geeft je helder zicht op het gebied 

achter de auto terwijl je achteruit rijdt. 

Doordat je gewoon op het display voor je 

kunt kijken, in plaats van over je schouder 

naar achteren, wordt inpar keren een stuk 

comfortabeler.

  4. Verwarmbaar stuurwiel.    Het verwarmbare lederen stuurwiel 

zorgt dat je altijd warme handen hebt, hoe koud het buiten ook  

is. Het maakt deel uit van het optionele Winter-pakket, dat ook 

verwarmbare voorstoelen omvat.

  5. FlexFix®-fietsendrager.    Deze optionele geïntegreerde  

fietsendrager schuif je eenvoudig als een lade tevoorschijn uit 

de achterbumper van de Mokka. Daarna is het kinderspel om  

de fiets vast te zetten op de drager.2 En doordat de drager kantel-

baar is, kun je de achterklep gewoon openen terwijl de fiets  

erop staat. Er is bovendien een optionele FlexFix®-uitbreidings set 

die het mogelijk maakt nog twee extra fietsen of een extra  

elektrische fiets mee te nemen.21  Optie; niet leverbaar voor de Selection. Gecertificeerd door de vooraanstaande Duitse vereniging van rugdeskundigen AGR (“Aktion Gesunder Rücken”).
2 Voor de fietsen op de FlexFix®-fietsendrager gelden beperkingen wat betreft gewicht en afmetingen. Kijk op www.opel.nl of vraag het aan je Opel dealer.



28

VERDER KIJKEN.  
VEILIGER RIJDEN.
De Opel Mokka valt op door het grote aantal geavanceerde 
systemen die de bestuurder ondersteunen. Zo is hij als eerste  
in zijn klasse uitgerust met adaptieve bi-xenon koplampen,  
die onderdeel vormen van Opels bekroonde Adaptive Forward 
Lighting (AFL).1 Met AFL rijd je ‘s nachts net zo ontspannen als 
overdag. Het systeem maakt gebruik van een camera aan de 
voorzijde van de Mokka om de richting en lichtsterkte van de 
koplampen continu af te stemmen op de snelheid, de stuurhoek, 
het weer en de verkeerssituatie. Dat betekent nog beter zicht  
en nog meer veiligheid.
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  Stadslicht (30–55 km/u).    Een bredere  

en lager gerichte lichtbundel, geacti-

veerd door de snelheid van de auto in 

combinatie met de straatverlichting.

  Verlichting voor secundaire wegen   

  (55–115 km/u).    Bredere en fellere  

lichtbundel dan conventioneel dimlicht. 

Reikt 70 meter ver zonder andere auto-

mobilisten te verblinden.

  Snelwegverlichting (boven 115 km/u).    

Reikt 140 meter ver, met een hogere, fel lere 

lichtbundel dan conventioneel dim licht, 

zonder anderen te verblinden.

1 De “Allianz Genius 2010” veiligheidsprijs.

  Woonerfverlichting (tot 30 km/u).      

De bredere lichtbundel (8° extra links en  

rechts) zorgt dat je gevaarlijke situaties 

sneller opmerkt.

  Slecht-weer-verlichting (tot 70 km/u).  

Wordt geactiveerd door de ruitenwissers 

of regensensor. Verbetert het zicht bij 

slecht weer.

  Automatisch grootlicht (boven 40 km/u).  

AFL schakelt automatisch van grootlicht 

naar dimlicht zodra het systeem tegenlig-

gers of verkeer vóór de auto detecteert 

en weer terug zodra de weg vrij is.

  Dynamische bochtverlichting   

  (elke snelheid).    Geactiveerd door de 

stuurhoek en rijsnelheid van de auto, 

zwenken de koplampen in de bocht tot 

15° naar links of rechts.

  Statische hoekverlichting (tot 40 km/u,  

  ook bij achteruitrijden).    Verlicht een 

gebied links of rechts van de auto tot een 

hoek van 90°, voor beter zicht naar  

de zijkant.
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VEILIGHEID OP DE ALLEREERSTE PLAATS.
Een steile afdaling over ruig terrein of ’s avonds nog even snel naar de supermarkt terwijl het  
pijpenstelen regent? De Mokka schrikt nergens voor terug. Hij is standaard voorzien van het 
Elektronische Stabiliteitsprogramma (ESP®) met Hill Start Assist en in combinatie met 4-wielaan-
drijving ook met Hill Descent Control . Daarnaast biedt hij de mogelijkheid om geavanceerde  
opties toe te voegen die de bestuurder ondersteunen, zoals het Opel Eye-camerasysteem.1

De passieve veiligheidssystemen van de 

Mokka zijn veelomvattend en compromis-

loos. Alle inzittenden worden beschermd 

door een stijve passagierskooi van ver-

sterkt staal en front-, zij- en gordijnairbags. 

