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UTFORSKA  
X-FAKTORN.

Xtra höjd. Xtra grepp. Den Xtra SUV-känslan av att färdas upp-
höjd ovanför andra bilar. På motorvägen, i stadstrafik eller längs 
slingrande grusvägar – snygga nya MOKKA X har de tillval och 
innovationer som krävs för att prestera på topp var du än kör.





04

INNOVATION  
I RÖRELSE.

Under nya MOKKA X rejäla exteriör döljer sig en rad avancerade 
tekniska lösningar. Här är några av höjdpunkterna:

1. LED-kurvbelysning. Strålkastarna anpassas automatiskt  
efter vanliga körförhållanden för bästa sikt. Sidan 13.

2. Opel OnStar. Din personliga medhjälpare. Sidorna 18–20.
3. RLAD-projicering på vindrutan. Med RLAD (Reflective LED 

Alert  Display) visas en varningslampa i synfältet om du  
närmar dig andra fordon för snabbt bakifrån. Sidan 15.

4. Flexibel fyrhjulsdrift. Optimerar greppet automatiskt under 
svåra körförhållanden. Sidan 10.

5. IntelliLink. Toppmodern infotainment som integreras sömlöst 
med dina digitala enheter, till exempelvis via Apple CarPlay™ 
eller Android Auto™. Sidan 23.

6. Ergonomiskt certifierade AGR-stolar1. Justerbart stöd för låren 
och ett justerbart ländryggsområde så att du kan koppla av 
och skona ryggen. Sidan 28.

1   De ergonomiska stolarna är certifierade av det tyska ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.).   
Läs om tillgänglighet på sidan 28.

Apple CarPlay och Apple är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder.  
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Android Auto lanseras senare.

Vissa funktioner som beskrivs i broschyren kan vara tillval och kanske inte är tillgängliga för vissa utrustningsnivåer,  
motorer och marknader.

2.

4.

1.
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5.

6.

3.



06 DJÄRV EXTERIÖRDESIGN

GE UTTRYCK  
FÖR DIN STIL.

Nya MOKKA X kombinerar de extra musklerna och markfrigången 
hos en robust SUV med ett mer kompakt format som är idealiskt 
i stadstrafik. De djärva linjerna och stora lättmetallfälgarna gör 
garanterat intryck, oavsett om du kör offroad eller glider fram  
i stan.

1 Finns ej för Essentia.

1. Xtra allt. Åtråvärda saker är märkta med ett X. 
2. Redo för äventyr. Sportiga takbågar förstärker offroadkänslan.
3. Släpp in omvärlden. Det stora valbara soltaket med glasruta1 

får bilen att kännas enastående rymlig.

1.

2.

3.







09HÖGKVALITATIV INTERIÖRDESIGN 

SLÅ DIG NED OCH 
HÖJ DIG ÖVER ALLT. 

Inne i MOKKA X är körningen lugn, trivsam och smakfull. Premium
interiören har en sofistikerad känsla och tillval värdiga klassens 
bästa SUV. Dessutom innebär den högre markfrigången att du 
sitter högt upp, upphöjd över de flesta vanliga bilar. 

•	 Den	höga	förarstolen	ger	bättre	sikt	över	vägen
•	 Mjuka	paneler1 förhöjer intrycket
•	 Flera	förvaringslösningar	tar	hand	om	alla	tillhörigheter	 

och prylar

1. Allt klart. Mittkonsolens rena utformning gör det enkelt att 
hitta alla reglage direkt.

2. Färgade förarikoner. I MOKKA X visas information i förark
lustret klart och tydligt.

3. Utsökt hantverk. Instrumentbrädans sömmar1 är utmärkande 
för omsorgen om även de minsta detaljerna.

1 Tillval. Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.

3.

2.

1.



10 Högeffektiv körning.

FYRHJULSDRIFT = 
MER KUL PER HJUL.

MOkkA X är en riktig tuffing som står pall för det mesta. Under 
svåra körförhållanden ger den flexibla fyrhjulsdriften (AWD)1  
extra grepp, stabilitet och kontroll. 

•	 AWD-sensorer	övervakar	viktiga	faktorer	som	hjulens	hastighet	
•	 Vid	behov	växlar	systemet	från	fram-	till	fyrhjulsdrift
•	 Körkraften	distribueras	till	fram-	och	bakhjulen		
•	 Idealiskt	på	frost	i	städer,	lermark	offroad	eller	snö	

1. Starthjälp i uppförsbacke (HSA). när du startar eller parkerar 
bilen i branta sluttningar lägger HSA automatiskt i bromsarna 
en stund, så att du inte riskerar att börja rulla åt fel håll. 

