Mokka

HAAL HET
MAXIMALE
UIT UW LEVEN.
De Mokka X biedt heel veel extra’s om van te watertanden:
Xtra avontuur, Xtra infotainment, Xtra veiligheid, Xtra comfort
én Xtra online innovaties. Plus een Xtra hoge zit, waardoor u
het gevoel hebt boven alles en iedereen uit te steken. In de stad,
op de snelweg en op onverhard terrein: met zijn opvallende
design en baanbrekende technologie gooit de Mokka X overal
hoge ogen.

De inhoud van deze brochure was correct op het moment van drukken (juli 2018). De foto’s en tekst bevatten mogelijk
uitrusting die alleen als optie verkrijgbaar is of die in Nederland niet leverbaar is. Opel behoudt zich het recht
voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel dealer geeft u graag de meest recente informatie.

PREMIUM
INNOVATIES.

2.
4.

De Mokka X combineert een robuust uiterlijk met innovatieve
technologie. Om een paar hoogtepunten te noemen:
1. LED-verlichting met AFL. 30% helderder dan traditionele
halogeenkoplampen. Negen lichtfuncties voor optimaal zicht
in uiteenlopende situaties. Zie voor meer informatie blz. 13.
2. Opel Eye. Het intelligente veiligheidssysteem dat u helpt
gevaarlijke situaties te vermijden en u op de hoogte houdt
van de maximumsnelheid. Lees er alles over op blz. 15.
3. Waarschuwing bij dreigende aanrijding. Als u de auto voor
u te snel nadert, wordt u gewaarschuwd met rode LED’s die
in de voorruit worden geprojecteerd. Zie blz. 15.
4. De kracht van 4x4. Voor maximale grip en controle kiest
u voor de optionele vierwielaandrijving (4x4). Zie blz. 10.
5. IntelliLink. Geavanceerde infotainment-technologie, die u via
Apple CarPlay™1 toegang geeft tot functies en apps op uw
smartphone. Kijk voor meer details op blz. 19.
6. Ergonomische comfortstoelen.2 Met een verstelbare lendensteun en verlengbaar zitgedeelte staan deze stoelen garant
voor optimale ondersteuning van uw rug. Kijk op blz. 26.

1

Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen
“Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

2 
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COMPACT formaat,
GROOTS IN
uitstraling.
De Mokka X combineert het avontuurlijke uiterlijk van een SUV
met het verfijnde design van een comfortabele stads-crossover.
Met zijn stoere lijnen trekt hij overal de aandacht.

1. Xtra avontuurlijk. De X markeert het verlangen nieuwe wegen
in te slaan.
2. 100% robuust. De sportieve dakrails benadrukken zijn
gespierde karakter.
3. Geen grens tussen binnen en buiten. Het elektrisch bedienbare
schuif/kanteldak maakt het interieur nóg lichter en ruimer.
1.

2.
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Stoer design

3.

1.	Intuïtief. De overzichtelijke indeling van de middenconsole
en het grote kleuren-touchscreen1 maken de bediening van
de Mokka X bijzonder gebruiksvriendelijk.
2.	Informatie in heldere kleuren. Het instrumentencluster van
de Mokka X toont in één oogopslag de informatie die voor de
bestuurder van belang is.
3. Oog voor detail. Sierstiksels op het dashboard geven
de Mokka X een verfijnde uitstraling.2

WARE KLASSE
zit VAN BINNEN.

2.

In de Mokka X geniet u van hoogstaand comfort en een
gevoel van allesoverheersende luxe. Dankzij de hoge zit kunt
u het verkeer in elke situatie beter overzien.
• Diverse opbergvakken houden het interieur opgeruimd
• Hoogwaardige materialen en uitstekende afwerking
• De hoge zit vergroot uw gevoel van veiligheid en comfort
1
2

1.

3.

Afhankelijk van het gekozen infotainmentsysteem 7- of 8-inch.
Beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen uitrusting.
Verfijnd EN LUXE interieur
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ELKE SITUATIE
VOLLEDIG DE BAAS.
De Mokka X combineert een robuust design met een lichte,
compacte carrosserie, zodat hij zich op elk terrein thuisvoelt.
Innovatieve technologie helpt u om elke situatie stevig in de
hand te houden.
• De Mokka X is stabiel en wendbaar
• Geavanceerde assistentiesystemen vergroten de veiligheid
• De optionele vierwielaandrijving (4x4) biedt nóg meer grip
1. Hill Start Assist houdt de rem automatisch nog even vast als
u wilt parkeren of wegrijden op een helling, zodat u niet de
verkeerde kant op kunt rollen.
2. Hill Descent Control helpt om gecontroleerd af te dalen op
steile hellingen, bijvoorbeeld in een parkeergarage, zonder
dat u zelf de rem hoeft te doseren.1

Xtreme kracht.
De Mokka X biedt alles om
het avontuur aan te gaan.
1
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Alleen beschikbaar in combinatie met vierwielaandrijving (4x4).