Bumpers met een vulling van energie- 

absorberend schuim verminderen het risico 

van letsel aan de benen voor voetgangers. 

Het bandenspanning-controlesysteem 

(TPMS), dat eveneens standaard is op alle 

uitvoeringen van de Mokka, waarschuwt  

je wanneer één van de banden te weinig 

spanning heeft.

De veiligheidssystemen van de Mokka 

voldoen aan de hoogste eisen. Daarom 

werden ze door Euro NCAP bekroond  

met de hoogste 5-sterren rating.2
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  Forward Collision Alert (FCA, via   

  Opel Eye).    FCA is een effectief systeem 

dat waarschuwt voor een dreigende  

aan rijding. Bij snelheden boven de 40 km/u 

waarschuwt het systeem met een geluids-

signaal en een lampje zodra je te hard  

op langzamer verkeer afrijdt. Je kunt de ge-

voeligheid van FCA eenvoudig aanpassen 

met een draaiknop op het stuurwiel.

De optionele Opel Eye-camera van de 

Mokka scant continu de weg voor je en 

geeft deze gegevens door aan een hele 

reeks andere geavanceerde systemen,  

zoals Lane Departure Warning, Forward 

Collision Alert en Traffic Sign Assistant.

  Traffic Sign Assistant (TSA, via Opel Eye).  

Dit systeem herkent verkeersborden en 

helpt je om je aan de maximumsnelheid 

en andere verkeersbeperkingen te houden. 

Het geavanceerde systeem herkent  

de meeste verkeersborden, in de meeste 

landen, en zelfs elektronische borden 

boven de snelweg.

1  Optie op Edition en Innovation, niet leverbaar op Selection.
2  In 2012 werd de Mokka door Euro NCAP in vier categorieën  

getest: bescherming voor volwassen inzittenden, veiligheid  
voor kinderen, bescherming van voetgangers en veiligheids-
ondersteunende systemen. De testresultaten waren uitstekend, 
met een score van 100 % voor de ondersteunende systemen en 
96 % voor bescherming van volwassen inzittenden.

  Lane Departure Warning (LDW, via  

  Opel Eye).    Dit systeem waarschuwt  

zodra je onbedoeld de rijstrookmarkering 

overschrijdt. Wanneer je de lijn passeert 

zonder richting aan te geven, waarschuwt 

het systeem met een geluidssignaal en 

een lampje op het instrumentenpaneel. 

Je kunt deze functie naar eigen wens 

aan- of uitzetten.

  Bandenspanning-controlesysteem (TPMS).    Dit standaard systeem controleert tijdens 

het rijden automatisch de bandenspanning, zodat je ervoor kunt zorgen dat je banden 

altijd een veilige spanning houden. Elke band wordt afzonderlijk gecontroleerd en op 

het display wordt aangegeven welke band te weinig spanning heeft.



1.
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ALLES BINNEN  
HANDBEREIK.
Omdat je heel wat tijd in de Mokka zult doorbrengen, kun je 
kiezen uit veelzijdige infotainmentsystemen om je onderweg 
te ontspannen en contact te houden met de buiten wereld.  
De geavanceerde IntelliLink-systemen zijn standaard voorzien 
van de apps StitcherTM en AUPEO!®, die je via internet-radio 
toegang bieden tot een ruime keuze aan nieuws-, sport- en 
muziek programma’s en podcasts1.

  1. Navi 950 Europa IntelliLink.    Dit geavanceerde systeem is voorzien van een 7-inch 

kleuren display met vogelvlucht-kaarten in 3D en stuurwielbediening. De navigatie-

software voor meer dan 30 Europese landen en een uitgebreide geïllustreerde reisgids 

zijn opgeslagen op het interne geheugen, zodat ze bijzonder snel toegankelijk zijn.  

De navigatie kan eenvoudig gestart worden door via Voice Control de bestemming  

in te spreken. Ook de tele foon, radio en CD/USB zijn via Voice Control te bedienen. 

Naast de standaard CD-speler voor muziek kun je via de USB- of externe stereo-ingang  

je  eigen apparatuur aansluiten, bijvoorbeeld om een eigen foto als screen saver te  

uploaden. Het geluid is in één woord fantastisch! IntelliLink integreert je smartphone 

met het infotainment-systeem, terwijl de voorgeïnstalleerde Gracenote®-software  

het ultra-simpel maakt om audiobestanden te herkennen en te beheren.