2. Hastighetsreglering i nedförsbacke (HDC)2. HDC reglerar 
hastigheten i nedförsbackar så att du slipper att bromsa.

1 finns ej för essentia.
2 HDC är standard med AWD. finns ej för essentia.

Rakt i krysset.  
MOkkA X lockar fram  
offroadföraren i dig.



2.1.





13Säkerhet

AFL-STRÅLKASTARE MED  
LED-TEKNIK. LYS UPP I MÖRKRET.

Onroad eller offroad, tack vare kategoriledande alternativ som AFL-strålkastare1 med LeD-teknik kan 
MOkkA X-förare se bättre än någonsin nattetid, med eller utan gatubelysning.

•  Strålkastarna justeras automatiskt utifrån faktorer som hastighet och rattvinkel
•  Systemet väljer sedan den mest lämpliga belysningen 
•  LED-teknik ger avsevärt bättre belysning än xenonteknik

Stopplägesbelysning (eko). 
 Stänger av kurvtagningsbelys-
ningen för att spara energi  
(när start/stopp-läget är aktivt).

Landsvägsbelysning (över  
55 km/h). ett längre, bredare, 
bländningsfritt halvljus som gör 
det lättare att se faror vid väg-
kanten, som till exempel rådjur.

Backnings-/manövreringsbelys-
ning (när backen är ilagd). Akti-
verar ytterligare främre kurvbe-
lysning på båda sidor så att det 
blir lättare att ta sig in i och ut ur 
parkeringsfickor. 

Stadstrafiksbelysning (under  
55 km/h). En bredare ljusspridning 
visar mer av vägkanten, så att  
du kan undvika fotgängare eller 
potentiella faror.

Statisk kurvbelysning (upp till  
40 km/h). Om du lägger i blinkersen 
och vrider ratten över en viss vinkel 
tänds en LED-lampa så att du 
bättre ser vad som väntar runt 
hörnet.

Helljusassistans. kraftfull belys-
ning för maximal sikt – den auto-
matiska avbländningsfunktionen 
växlar från helljus till halvljus när 
det kommer mötande trafik. 

Dynamisk kurvbelysning  
(40–70 km/h). Över en inställd 
rattvinkel och hastighet ger  
extra belysning på den aktuella 
sidan bättre sikt. 

Turistläge. Är du på resa i ett 
land med vänstertrafik? Inga  
bekymmer – strålkastarna  
anpassar sig automatiskt.

1 Finns ej för Essentia.
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MÅNA ALLTID  
OM SÄKERHETEN.

MOkkA X ser till att du är trygg och säker med toppmoderna 
tillval som Opel eye1, med kontinuerlig varning vid körfältsavfart 
och annan smart kamerabaserad teknik.  

Se hur Opel eye fungerar på www.opel.se

1.  Igenkänning av trafikskyltar2. registrerar och visar hastig-
hetsbegränsningar och andra trafikskyltar.

2.  Frontalkrocksvarning med RLAD-visning (Reflective LED 
Alert Display)2. Om du närmar dig andra fordon för snabbt 
bakifrån utlöses ett larm och en röd varningslampa tänds  
i synfältet.

3.  Backkamera3. Backa säkert utan att behöva anstränga  
nacken genom att titta över axeln.

1 Finns ej för essentia. Opel eye kan stängas av och slås på av föraren.
2 Ingår i det valbara säkerhetssystemet Opel eye.
3 tillval för Dynamic och enjoy. r 4.0 IntelliLink- eller Navi 900 IntelliLink-system krävs.

1.

3.

2.





17Högeffektiv körning.

EFFEKTIVITET  
SOM GÖR SKILLNAD.

kraftfullhet gör sig bäst tillsammans med kontroll. Därför har 
Opel tagit fram en flexibel fyrhjulsdrift1 samt nya bränsleeffektiva 
motorer och växellådor för MOkkA X. Hur vi vet att det fungerar? 
genom de belåtna leendena vi möts av efter den första provkör-
ningen. 