Krachtige technologie

1.

2.

LED-verlichting
met AFL.
De Mokka X biedt als één van de eerste in zijn klasse LEDverlichting met Adaptive Forward Lighting (AFL). Dit slimme
systeem kiest automatisch de lichtfunctie die het beste bij
de situatie past, zodat u mogelijke gevaren sneller opmerkt
en meer tijd hebt om te reageren.
• L ED-verlichting is tot 30% helderder dan halogeen-licht
• AFL stemt de verlichting automatisch af op de stuurhoek,
de snelheid en het omgevingslicht

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

Achteruitrij- en manoeuvreerlicht. Activeert de extra hoekverlichting aan de zijkanten,
voor meer overzicht bij het
in- en uitparkeren.

Statische bochtverlichting
(tot 40 km/u). Als u richting
aangeeft en het stuurwiel
verder dan een bepaalde hoek
draait, zorgen extra LED’s
voor beter zicht om de hoek.

Dynamische bochtverlichting
(40 tot 70 km/u). Op basis van
de stuurhoek en de snelheid
wordt extra verlichting aan
de zijkant ingeschakeld, voor
beter zicht naar opzij.

Verlichting voor secundaire
wegen (boven 55 km/u). Dimlicht met een langere, bredere
lichtbundel geeft meer zicht,
zonder anderen te verblinden.

Stadslicht (onder 55 km/u).
Een bredere lichtbundel die
de zijkanten van de weg beter
verlicht, zodat u voetgangers
en fietsers sneller opmerkt.

Grootlicht met assistent-functie.
De maximale lichtopbrengst,
met automatische overschakeling tussen grootlicht en
dimlicht.

Reismodus. Rijdt u in een land
waar links wordt gereden? Geen
zorgen: uw lichten dimmen
automatisch op het juiste
moment.
Innovatieve veiligheid
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1.	Verkeersbordherkenning. Merkt verkeersborden op en
geeft ze weer op het display, om u te helpen boetes te
vermijden.1
2.	Waarschuwing bij dreigende aanrijding. Als de afstand
tot de auto vóór u te snel afneemt, wordt u gewaarschuwd
met een geluidssignaal en opvallende LED’s die oplichten
op de voorruit.1
3.	Achteruitrijcamera. Veilig achteruit inparkeren, zonder over
uw schouder te hoeven kijken.

1.

2.

NIETS HOEFT U NOG
TE ONTGAAN.
Opel Eye helpt u om veiliger te rijden en aanrijdingen te voorkomen,
met behulp van innovatieve cameragestuurde systemen zoals
Lane Departure Warning en verkeersbordherkenning. Dankzij
deze geavanceerde technologie biedt de Mokka X assistentie
op een niveau dat tot nu toe ongekend was in deze klasse.

1

Onderdeel van Opel Eye.

3.

Innovatieve veiligheid
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1.	Energiek en efficiënt. De motoren voor de Mokka X
combineren felle prestaties en uitstekende souplesse met
een laag verbruik en lage uitstoot, zodat u met een goed
gevoel achter het stuur zit.
2.	Compacte kracht. Soepele turbo-benzinemotoren met
Start/Stop leveren prestaties die perfect afgestemd zijn op
het lichte, wendbare chassis van de Mokka X.
3. Schakelen naar wens. Kiest u voor een soepel schakelende
6-versnellingsbak of een 6-traps automaat?

Perfect berekende
KRACHT.
De motoren van de Mokka X vallen op door hun krachtige
prestaties bij een bescheiden verbruik.
• 1.4 Turbo-benzinemotor met 103 kW (140 pk), in combinatie
met voorwiel- of 4-wielaandrijving
• 1.6 dieselmotor met 100 kW (136 pk)
• Ultra-zuinige BiFuel-motor (LPG/benzine) met 103 kW (140 pk)
• Vrijwel alle motoren zijn voorzien van Start/Stop

1.
2.

3.