1  De functies zijn afhankelijk van het type smartphone. Kijk voor de beschikbaarheid in de app store voor je smartphone.
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  2. CD 450.    Het aanbod van veelzijdige audiosystemen begint met CD 450, dat voorzien  

is van een dubbele tuner voor optimale weergave van verkeers informatie (TMC).  

4 x 20 Watt, 6 hoogwaardige speakers en Dynamic Sound Processor staan garant voor 

een sublieme geluidsweergave op alle plaatsen. Standaard Bluetooth® zorgt dat  

je probleemloos handsfree kunt bellen. En ook een USB-ingang en externe stereo- 

aansluiting voor je mobiele apparatuur zijn standaard.

  3. CD 600 IntelliLink.    Daarbovenop biedt CD 600 IntelliLink een ultrascherp 7-inch 

kleurenscherm, dat ook als display dient voor de optionele achteruitrijcamera en 

waarop je foto's kunt bekijken die je via de USB-poort hebt geladen. Het systeem leest 

inkomende sms-berichten voor, met de mogelijkheid een standaard-bericht terug  

te sturen of automatisch het nummer te kiezen zodat je kunt terugbellen. De IntelliLink-

technologie omvat bovendien audiostreaming via Bluetooth®. Wanneer je een apparaat 

via USB aansluit, herkent Gracenote®, dat werkt als een muziek-database, nummer, 

artiest en album, en helpt het je om je muziekcollectie beter te beheren.

  4. Universele USB-aansluiting.    Via de USB-ingang kun je vrijwel alle MP3-spelers, 

smartphones en USB-sticks aansluiten op het infotainmentsysteem van je Mokka,  

zodat je zorgeloos kunt genieten van muziek, podcasts en andere bestanden, die  

vanaf het stuurwiel toegankelijk zijn. 

  5. Bose®-geluidssysteem.    Van de diepste bassen tot de hoogste tonen: het speciaal 

voor de Mokka ontworpen geluidssysteem van Bose® geeft elke noot en beat loep zuiver 

weer. Bose® Digital Sound Processing en 7 optimaal geplaatste hoogwaardige speakers, 

inclusief een Richbass® woofer in een speciaal vormgegeven baskast, staan garant voor 

geluid van concertkwaliteit. Leverbaar in combinatie met Navi 950 Europa IntelliLink.  
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UW PERSOONLIJKE 
ONLINE & SERVICE- 
ASSISTENT. 

Opel OnStar1 geeft je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar vrijwel overal in Europa2 
toegang tot onze uitgebreide diensten.

En het allermooiste: het is de eerste 12 maanden gratis – inclusief de Wi-Fi Hotspot!

Autorijden is revolutionair veranderd.
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WAT KAN OPEL ONSTAR  
VOOR JE DOEN?

JOUW PRIVACY.        
JOUW BESLISSING.
Jij bepaalt zelf wat Opel OnStar wel en niet kan doen!

• Zodra je je bij Opel OnStar hebt aangemeld en je account hebt 
geactiveerd, heb je toegang tot alle Opel OnStar diensten. 
Voor je veiligheid wordt je bij sommige diensten gevraagd om 
je PIN-code te geven.

• Je kunt op elk moment besluiten om de locatie van je auto  
af te schermen, door de Privacy-knop ca. 5 seconden  
ingedrukt te houden. Verander je van gedachten, druk dan 
nogmaals ca. 5 seconden op de Privacy-knop om je locatie 
weer met Opel OnStar te delen. Alleen in een noodsituatie4 
zal Opel OnStar deze voorkeur negeren.

•  Opel OnStar zal je gegevens nooit verkopen. Jouw informatie 
wordt uitsluitend verstrekt aan Opel OnStar, aan bedrijven die 
aan General Motors verbonden zijn, door jou geselecteerde 
Opel dealers, retailers en bedrijven die namens Opel OnStar 
werken en eventueel door jou gekozen andere dienstverleners.

1  De Opel OnStar diensten zijn afhankelijk van draadloze netwerken en satellietsystemen. 2 Kijk op opel-onstar.nl voor de meest actuele lijst van landen waar Opel OnStar beschikbaar is. 
3 Voor deze dienst is een geïntegreerd Opel navigatiesysteem vereist. 4 Bij gebeurtenissen als een aanrijding of als je auto gestolen is.

Automatic Crash Response. Als je bij een ongeval betrokken raakt, maken de  
sensoren in de auto automatisch contact met de Opel OnStar adviseur, die direct 
toegang heeft tot de gegevens van je auto. De adviseur beoordeelt de situatie  
en schakelt indien nodig de noodhulpdiensten in, waaraan direct de juiste GPS- 
coördinaten worden doorgegeven. 