•	 Upplev	fängslade	körning,	både	onroad	och	offroad
•	 Njut	av	hur	tyst	dieseltekniken	är
•	 Det	lätta	chassit	gör	MOKKA	X	smidigare
•	 Start/Stopp	teknik

1. Toppmotorn.	Kraft	och	finess,	med	fyrhjulsdrift,	sexväxlad	
automatlåda,	start/stopp-system	och	112	kW	(152	hk).

2–3. Gör dig redo för avfärd. Perfekt för långfärdsförare – jämna 
nya dieselturbomotorer som förenar ekonomi och reaktions- 
snabbhet. ecofLeX hjälper dig att optimera bränslekost-
naderna och utsläpp.

4. Automatisk växellåda. en smidig helautomatisk växellåda 
med sex växlar eller en manuell växellåda med fem eller 
sex växlar? Alla har de sina fördelar!

1 tillval för enjoy och Dynamic endast med utvalda motorer. finns ej för essentia.

Bränsleförbrukning	för	112	kW	(152	hk)	1.4	Turbo	ECOTEC®	AWD	i	l/100	km:	stadskörning	8,6,	landsvägskörning	5,4,		blandad	
körning	6,5;	CO2	-utsläpp	i	g/km:	blandad	körning	148.	I	enlighet	med	EG-förordningar	715/2007	och	692/2008	(i	respektive	
tillämpliga	versioner).

1.

2. 4.

3.



1 WiFi tjänsten lanseras senare. OnStar-tjänsterna kräver aktivering och tillhandahålls i mån av mobilnätstäckning och tillgänglighet. Wi-Fi-hotspottjänsten kräver ett konto hos utsedd  
nätoperatör. Avgifter tillkommer efter testperioden. Se www.opel.se för uppgifter om tillgänglighet, täckning och avgifter, eller fråga din Opel-återförsäljare. Regler och villkor gäller.  
2 En inbyggd Opel-navigeringsenhet krävs för att använda tjänsten. 3 I händelse av exempelvis en krock eller om bilen blir stulen.

YOUR PERSONAL CONNECTIVITY 
AND SERVICE ASSISTANT.

Opel OnStar är ett nytt, unikt system som alltid ansluter dig till 
en kvalificerad rådgivare – inte till en maskin.

Dygnet runt alla årets dagar har du tillgång till en rad innovationer, 
från fordonsdiagnostik och smarttelefonfunktion till en helt inte-
grerad WiFi-hotspot. Med Opel OnStar får du dessutom en oslagbar 
trygghet: om det inträffar en olycka ringer Opel OnStar automa-
tiskt efter hjälp. 

Den här unika tjänsten inte begränsad till nationsgränser. Du kan 
komma åt den praktiskt taget var som helst i Europa.

OPEL



DETTA KAN ONSTAR  
GÖRA FÖR DiG.

DiN iNTEGRiTET. 
DiTT VAL.
Du bestämmer vad OnStar kan och inte kan göra!

•	 När	du	har	registrerat	dig	och	aktiverat	OnStar	får	du	
tillgång	till		alla	OnStar-tjänster.	Av	säkerhetsskäl	måste	
din	PIN-kod	anges	för	flera	tjänster.	

•	 Om	du	vill	dölja	bilens	position	håller	du	bara	ned	inte-
gritetsknappen	i	cirka	fem	sekunder.	Om	du	ändrar	dig	
håller	du	ned	knappen	i	cirka	fem	sekunder	igen,	så	döljs	
inte	positionen	längre.	Det	är	endast	i	nödsituationer3 
som	OnStar	kan	åsidosätta	funktionen.

•	 Din	information	kommer	aldrig	att	säljas	vidare	av	
OnStar.	Din	information	visas	endast	för	OnStar	och	GM	
Holdings	LLC	(USA),	våra	dotterbolag	(t.ex.	Adam	Opel	
AG),	dina	utvalda/prioriterade	återförsäljare,	företag	
somutför	OnStar-tjänster	och,	på	din	begäran,	andra	
serviceföretag.

Automatisk krockrespons.
Om	bilen	krockar	meddelas	automatiskt	en	OnStar-rådgivare,	som	omedelbart	kopplas	
upp	mot	bilen.	Rådgivaren	bedömer	situationen	och	meddelar	om	så	behövs	rädd-
ningstjänst	samt	förser	dem	med	din	exakta	GPS-position.	

Wi-Fi-hotspot.1

Snart	kommer	du	att	kunna	åtnjuta	snabb	och	stabil	Internetåtkomst	ombord,	med	en	
integrerad	Wi-Fi-hotspot	för	upp	till	sju	enheter.

App för smarttelefonen.
Med	en	knapptryckning	kan	du	fjärrmanövrera	dörrlåsen,	kontrollera	oljans	livslängd	 
eller	använda	signalhornet	och	blinka	med	strålkastarna	bland	annat.