Gemiddeld brandstofverbruik: 7,7–4,8 l/100 km; 13,0–20,8 km/l.
Gemiddelde CO2-uitstoot: 167–127 g/km.1 Kijk voor de
meest actuele motorgegevens en technische specificaties
op opel.nl/mokka-x of vraag ernaar bij uw Opel dealer.
 e gegeven cijfers waren correct op het moment van publicatie. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. De cijfers hebben betrekking op het
D
EU-basismodel met standaarduitrusting. De informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot is bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen
mogelijk te maken, zijn deze cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Deze cijfers houden niet in het bijzonder rekening met een specifiek gebruik van de auto, de
rijomstandigheden, uitrusting of opties; ze kunnen daarnaast variëren al naar gelang van het type banden dat gebruikt wordt.

1

EFFICIëNTE MOTOREN
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INTELLILINK: slimme
schakel in uw netwerk.
Dankzij geavanceerde infotainment-technologie bent u digitaal verbonden.
Zo hebt u via Apple CarPlay™1 direct vanaf het kleuren-touchscreen in de
middenconsole toegang tot de belangrijkste functies en apps op uw smartphone.2
Ontdek alle functies van IntelliLink op www.opel.nl

1a.

Navi 900 IntelliLink met 8-inch kleuren-touchscreen: een
veelzijdig en gebruiksvriendelijk navigatiesysteem, met
kaarten voor heel Europa en weergave in vogelvluchtperspectief. U kunt naar keuze uw bestemming inspreken
of uit uw favorieten selecteren.
1b. Dankzij ondersteuning van Apple CarPlay™1 biedt dit
geavanceerde systeem via het touchscreen toegang tot
apps en functies op uw smartphone2, zoals Maps of TuneIn.
Digitale radio DAB+ geeft u de keuze uit een ongekend
groot aantal zenders, met loepzuivere ontvangst.
2. 	Radio 4.0 IntelliLink biedt veelzijdige functies, zoals
stemherkenning, audio-streaming via Bluetooth® en een
hoogwaardige AM/FM-radio. Pas uw voorkeuren aan en
sla eenvoudig uw muziek, zenders en contacten op. Ook
dit systeem is geschikt voor Apple CarPlay™.
1
2

1a.

1b.

2.

Apple CarPlayTM en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
De compatibiliteit en bepaalde functies kunnen per apparaat verschillen en zijn afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Informeer bij uw Opel dealer naar de compatibiliteit van uw toestel.
VEELZIJDIG INFOTAINMENT
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Online Edition
Avontuurlijk en compleet uitgerust.

•
•
•
•
•

17-inch lichtmetalen velgen
Mistlampen vóór
Lederen stuurwiel
Airconditioning
Radio 4.0 IntelliLink met 7-inch touchscreen,
geschikt voor Apple CarPlay™1
• Zilverkleurige bodembeschermers vóór
en achter

1
2
3
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Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Alleen voor de voorportieren.
De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.

Mokka X uitrustingsniveaus

KIES UW FAVORIET.
De Mokka X is er in twee uitrustingsniveaus: de praktische en
compleet uitgeruste Online Edition en de zeer luxe Innovation.
Welke van de twee u ook kiest, een comfortabele hoge zit,
een robuust uiterlijk, een wendbaar onderstel en een stabiele
wegligging zijn altijd standaard.

Innovation

Bekijk de volledige uitrusting en alle varianten van de Mokka X
op www.opel.nl/mokka-x

ELKE RIT EEN GEVOEL VAN LUXE.

WILT U MEER? KIJK DAN EENS NAAR DEZE OPTIES.
Bovenop de uitrusting van de Online Edition onder meer:
Premium “Rhombus”-bekleding
Electronic Climate Control (ECC) met twee zones
Parkeersensoren voor en achter
Open & Start keyless entry2, geïntegreerd in de
portiergrepen met chromen sierstrip
• Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels
• Getinte achterste zijruiten en achterruit
• Chromen sierlijst rond de zijramen
•
•
•
•