24-uurs Noodoproep Dienst en Pechhulp. Bij een medisch noodgeval of pech  
onderweg maak je met één druk op de knop contact met de Opel OnStar adviseur.  
Afhankelijk van de benodigde hulp stuurt de adviseur direct de juiste hulpteams 
naar de locatie waar je je bevindt.

Wi-Fi Hotspot.2 Via de extra krachtige Opel OnStar dakantenne beschik je over een 
stabiele en snelle internetverbinding, die tot 7 apparaten kan ondersteunen. 

Smartphone-app. Met één druk op de knop op afstand de resterende levensduur 
van de olie controleren, de claxon bedienen en je lichten laten knipperen, zodat je 
je auto des te sneller kunt terugvinden.

Hulp bij gestolen voertuig.  Bel bij diefstal van je auto de Opel OnStar adviseur en 
geef het dossiernummer dat je van de politie hebt gekregen door. De adviseur geeft 
de locatie van je auto dan door aan de politie.

Voertuigdiagnose. Je kunt Opel OnStar op elk moment vragen om de belangrijkste  
systemen van je auto te controleren, zoals de motor, versnellingsbak, uitstoot of airbags. 
Daarnaast kan Opel OnStar je elke maand een e-mail sturen met deze diagnose.

Bestemming downloaden. Op zoek naar de beste route, een restaurant, tankstation  
of andere bestemming? Je hoeft alleen op de Service-knop te drukken! De adviseur 
kan je de gewenste informatie geven en stuurt de locatie automatisch naar je  
Opel navigatiesysteem.3



HOE KRIJG IK OPEL ONSTAR?
Opel OnStar is als optie beschikbaar voor elke nieuwe Mokka Edition en Business+ en 
is op de Innovation zelfs standaard.

Zo profiteer je van alle voordelen van Opel OnStar: 

1. Vraag bij het bestellen van je nieuwe Opel Mokka direct Opel OnStar aan.

2. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om je Opel OnStar account te activeren.

3. Rond je registratie online af en stel je persoonlijke voorkeuren in.

4. Opel OnStar is nu klaar voor gebruik!

Na de gratis kennismaking van 12 maanden kun je je abonnement op Opel OnStar  
verlengen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Meer informatie vind je op www.opel-onstar.nl

Zo eenvoudig is Opel OnStar te bedienen!
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PROFITEER VAN ALLE EXTRA’S  
VAN MYOPEL.
myOpel is het exclusieve klantenprogramma van Opel, waar je alles vindt dat met je Opel te  
maken heeft – van je Opel OnStar account tot het maken van een afspraak voor onderhoud, de  
gegevens van je auto en persoonlijke aanbiedingen. 

• Alles over je Opel online – werkplaatsafspraak, voertuiggegevens en digitaal onderhoudsboekje

• Toegang tot je Opel OnStar diensten – voertuigdiagnose, je account beheren en meer

• Nieuws en exclusieve aanbiedingen – speciaal gericht op jou en je Opel

• Dealer zoeken – overal en altijd de dichtstbijzijnde Opel dealer vinden

Heb je je bij Opel OnStar aangemeld, dan heb je automatisch toegang tot myOpel. 
Maak je geen gebruik van Opel OnStar, dan kan je je eenvoudig voor myOpel aanmelden:

1. Als je je Opel bestelt, kan de Opel dealer in een paar stappen je registratie voorbereiden.
2. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging om je myOpel account te activeren.
3. Rond je registratie online af.
4. myOpel is nu klaar voor gebruik!

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



1.
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OPTIES EN  
ACCESSOIRES.
De Mokka combineert een oogverblindend,  
dynamisch uiterlijk met technologie waarop  
je dag in dag uit kunt vertrouwen, plus meer 
dan genoeg ruimte om er met je gezin of met 
vrienden op uit te trekken. Om het je daarbij 
nog gemakkelijker te maken, biedt de Mokka 
naast zijn uitvoerige standaarduitrusting de 
keuze uit een groot aantal opties en accessoires.

  Alles wat je nodig hebt.    Kijk voor het 
volledige assortiment accessoires voor 
de Mokka op www.opel.nl/accessoires



3.

4.

2.
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  1. Allesdrager met Thule-dakkoffer.    Wie veel sport of graag veel bagage meeneemt  

op vakantie, heeft soms zelfs aan het ruime interieur en de geïntegreerde FlexFix®-

fietsendrager van de Mokka niet genoeg. Dan biedt een gestroomlijnde Thule-dak koffer, 

die eenvoudig op de allesdrager wordt gemonteerd, uitkomst.