Bilstöldsassistans.
Om	bilen	blir	stulen	ringer	du	våra	OnStar-rådgivare	och	uppger	det	referensnummer	
polisen	gav	dig.	Rådgivaren	informerar	sedan	polisen	om	platsen	där	bilen	stals	och	 
aktiverar	en	startspärr	så	att	den	lättare	kan	lokaliseras.

Fordonsdiagnostik.
Du	kan	när	som	helst	be	OnStar	att	fjärrkontrollera	vissa	av	bilens	huvudsystem,	som	
motor,	växellåda,	utsläpp	eller	krockkuddar.	Om	du	vill	kan	OnStar	även	skicka	ett	 
månatligt	e-postmeddelande	med	dessa	uppgifter	till	dig.

Ladda ned destinationer. 
Letar	du	efter	en	alternativ	färdväg,	en	restaurang,	en	bensinstation	eller	något	annat	
du	behöver?	Tryck	bara	på	serviceknappen,	så	hjälper	våra	rådgivare	dig	med	adressen.	
De	kan	dessutom	automatiskt	ladda	ned	platsen	till	ditt	Opel-navigeringssystem.2



HUR SKAFFAR 
JAG ONSTAR?

OnStar är standard för Opel MOKKA X Dynamic.  
Det kan väljas till för nya Essentia och Enjoy.

Så här skaffar du det: 

1. Fråga efter OnStar när du beställer din nya Opel MOKKA X.
2. OnStar skickar en inbjudan via e-post så att du kan aktivera 

kontot.
3. Slutför registreringen och gör önskade inställningar.
4. Ditt OnStar-konto aktiveras!

Efter den kostnadsfria testperioden på tolv månader kan du  
välja att fortsätta abonnera på OnStar-tjänsterna mot en årlig 
debitering. Prisuppgifter finns på webben.

Läs mer på www.opelonstar.se

Illustration exemplary.



21OnStar – din perSOnliga medhjälpare

Så gör myOpel-
tjänSterna mer 
för dig.
myOpel är en heltäckande lösning för att hantera allt som har 
att göra med din Opel – från ditt OnStar-konto och att ordna  
bilens nästa service, till bonusar och exklusiva erbjudanden för 
dig och din Opel.
 
•	 Hantera	din	Opel	–	ta	hand	om	din	Opel	online,	boka	service	

och överblicka bilens servicehistorik.
•	 Kom	åt	dina	OnStar-tjänster	–	läs	diagnostikrapporter,	hantera	

ditt abonnemang med mera.
•	 Exklusiva	erbjudanden	–	håll	koll	på	specialerbjudanden,	 

senaste nytt och aktuella händelser.
•	 En	sökfunktion	så	att	du	kan	hitta	närmaste	Opel-återförsäljare.

Om du redan är Opel OnStar-kund har du tillgång till alla myOpel-
tjänster. annars kan du registrera dig på myOpel så här:

1. när du beställer din bil går försäljaren igenom en enkel  
förhandsregistrering med dig.

2. Vi skickar en inbjudan via e-post så att du kan aktivera kontot.
3. Slutför registreringen.  
4.	 Kom	åt	myOpel	när	som	helst,	var	som	helst!

Om du vill komma åt myOpel i smarttelefonen hämtar du bara 
appen från google play Store eller itunes.





Smidig anSlutning

KOM UT OCH LEK.

mOKKa X är en av de bäst uppkopplade SuV:arna i kategorin, 
så att du kan använda dina digitala enheter fullt ut när som 
helst och var som helst. OnStar1 förser dig snart med en kraftfull 
Wi-Fi-hotspot. dessutom innebär intellilinks kompatibilitet  
med android  auto™ från google eller apple CarPlay™ att varje 
intellilink2 kan visa viktiga funktioner i smarttelefonen3 på en 
stor pekskärm i instrumentbrädan.
Se vad mer intellilink kan göra på www.opel.se

1 läs mer om Opel OnStar på sidorna 18 till 21. 2 navi 900 intellilink kan väljas till för dynamic och Enjoy, men finns ej för Essentia. R 4.0 intellilink är standard för dynamic och kan väljas till Enjoy. Finns ej för Essentia. 3 Kompatibilitet och viss funktionalitet 
kan variera beroende på enhetens typ och operativsystemets version.

apple CarPlay och apple är varumärken som tillhör apple inc., registrerade i uSa och andra länder. android är ett varumärke som tillhör google inc.