• LED-verlichting met AFL
• Opel Eye veiligheidssystemen, met onder meer verkeersbordherkenning, waarschuwing bij dreigende aanrijding en
Lane Departure Warning
• Achteruitrijcamera
• Navi 900 IntelliLink navigatie- en multimediasysteem
• Ergonomische comfortstoelen (AGR-gecertificeerd)3
• Bose® Sound System met 6 premium luidsprekers en een
Richbass® woofer
Uw Opel dealer vertelt u graag meer over deze en andere opties
voor de Mokka X.
Mokka X uitrustingsniveaus
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MOKKA X
INNOVATION.
Open & Start keyless entry op de voorportieren, parkeer
sensoren vóór en achter, geavanceerde assistentiesystemen,
Electronic Climate Control, stijlvolle Rhombus-bekleding ...
Aan de luxe van de Mokka X Innovation lijkt geen einde te komen.
Om u nóg meer thuis te voelen, hebt u bovendien de keuze uit
exclusieve opties, waarvan we u hier een voorproefje geven.
Kijk voor de volledige uitrusting van de Mokka X Innovation
op www.opel.nl/mokka-x of kom hem live bewonderen bij de
Opel dealer.
1. Optimaal zitcomfort. De ergonomische comfortstoelen1 voor
bestuurder en voorpassagier zijn voorzien van een elektrisch
verstelbare lendensteun en een in lengte verstelbaar zitgedeelte,
zodat u altijd in de beste positie zit. Luxe lederen bekleding
in Jet Black of Morello Red en stoelverwarming maken het
weldadige gevoel compleet.
2. Subliem geluid. Zes optimaal geplaatste Bose® luidsprekers
en een Richbass® woofer zorgen dat u in uw Mokka X geniet
van het geluid van een concertzaal.
3. Beter zien en gezien worden. LED-verlichting met AFL maakt
rijden in het donker een stuk veiliger en minder vermoeiend,
door in elke situatie automatisch de optimale verlichting in te
schakelen. Zie voor alle details blz. 13.
1

1.

2.

3.

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.
MOKKA X Innovation
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OPC Line
Sport Pack.
Met styling-elementen die ontwikkeld zijn door de experts van
het Opel Performance Centre voegt het OPC Line Sport Pack
extra sportieve accenten toe, voor een onvervalst racegevoel.
• Side skirts
• Inzetstukken voor de voor- en achterbumper
1. Opvallend dynamisch. De inzetstukken in voor- en achter
bumper benadrukken het robuuste imago van de Mokka X.
2. Velgen in stijl. De 18-inch lichtmetalen bi-color velgen
versterken het sportieve temperament van het OPC Line
Sport Pack en laten duidelijk zien waar uw ambities liggen.

1.

24

OPC line Sport PACK

2.

OPC line Sport PACK
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MAAK HET U
GEMAKKELIJK!
De Mokka X biedt de keuze uit hoogwaardige bekledingen,
gecombineerd met een bijpassend dashboard en stijlvolle
interieurdecoraties. De aandacht voor details onderstreept
zijn premium-uitstraling.

Voor het hoogste niveau van zitcomfort kunt u kiezen voor
ergonomische comfortstoelen, die gecertificeerd zijn door
AGR.1 Deze stoelen voor bestuurders- en passagierszijde
zijn voorzien van een elektrisch verstelbare lendensteun
en een in lengte verstelbaar zitgedeelte, zodat u altijd
uw optimale zitpositie kunt instellen.
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Bekleding en interieur

1. Bekleding “Milano”, Jet Black. Stoffen bekleding, dashboard
in Piano Black. Standaard in de Online Edition.
2. Bekleding “Rhombus”, Jet Black. Middengedeelte stoelen
met stoffen bekleding, zijkanten Morrocana2, dashboard in
Ruthenium. Standaard in de Innovation.
3. Lederen bekleding, Jet Black. Middengedeelte stoelen in
leder, zijkanten in Morrocana2, dashboard in Ruthenium.
4. Lederen bekleding, Morello Red. Middengedeelte en
zijkanten met lederen bekleding, dashboard in Piano Black.
De beschikbaarheid van de bekledingen is afhankelijk van
de gekozen uitrusting. Uw Opel dealer geeft u graag meer
informatie.

1.

3.
1
2

De ergonomische comfortstoelen zijn gecertificeerd door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor rugvriendelijk design.
Leder-look.

2.

4.
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5.

4.

4.

3.

2.