  1 – 3. OPC Line Exterieur-pakket.    Wil je nóg meer aandacht trekken? Geef je Mokka 

dan rondom een boost met het OPC Line Exterieur-pakket, met een dakspoiler, spoiler 

voor de achterbumper, side skirts en spoiler voor de voorbumper. Effect verzekerd!

  4. Instaplijsten.    Stijlvol en functioneel. De aluminium instaplijsten met RVS-toplaag 

en rubberen antislip-strips zijn een handig opstapje als je iets op het dak wilt laden  

en helpen ook de kinderen bij het instappen. En daarnaast versterken ze het robuuste 

imago van je Mokka. 



2.

3.

1.
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  1. Organiser voor bagageruimte, opvouwbaar.    Deze handige opbergbak met vakverdeling is perfect  

om sportspullen, gereedschap en andere kleine voorwerpen netjes en veilig op te bergen. Als je hem niet  

gebruikt, kun je hem plat opvouwen. 

  2. Vaste trekhaak.    De robuuste trekhaak maakt je Mokka nóg veelzijdiger. Met het grootste gemak neem  

je voortaan een boottrailer, bagagekarretje of kleine caravan mee. De trekhaak is voorzien van een 50-mm 

kogel en 13-polige elektrische aansluiting. Hij kan probleemloos gebruikt worden in combinatie met een  

in de fabriek ingebouwde park pilot.

  3. Beschermschaal voor de bagageruimte.    In een actief leven 

gaat het er soms ruig aan toe. De stevige beschermschaal is 

exact op maat gemaakt voor de bagageruimte van de Mokka 

en beschermt het interieur tegen vuil en vocht. Dankzij de  

40-mm opstaande rand is het zelfs geen probleem als er eens 

iets gemorst wordt. Het antislip-oppervlak houdt de bagage  

veilig op zijn plaats.



4. 5.

6.

5.

6.
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  4. Decoratiefolie.    Maak je Mokka extra mooi met deze driedelige decoratieset, waarmee je een opvallend 

contrast toevoegt aan de carrosseriekleur.  Op maat gemaakt voor de Opel Mokka, leverbaar in de kleur 

Black, White of Silver.

  5. + 6. FlexFix® uitbreidingsset.    Met de optionele uitbrei-

dingsset kun je twee extra fietsen meenemen op de uitschuifbare 

fietsendrager.1 Omdat de drager ook met de uitbreidingsset 

kantelbaar is, heb je zelfs als er drie fietsen op staan, gewoon  

toegang tot de bagageruimte. Om de FlexFix®-fietsendrager  

terug in de bumper te schuiven, dient de uitbreidingsset eerst  

verwijderd te worden. 
1  Let op: voor de fietsen die je op de FlexFix®-fietsendrager meeneemt, gelden beperkingen wat betreft gewicht en afmetingen.  

Kijk voor meer informatie op www.opel.nl of vraag het aan je Opel dealer.
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De geavanceerde ecoFLEX-technologie van Opel verlaagt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk, zonder dat 

dit ten koste gaat van de prestaties. Zo zijn bijna alle motoren uitgerust met Start/Stop, dat brandstof bespaart door de motor 

uit te schakelen wanneer je stilstaat, bijvoorbeeld voor een stoplicht, en direct weer op te starten als je wilt wegrijden.

VERBRUIK EN UITSTOOT
Motoren 1.6 

Start/Stop  
85 kW (115 pk)

1.4 Turbo
Start/Stop

103 kW (140 pk)

1.4 Turbo 
6-traps automaat 

103 kW (140 pk)

1.4 Turbo  
Start/Stop   

103 kW (140 pk)

1.4 Turbo BiFuel 
 

103 kW (140 pk)

1.6 CDTI 
6-traps automaat 

100 kW (136 pk)

1.6 CDTI 
Start/Stop  

100 kW (136 pk)

1.6 CDTI 
Start/Stop  

100 kW (136 pk)

Aandrijving FWD FWD FWD AWD FWD FWD FWD AWD

Versnellingsbak MT-5 MT-6 AT-6 MT-6 MT-6 AT-6 MT-6 MT-6

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer.