1a. Navi 900 IntelliLink2. det här förstklassiga systemet är helt 
kompatibelt med apple CarPlay™ och android auto™ från 
google för åtkomst till smarttelefonens funktioner på den 
8-tums  färgdisplayen. använd maps, tunein eller Spotify via 
pekskärmen eller röststyrning. 

1b. Den 7-tums allkonstnären. med R 4.0 intellilink2 kan du  
använda telefonen handsfree och direktuppspela musik via 
Bluetooth®. Systemet är även kompatibelt med apple CarPlay™ 
och android auto™ från google. det är dessutom helt  
anpassningsbart och du kan lagra favoritlåtar, radiokanaler  
eller kontakter.

2. Förstklassig satellitnavigering. 8-tums navi 900 intellilink2 
är ett fullfjädrat navigeringssystem med visning i fågelper-
spektiv. ange destinationen via One Shot-röstkommandon 
eller välj den bland dina favoriter. Hämta glympse direkt  
på startskärmen, och vänner och familj får veta automatiskt  
att du är på väg.

23

1a.

1b. 2.
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FRÅN PREMIUM  
TILL MER PREMIUM.

Nivån av lyx i MOKKA X är rakt igenom hög, från LED-halvljusen 
för körning dagtid på utrustningsnivån Enjoy, till det sofistikerade 
IntelliLink-infotainmentsystemet som är standard för toppmo-
dellen DYNAMIC.

Under de två utrustningsnivåerna hittar du utvalda höjdpunkter 
bland versionernas standardutrustning. För ännu mer lyx kan du 
lägga till dina favoriter bland tillvalen3 nedan.

Jämför alla funktioner och tillval för MOKKA X på www.opel.se

UtrUstNINgsNIvåEr För MOKKA X

ENjoy
UppgrADErA tILL EN LYXIgArE KäNsLA.

•	 17-tums	lättmetallfälgar
•	 Dimljus	fram
•	 Synliga	avgasrör	i	rostfritt	stål1

•	 Uppvärmd	läderklädd	ratt
•	 Luftkonditionering
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Unna dig mer XtraUtrUstning för mOKKa X.3

•	 Opel	Eye,	inkl.	frontalkrocksvarning
•	 Backkamera	
•	 8-tums	Navi	900	IntelliLink-navigeringssystem	

med	färgpekskärm	(30+	EU-länder,	Apple	
CarPlay™	och	Android	Auto™	från	Google2) 

•	 18-tums	lättmetallfälgar

DYNAMIC
DELUxEvErsIONEN	Av	EN	ENAståENDE	sUv.

•	 AFL-strålkastare	med	LED	teknik
•	 LED-bakljus
•	 Egonomiskt	AGr	certifierade4 sportstolar	
•	 Nyckelfritt	system	Open	&	start
•	 r	4.0	IntelliLink-infotainmentsystem	(Apple	CarPlay™	och	 

Android	Auto™	från	Google2)
•	 tvåzons	elektronisk	klimatkontroll
•	 Helljusassistans
•	 Opel	Onstar
•	 Kromade	fönsterlister,	tonade	bakre	sidorutor	och	bakruta
•	 17-tums	lättmetallfälgar

1	synligt	avgasrör	är	endast	tillgängligt	med	valbara	motorer.	 2 Kompatibilitet	och	viss	funk-
tionalitet	kan	variera	beroende	på	enhetens	typ	och	operativsystemets	version.	 3	vissa	tillval	
är	endast	tillgängliga	för	utvalda	utrustningsnivåer,	motorer	och	endast	med	utvald	utrustning.	
Om	du	vill	ha	mer	information	frågar	du	din	Opel-återförsäljare	eller	besöker	www.opel.se	  
4 De	ergonomiska	stolarna	är	certifierade	av	det	tyska	ryggspecialistförbundet	AGr	(Aktion	
Gesunder	rücken	e.	v.).	Certifikatet	är	ett	kvalitetsintyg	som	utfärdas	av	en	oberoende	
testkommitté	med	olika	medicinska	experter.	För	tillgänglighet,	se	sidan	28.

Apple	CarPlay	och	Apple	är	varumärken	som	tillhör	Apple	Inc.,	registrerade	i	UsA	och	andra	
länder.	Android	är	ett	varumärke	som	tillhör	Google	Inc.

Bilderna	kan	innehålla	tillvalsutrustning.