1.
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Velgen, banden en carrosseriekleuren

karakterbepalend.
Welke velgen u ook kiest, het effect is altijd indrukwekkend.
1.	19-inch lichtmetalen velgen. 7,5 J x 19, 5-dubbelspaaks,
bandenmaat 215/60 R 19, Silver (RT7).
2.	18-inch lichtmetalen velgen. 7 J x 18, 5-dubbelspaaks,
bandenmaat 215/55 R 18, Silver (RI6).
3.	18-inch lichtmetalen velgen. 7 J x 18, 10-spaaks,
bandenmaat 215/55 R 18, bi-color (RRU).
4. 18-inch lichtmetalen velgen. 7 J x 18, 10-spaaks,
bandenmaat 215/55 R 18, Silver (RV8) of High-Gloss Black (REY).
5.	17-inch lichtmetalen velgen. 7 J x 17, 5-spaaks, bandenmaat
215/60 R 17, Silver (WQX).

Amber Orange

Satin Steel Grey

Summit White

Darkmoon Blue

Absolute Red

Mineral Black

Velvet Red

Indigo Blue

Sovereign Silver

De beschikbaarheid van de velgen is afhankelijk van de gekozen
uitrusting. Uw Opel dealer geeft u graag meer informatie.

EU-bandenlabels
Bandenmaat
Brandstof-efficiëntieklasse

215/60 R 17 215/55 R 18 225/45 R 19
C–B

E

E

Klasse grip op nat wegdek

B

B

A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

71

71

Geluidsklasse

Abalone White
Velgen, banden en carrosseriekleuren
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1.

PLAATS VOOR
AL UW PLANNEN.
De Mokka X biedt u veel ruimte voor uw actieve leven. Wanneer alle zitplaatsen gebruikt worden,
biedt hij al een flinke bagageruimte. Meer nodig? Ook dan schrikt de Mokka X nergens voor terug.
Kijk voor alle specificaties van de Mokka X op www.opel.nl/mokka-x

2.

1. Neem mee wat u maar wilt. Dankzij de in delen (60/40) neerklapbare achterbank kunt u de
bagageruimte eenvoudig vergroten tot maar liefst 1.372 liter.1
2. De aerodynamische Opel dakkoffer is in een handomdraai te monteren en biedt met een
royale inhoud van 460 liter plaats voor 75 kg extra bagage.

Maximale inhoud bagageruimte, met neergeklapte achterbank, gemeten tot aan het dak, in combinatie met ruimtebesparend reservewiel.

1

Veelzijdige ruimte
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1.

Xtra handig.
Praktische accessoires bieden u nóg meer mogelijkheden om de
avontuurlijke Mokka X aan uw persoonlijke leven aan te passen.
Meer accessoires voor de Mokka X vindt u op
www.opel.nl/accessoires
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Accessoires

2.

3.

1. OPC-dakspoiler. Stijlvol en gestroomlijnd, voor een extra
dynamische uitstraling en nóg stabielere wegligging
2. FlexConnect draaibare houder voor iPad/iPad mini.1
Eenvoudig te bevestigen, in de hoge positie om bijvoorbeeld
een film te kijken, in de lage positie om te lezen of te typen.
3. FlexConnect kledinghanger.1 De perfecte manier om een jasje
kreukvrij te houden.
4. Side steps. Een stijlvolle toevoeging, met antislip bovenzijde.
De side steps bieden extra bescherming van de carrosserie
en maken in- en uitstappen gemakkelijker.

4.

Te gebruiken in combinatie met de FlexConnect-basishouder.

1

Accessoires
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VIJF STERKE
ARGUMENTEN.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de Mokka X?
Dan zal een proefrit u vast en zeker enthousiast maken.
Om alvast vijf redenen te noemen:
1. Hij combineert een robuust en praktisch karakter met een
stijlvol design en geavanceerde technologie.
2. Hij voelt zich net zo goed thuis in het drukke stadsverkeer
als op de snelweg of modderige bospaden.
3. Innovatieve assistentiesystemen en intelligente LED-verlichting
met AFL vergroten de veiligheid.
4. De hoge zit en hoogwaardige ergonomische comfortstoelen1
staan garant voor optimaal comfort.
5.	Geavanceerde IntelliLink infotainmentsystemen, met onder
meer Apple CarPlay™2.
Ga naar opel.nl/proefrit om online een proefrit aan te vragen,
of bel 020 65 45 751 om een afspraak te maken.

1
2
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Kijk voor meer informatie over de ergonomische comfortstoelen met AGR-certificering op blz. 26.
Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

5 sterke argumenten

NL/MY19

De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Nederland B.V. te Breda. Sommige illustraties in deze brochure bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze
uitgave is gebaseerd op de laatst bekende 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 alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. De Opel dealer zal u graag nader informeren. Meer informatie
over de initiatieven die Opel onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u op www.opel.nl. Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM
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