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine LPG/benzine Diesel Diesel Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad 8,8–8,5 7,9–7,6 8,4–8,2 8,5–8,2 10,1–9,9/8,1–7,9 6,1–5,9 4,8–4,6 5,2–5,0

Buiten de stad 5,8–5,5 5,4–5,1 5,4–5,1 5,8–5,5 6,6–6,3/5,4–5,1 4,5–4,3 4,0–3,8 4,4–4,2

Gecombineerd 6,9–6,6 6,3–6,0 6,5–6,2 6,7–6,4 7,9–7,6/6,4–6,1 5,1–4,9 4,3–4,1 4,7–4,5

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1 159 145–139 149–144 155–149 129–124/147–142 134–129 111–106 124–119

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. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie. 
Alle cijfers verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn), waarbij is 
uitgegaan 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 het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 
verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen deel uit van een commercieel aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen de verschillende varianten mogelijk te maken, maar kunnen afwijken van het reële brandstofverbruik tijdens 
dagelijks gebruik, dat sterk afhankelijk is van de rijstijl en de omstandigheden. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het leeggewicht en in sommige gevallen ook de toelaatbare asbelasting en het toelaatbare totaalgewicht van de auto toe nemen 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.

1 Volgens de richtlijnen R (EU) 715/2007 en R (EU) 136/2014 (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn).  
MT-5/MT-6 = handgeschakelde 5-/6-versnellingsbak AT-6 = 6-traps automaat FWD = voorwielaandrijving AWD = 4-wielaandrijving

KRACHTIGE 
MOTOREN.

Of je nu meestal in de stad rijdt of op de snelweg, in het brede aanbod van 
motoren voor de Opel Mokka vind je vast en zeker precies de motor die  
helemaal bij jou en je rijstijl past. Alle motoren voldoen bovendien aan de 
strenge Euro 6 uitstootnorm. Pittige benzine- en dieselmotoren én een motor 
die benzine en LPG combineert, vierwiel- of voorwielaandrijving, een hand- 
geschakelde versnellingsbak of een automaat – aan jou de keuze!
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  16-inch stalen velg.    6,5 J x 16, 
banden maat 205/70 R 16. (RRY, 
standaard op Selection.)

  19-inch 5-spaaks lichtmetalen   
  velg, Sterling Silver.    7 J x 19, 
bandenmaat 225/45 R 19. (RT7, 
optie op Innovation.)

  17-inch lichtmetalen velg,   
  Silver.    7 J x 17, bandenmaat 
215/60 R 17. (WQX, standaard op 
Edition, Business+, Innovation.)

VELGEN EN BANDEN.
De Mokka rijdt soepel, maar zijn grote wielen  

en robuuste styling maken hem 100 % SUV.

EU-BANDENLABEL
Bandenmaat 205/70 R 16 215/60 R 17 215/55 R18 225/45 R19

Brandstof-efficiëntieklasse C C–B E E

Klasse grip op nat wegdek B B B A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB) 71 71 71 71

Geluidsklasse

  18-inch 10-spaaks lichtmetalen   
  velg, Sterling Silver.    7 J x 18, 
bandenmaat 215/55 R 18. (RV8, 
standaard op Innovation.) 
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BEKLEDING EN INTERIEUR.
In de Mokka voelt iedereen zich goed, niet alleen door de  
comfortabele hoge zit, maar ook dankzij het aantrekkelijke  
interieur. De stijlvolle bekledingen en schitterende afwerking  
van het dashboard sluiten perfect aan bij het robuuste design 
van de carrosserie.

SELECTION EN BUSINESS+: LINE DRIVE/ATLANTIS, JET BLACK

Middengedeelte 
stoelen Line Drive, 
Jet Black.

Zijkanten Atlantis, 
Jet Black.

Dashboard  
Liquid Platinum.
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1 Optie. 2 Optioneel leverbaar met ergonomische comfort-
bestuurders stoel (AGR-gecertificeerd) of ergonomische  
comfortstoelen (AGR-gecertificeerd) aan bestuurders- en 
passagiers zijde. 3 Onderdeel van het Businessclass-pakket;  
dit omvat ergonomische comfortstoelen (AGR-gecertificeerd) 
aan bestuurders- en passagiers zijde, stoelverwarming en  
verwarmbaar stuurwiel. 4 Leder-look.

EDITION EN BUSINESS+: DRIVE/ATLANTIS, JET BLACK2

Middengedeelte 
stoelen Drive,  
Jet Black.

Zijkanten Atlantis, 
Jet Black.

Dashboard 
Liquid Platinum.

BUSINESS+: JASMIN-LEDER, JET BLACK1, 3

Dashboard 
Liquid Platinum.

Middengedeelte voorstoelen en buitenste 
stoelen achterin: leder, Jet Black. Overige 
delen: Morrocana4, Jet Black.
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INNOVATION: LIGHTHOUSE, DARK GALVANIZED/JET BLACK2 INNOVATION: LIGHTHOUSE, SADDLE UP/COCOA2

Middengedeelte
stoelen Lighthouse,  
Saddle Up.