UtrUstNINGsNIvåEr	För	MOKKA	x
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MOKKA X DYNAMIC.

visning av smarttelefonen, Opel Onstar, avancerade hjälpsystem 
för föraren och ergonomiska framstolar som är certifierade av 
agr1 och kan anpassas efter din kroppsform... Lyxig standard- och 
tillvalsutrustning som denna gör Dynamic till en sUv utöver det 
vanliga.

Läs om Dynamic på www.opel.se

1. Ergonomiskt certifierad1 belåtenhet. njut av en hög körställning och koppla av i ett lyxigt säte 
med ett ländryggsområde som kan justeras elektriskt för perfekt passform.

2. Ren magi. med nyckellös Open & start2 kan du starta motorn eller låsa upp alla dörrar med 
fingertoppen.

1De ergonomiska stolarna är certifierade av det tyska ryggspecialistförbundet agr (aktion gesunder rücken e. v.). certifikatet är ett kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende testkommitté med olika medicinska experter. Läs om tillgänglighet på sidan 30.  
2 tillval för Enjoy. standard med automatlåda för Dynamic. Finns ej för Essentia.

Bilderna kan innehålla tillvalsutrustning.

1.

2.



28 Klädslar

EXKLUSIV SMAK, 
MOKKA X-STIL.

Nya MOKKa X har anslående nya kombinationer av klädslar och 
dekor. Omsorgen om detaljer förstärker premiumkänslan i bilen.

Våra ergonomiska stolar som är certifierade av aGr1 finns med 
utvalda utrustningsnivåer:

•	 AGR-förarstol	kan	väljas	till	med	tygklädsel	för	Enjoy
•	 AGR-stolar	i	framsätet	kan	väljas	till	med	tygklädsel	för	

Enjoy	och	tyg/Morrocana-klädslar	för	Dynamic
•	 AGR-stolar	i	framsätet	är	standard	med	valbara	

skinnklädslar för dynamic

1. Enjoy – textilklädsel	Milano-stolstyg	och	Atlantis-dynklädsel	
i	Jet	Black	med	Dark	Titanium-sömmar.	Dekorlister	i	Tioga	
Grey	och	Piano	Black-färg	med	inlägg	i	Galvano	Chrome.2

2. DYNAMIC I – textilklädsel.	Lighthouse	Rhombus-stolstyg	och	 
dynor	i	Jet	Black	med	Dark	Titanium-sömmar.	Dekorlister	i	Jet	
Black	med	Dark	Titanium-	sömmar,	Ruthenium-färg	och	inlägg	
i	Galvano	Chrome.3

3. DYNAMIC II – textilklädsel	Lighthouse	Rhombus-stolstyg	 
i	Shale	och	Morrocana-dynor	med	Shale-sömmar.	Dekorlister	
i	Jet	Black	Morrocana	med	Dark	Titanium-sömmar,	Ruthenium-
färg	och	inlägg	i	Galvano	Chrome.4

4. DYNAMIC III – skinnalternativ med AGR-stolar lighthouse 
Rhombus-stolstyg	och	Morrocana-	dynor	i	Jet	Black	med	Dark	
Titanium-sömmar.	Dekorlister	i	Jet	Black	Morrocana	med	
Dark	Titanium-sömmar,	Ruthenium-färg	och	inlägg	i	Galvano	 
Chrome.5

 Utforska den nya kollektionen på www.opel.se

1.
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1 De ergonomiska stolarna är certifierade av det tyska ryggspecialistförbundet AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.). Certifikatet är ett kvalitetsintyg som utfärdas av en oberoende  
testkommitté med olika medicinska experter. 2 Standard för Enjoy, finns ej för Dynamic. 3 Standard för Dyanmic, finns ej för Essentia och Enjoy. 4 Ej tillgänglig i Sverige. 
5 Inkluderar ergonomiska AGR-framstolar. Finns ej för Enjoy.

4.2.

3.
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1.

2.
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31Lack

Quantum Grey

Absolute Red

Royal Blue

Abalone White

Darksea Blue

Satin Steel Grey

Deep Espresso Brown

Switchblade Silver

True Blue

Summit White 

Mineral Black

Burning Hot Orange

ODLA DIN  
KARAKTÄR.

Oavsett vilka fälgar du väljer för din MOkka X så kommer du att 
göra ett oförglömligt intryck. 

1. 19-tums lättmetallfälg i Bright Silver. 7,5 x 19, dubbeleker, 
däck 225/45 R 19 (RT7)

2. 18-tums lättmetallfälg. 7 J x 18, fem dubbelekrar, däck 
215/55 R 18 (RI6).

3. 18-tums tvåfärgad lättmetallfälg med diamantslipad yta. 
7 J x 18, tio ekrar, däck 215/55 R 18 (RRU).

4. 18-tums lättmetallfälg i Sterling Silver. 7 J x 18, tio ekrar, 
däck 215/55 R 18 (RV8).

5. 17-tums lättmetallfälg i Sparkle Silver. 7 J x 17, fem ekrar, 
däck 215/60 R 17 (WQX). 

konfigurera din MOkka X på www.opel.se



1.
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Gott om  
smarta idéer.

När det inte är ett alternativ att resa med lätt packning erbjuder 
mångsidiga MOKKA X smarta stols- och ytterligare förvarings-
lösningar så att du får plats med allt du vill. 

För hela utbudet av förvaringstillval besöker du www.opel.se

1 Maximal volym bakom den första sätesraden, utan däckreparationssats och den integrerade hållaren FlexFix® för cyklar.

MåNgsidig FörvAriNg 

1. Full med godsaker. Baksätet, som är delbart 60/40, kan fällas 
ned för att utöka bagageutrymmet till totalt upp till 1 300 liter1.

2. det integrerade cykelhållarsystemet FlexFix®. dra ut den 
valbara cykelhållaren FlexFix® och ta med cyklarna på färden. 
Med en separat tillsats går det att transportera upp till tre 
cyklar.

2.



34 Tillbehör

MÅSTEN FÖR  
ALLKONSTNÄRER.

Sportiga MOKKA X är idealisk för dig som har gott om fritidsin-
tressen. Från utflykter till sportande – dessa oumbärliga tillbehör 
tillgodoser alla behov.

Du hittar mer MOKKA X-tillbehör på  
www.opel-accessories.com

1.
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1. Skid- och snowboardhållare1. Det säkra sättet att transportera 
fyra snowboardbrädor eller upp till sex par skidor.

2. Roterande FlexConnect-hållare för iPad/iPad mini1. Montera 
dessa högt upp för att titta på film och lägre för att läsa eller 
skriva.

3. OPC-takspoiler1. Slank och aerodynamisk – det här spektaku-
lära designelementet ökar nedåtkraften och stärker greppet.

4. FlexConnect-klädhängare1. håll ytterkläderna i klanderfri 
form och kör från en weekend på landet direkt till arbetet.

5. Sidotrösklar med halkskydd1. Praktiska för att lasta saker på 
och av taket. Samtidigt ger de bilen ett rejälare utseende och 
är uppskattade av barn eftersom det blir lättare för dem att 
ta sig in och ut.

1 Tillbehör.

2. 3.

4.

5.



36 Motorer, däck och växellådor

FAKTA OCH SIFFROR.

Genom sin smidighet och kraft gör opels nya motorer och växel-
lådor med tysk ingenjörskonst och skulpturala design MokkA x 
till den perfekta följeslagaren utomhus.

•	 Välj	bland	ett	omfattande	utbud	av	diesel-	och	bensinmotorer,	
varav tre med fyrhjulsdrift

•	 Fem	eller	sex	växlar,	automatisk	eller	manuell	växling	–	växel-
lådorna för MokkA x är exakta och jämna

•	 Välj	versionen	på	112	kW	(152	hk)	med	fyrhjulsdrift	för	maximal	
körglädje med MokkA x

•	 Den	nya	motorn	1.6	CDTI	ECOTEC® med start/stopp-system är 
extra ekonomisk

DäCkmärknIng

FäLgAr 215/60
r	17

215/55
r	18

225/45
r	19

Bränsleeffektivitetsklass C–B e e

våtgreppsklass B B A

mätvärde	för	externt	rullningsbuller	(dB) 71 71 71

klass	för	externt	rullningsbuller



Motorer och växellådor

Motorer 1.6 ecotec®

med start/stopp-system
(85 kW/115 hk)

1.4 turbo ecotec®  
med start/stopp-system
(103 kW/140 hk)

1.4 turbo ecotec®  
(103 kW/140 hk)

1.4 turbo ecotec® 
med start/stopp-system
(103 kW/140 hk)

1.4 turbo ecotec® 
med start/stopp-system
(112 kW/152 hk)

drivtyp FWd FWd FWd AWd AWd

växellåda Mt-5 Mt-6 At-6 Mt-6 At-6

Utsläppsstandard euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.