Middengedeelte 
stoelen Lighthouse, 
Dark Galvanized.

Zijkanten Atlantis 
en Morrocona4,  
Saddle Up/Cocoa.

Zijkanten Atlantis 
en Morrocana4, 
Dark Galvanized/
Jet Black.

Dashboard  
Sepia Bronze.

Dashboard  
Cool Tungsten 
Brush.
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INNOVATION: JASMIN-LEDER, DARK GALVANIZED1, 3 INNOVATION: JASMIN-LEDER, SADDLE UP 1, 3

Dashboard  
Sepia Bronze.

Dashboard  
Tungsten Brush.

1 Optie. 2 Optioneel leverbaar met ergonomische comfort- 
bestuurdersstoel (AGR-gecertificeerd) of ergonomische 
comfort stoelen (AGR-gecertificeerd) aan bestuurders- en  
passagierszijde. 3 Ergonomische comfortstoelen (AGR- 
gecertificeerd) aan bestuurders- en passagierszijde.  
4 Leder-look.

Middengedeelte voorstoelen  
en buitenste stoelen achterin: leder,  
Dark Galvanized. Overige delen:  
Morrocana4, Dark Galvanized/Jet Black.

Middengedeelte voorstoelen en buitenste 
stoelen achterin: leder, Saddle Up.
Overige delen: Morrocana4, Saddle Up/
Cocoa.
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CARROSSERIEKLEUREN.
Of je nu het meest houdt van modderspatten op je auto of 
van glanzend gepoetste lak, de kleuren van de Mokka komen 
in elke situatie perfect tot hun recht. De Opel Mokka is lever-
baar in een groot aantal carrosseriekleuren, die uitstekend  
passen bij je actieve leven.

Summit White

UNI 

DRIELAAGS 
PAREL-EFFECT

TWEELAAGS METALLIC 

Switchblade  
Silver

Carbon BlackTrue Blue Deep Espresso  
Brown

Royal Blue

Magma Red

BRILJANT 

Asteroid Grey Dark Sea Blue Abalone White
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SELECTION EDITION INNOVATION BUSINESS+
Bekledingen

Line Drive/ 
Atlantis,
Jet Black

Drive/ 
Atlantis,

Jet Black2

 Lighthouse,  
Dark Galvanized/ 

Jet Black2

Lighthouse, 
Saddle Up/ 

Cocoa2

Jasmin-leder3,
Dark Galvanized/

Jet Black1,5

Jasmin-leder3,

Saddle Up/
Cocoa1,5

Line Drive/ 
Atlantis,
Jet Black

Drive/Atlantis,
Jet Black 1,2

Jasmin-leder3,

Jet Black1,4

(Businessclass- 
pakket)

Dashboard

Liquid Platinum • • – – – – • • •

Cool Tungsten Brush –  – • – • – – – –

Sepia Bronze – –  – • – • – – –

Uni-lak

Summit White • • • • • • • • •

Royal Blue • • •  – •  – • • •

Briljant-lak

Magma Red • • •  – •  – • • •

Tweelaags metallic-lak

Switchblade Silver • • • • •  – • • •

True Blue • • • - •  – • • •

Carbon Black • • • • • • • • •

Asteroid Grey • • • • • • • • •

Dark Sea Blue • • •  – •  – • • •

Deep Espresso Brown • • • • • • • • •

Drielaags parel-effectlak

Abalone White • • • • • • • • •

• = Leverbaar – = Niet leverbaar

1 Optie. 2 Optioneel leverbaar met ergonomische comfort-bestuurdersstoel (AGR-gecertificeerd) of ergonomische comfortstoelen (AGR-gecertificeerd) aan bestuurders- en passagierszijde. 3 Voorstoelen en buitenste stoelen achterin: leder; overige delen in  
Morrocana (leder-look). 4 Het Businessclass-pakket omvat ergonomische comfortstoelen (AGR-gecertificeerd) aan bestuurders- en passagierszijde, stoelverwarming en verwarmbaar stuurwiel. 5 Ergonomische comfortstoelen (AGR-gecertificeerd) aan bestuurders-  
en passagierszijde.
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OPEL SERVICE.
Elke Opel is ontworpen en gemaakt om dag in dag uit perfect te pres-
teren. Het spreekt daarom voor zich dat zijn geavanceerde techniek 
het beste blijft presteren als hij onderhouden wordt door specialisten 
die alle ins en outs van je Opel kennen. Kijk voor de dichtstbijzijnde 
Opel dealer op www.opel.nl

  Service door heel Europa.    Bij de ruim 6.000 Opel 

servicecentra in heel Europa staan gekwalificeerde 

vakmensen klaar om je direct persoonlijk van dienst 

te zijn. Onze betrouwbare service houdt ook in 

dat wij exact uitleggen wat er aan je auto moet 

gebeuren en waarom, en dat alle kosten op de  

rekening duidelijk gespecificeerd zijn.