Bränsle Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 8,5 7,5 8,2 7,9 7,8

landsvägskörning 5,5 5,0 5,1 5,7 5,6

Blandad körning 6,6 5,9 6,2 6,5 6,4

Utsläpp av co2 vid blandad körning i g/km1 153 140 144 150 148

Motorer 1.6 cdtI ecotec® 
(100 kW/136 hk)

1.6 cdtI ecotec® 
med start/stopp-system 
(100 kW/136 hk)

1.6 cdtI ecotec® 
med start/stopp-system 
(100 kW/136 hk)

drivtyp FWd FWd AWd

växellåda At-6 Mt-6 Mt-6

Utsläppsstandard euro 6 euro 6 euro 6

I tabellen visas förbruknings- och utsläppsdata beroende på däck. Kontakta närmaste opel-återförsäljare eller se prislistan för specifik information.

Bränsle diesel diesel diesel

Förbrukning i l/100 km1

Stadskörning 5,9 4,6 5,0

landsvägskörning 4,3 3,8 4,2

Blandad körning 4,9 4,1 4,5

Utsläpp av co2 vid blandad körning i g/km1 128 106 119

1 I enlighet med eG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i respektive tillämpliga versioner).  Mt-5/Mt-6 = fem- eller sexväxlad manuell växellåda At-6 = sexväxlad automatisk växellåda

All information var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Företaget förbehåller sig rätten att ändra motorspecifikationerna när som helst, vilket kan påverka förekommande uppgifter. Kontakta din opel-återförsäljare 
för den senaste informationen. Alla siffror avser europeisk bil i grundutförande med standardutrustning. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av co2 är fastställda enligt eG-förordningar 715/2007 och 
692/2008 (i respektive tillämpliga versioner) och avser fordonets vikt i körklart skick som angivet i förordningarna. extrautrustning och fabriksmonterade tillval kan leda till något högre resultat än den förbrukning 
och det utsläpp av co2 som anges. Uppgifterna om bränsleförbrukning och utsläpp av co2 avser inte något specifikt fordon och ingår inte i något erbjudande. de tillhandahålls endast i syfte att kunna jämföra olika 
fordonsversioner, men kan avvika från den faktiska bränsleförbrukning som uppnås under verkliga körförhållanden, vilken i hög utsträckning påverkas av körsätt och användningsförhållanden. extrautrustning och 
fabriksmonterade tillval kan vikten på tomt fordon öka (i vissa fall ökas då fordonets maximala axeltryck och totalvikt) samtidigt som maximal tillåten dragvikt sänks. detta kan leda till lägre toppfart och längre 
accelerationstid. Prestandauppgifterna är beräknade med en förare som väger 75 kg samt en last på 125 kg.

Behöver du mer uppgifter? Besök www.opel.se



38 Gör offroadtestet

FEM SKÄL ATT KÖPA.

om du gillar hur MoKKa X ser ut, så kommer du älska att provköra 
den. Här är förklaringen:

1. den är en snygg, dynamisk, fullfjädrad sUV
2. du får fyrhjulsdrift, både onroad och  offroad
3. Innovativa hjälpsystem för föraren och smarta afL-strålkastare 

med Led-teknik ger maximal säkerhet
4. du sitter högt på våra högkvalitativa och ergonomiska stolar 

certifierade av aGr1 
5. Utmärkta anslutningsmöjligheter med sofistikerade system 

som apple CarPlay™ och opel onstar2

Provkör nya MoKKa X och du kommer märka att den aldrig slutar 
att imponera. Väck avund inne i stan, se vad den går för offroad 
och njut av känslan av att sväva fram ovanför andra bilar.

Besök www.opel.se och provkör en ordentlig sUV.

1 Läs mer om de aGr-certifierade stolarna på sidorna 26 och 30. 
2 Läs mer om opel onstar på sidorna 18–21. 

apple CarPlay och apple är varumärken som tillhör apple Inc., registrerade i Usa och andra länder.  android är ett varumärke 
som tillhör Google Inc.





www.opel.se
Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan avse, och vissa illustrationer kan visa, tillvalsutrustning som inte ingår i standardutförandet. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. 
Vi förbehåller oss rätten att förändra design och utrustning. Broschyrens färgåtergivning är inte exakt. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa som tillval. Tillgänglighet, tekniska funktioner 
och utrustning för fordonen kan variera utanför Tyskland. 
Information om återvinningsinriktad konstruktion, återtagningspunkter för uttjänta fordon och återvinning av uttjänta fordon finns på Internet: www.opel.com. Kontakta din Opel-återförsäljare för  
information om vilken utrustning som ingår.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim S/
M
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