  Opel Assistance.    Deze mobiliteitsgarantie is 

geldig voor iedere nieuwe Opel, gedurende het 

eerste jaar na regis tratie of aflevering (afhankelijk 

van welke datum eerder is geweest). Waar je ook 

bent, Opel Assis tance helpt je in meer dan 40 landen 

in Europa, dag en nacht. Met services als hulp bij 

pech onderweg, wegsleepdienst, huur auto service, 

hotelovernachting of vervolgen van de reis per 

trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden).

  Opel Assistance Plus.    Verzekerd blijven van  

mobiliteit? Dan hebben wij een unieke service: 

Opel Assistance Plus. Altijd en overal gegaran-

deerd van mobiliteit, ook wanneer er onverhoopt 

iets misgaat. Het enige wat je dient te doen, is je 

Opel volgens het serviceboekje laten onderhouden 

door je Opel dealer. Informeer ernaar bij je  

Opel dealer.

  Opel Ruiten Service.    Niet alleen bij steenslag, 

maar ook bij inbraak in je auto is de Opel dealer 

de beste keuze. Om je weer zo snel en veilig 

moge lijk op weg te helpen is Opel Ruiten Service 

dag en nacht bereikbaar op 0800-099 1222.

  Financieringsmogelijkheden.    Opel Financial 

Services biedt diverse financieringsproducten 

voor de aanschaf van een Opel aan. Je Opel dealer 

informeert je graag over de voorwaarden en  

mogelijkheden.

  Leasing.    Het kan interessant zijn om je Opel te 

leasen, bijvoorbeeld via Opel Leasing. De leasing-

voorwaarden kunnen aan je persoonlijke wensen 

en mogelijkheden worden aangepast. Opel Leasing 

biedt daarnaast een compleet aanbod voor het 

beheer van bedrijfswagenparken.

  Verzekering.    Voor een verzekering die aansluit 

bij je behoeften, voor het gunstigste tarief, kun  je 

terecht bij onze partner Opel Verzekeringen. Vraag 

ernaar bij je Opel dealer of kijk op  www.opel.nl

  Opel Rent huurautoservice.    Opel Rent zorgt dat 

je mobiel blijft, bijvoor beeld wanneer je je auto 

even moet missen voor onderhoud of reparatie.

  2 jaar garantie op iedere nieuwe Opel.    Deze 

garantie geldt twee volle jaren na aan koop van 

iedere nieuwe Opel, vanaf de dag van aflevering, 

zonder kilometerlimiet.

  Opel Verlengde Garantie1.    Gedurende de eerste 

2 jaar na je aankoop geniet je van een volledige 

fabrieksgarantie. Met Opel Verlengde Garantie 

kun je ook na deze periode van 2 jaar in heel  

Europa 1, 2 of 3 jaar langer rijden (tot 100.000 km) 

zonder je zorgen te maken over onvoor ziene 

reparatie kosten.

  12 jaar garantie op doorroesten.    Opel geeft je 

een betrouwbare, lange garantie op doorroesten 

van binnenuit. Met als enige voorwaarde dat je  

je auto volgens de aanwij zingen tegen vocht  

beschermt en alle voorgeschreven onderhouds-

beurten laat uitvoeren.

5 x 5



  3 jaar garantie op originele Opel-accu.    Deze 

garantie geldt voor iedere originele Opel-accu 

die tijdens onderhoud of reparatie is ge plaatst. 

Daarmee zijn alle startproblemen uitgesloten, 

zelfs in de strengste winters.

  Opel op internet.    Direct informatie nodig? Je 

kunt Opel ook vinden op www.opel.nl. Surf er snel 

eens naartoe voor het laatste nieuws over Opel  

en onze producten.

  Recycling.    Informatie over het recycling-

programma en de verwerking van ingeleverde  

auto’s en onderdelen vind je op www.opel.nl

  Heb je vragen?    Je Opel dealer geeft je graag 

volledige informatie.

  Of ga naar:    www.opel.nl

1  Dit programma is alleen beschikbaar voor particuliere klanten.



www.opel.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V., Breda, NL. Sommige illustraties in deze brochure 
 bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatstbekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie  
en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde 
extra’s zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Je Opel dealer zal je graag nader informeren. Opel Financial Services  
is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij je Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial Services (076-5448932).  
General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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