
CENNÍKOVÉ A UVÁDZACIE CENY Cenník platí od 3. 12. 2020

VÝBAVA MOTOR BATÉRIA PREVODOVKA

CENNÍKOVÁ 

CENA BONUS

UVÁDZACIA 

CENA

Edition Elektromotor 136k 50 kWh automatická 32 990 1 500 31 490

Elegance Elektromotor 136k 50 kWh automatická 34 490 1 500 32 990

GS Line Elektromotor 136k 50 kWh automatická 34 990 1 500 33 490

Ultimate Elektromotor 136k 50 kWh automatická 37 490 1 500 35 990

1 500 €

NOVÁ MOKKA-e – už od 31 490 €

Dojazd až

324 km!!



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

BATÉRIE A NABÍJANIE:

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV

Kód Názov Edition Elegance GS Line Ultimate

oMo Bezpečnostná sada 500 500 500 •

oDK Parkovacia sada 600 • • –

oLF Sada Park&Go – 300 300 •

XAE7 Sada Park&Go Premium – – – 400

parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu), 

panoramatická zadná parkovacia kamera (180°), 

sledovanie slepého uhla, senzor bočnej vzdialenosti 

(ochrana bokov), elektricky ovládané, vyhrievané a 

sklápané vonkajšie spätné zrkadlá

automatický parkovací asistent, panoramatická zadná 

parkovacia kamera (180°), sledovanie slepého uhla, 

senzor bočnej vzdialenosti (ochrana bokov), elektricky 

ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie spätné 

zrkadlá

Odkladacie priečinky v stredovej konzole

Elektrická zásuvka 12V v prednej konzole

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Komfortný volant

Inteligentný tempomat

Ovládanie audiosystému a tempomatu na volante

Bluetooth handsfree

4 reproduktory

USB konektor

Detekcia chodcov pred vozidlom

Bezpečnostný systém e-call OpelConnect

Automatická jednozónová klimatizácia

Rádio BT s 7" dotykovým displejom

 7" informačným palubným displejom

Asistent pre rozjazd do kopca

Elektronický stabilizačný systém ESP

Edition

zadný parkovací asistent, panoramatická zadná 

parkovacia kamera (180°)

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča (6smerov)

Popis

detekcia chodcov a cyklistov pred vozidlom, varovanie 

pred čelnou kolíziou, protikolízne brzdenie, adaptívny 

tempomat s funkciou Stop&go, varovanie pred 

vybočením z jazdného pruhu s aktívnym udržiavaním v 

Osvetlenie okolia

Čalúnenie kombinácia vinyl/látka Elegance, čierne Jet 

Black

Elegance

naviac k výbave Edition

Strieborná nájazdová lišta nárazníkov

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Kapsy na zadnej strane predných sedadiel

Zadné parkovacie senzory

Panoramatická zadná parkovacia kamera (180°)

Predné LED hmlové svetlomety

 Striedavý prúd (AC), zástrčka typu 2

Automatické regulovanie teploty v interiéri počas nabíjania 

(cez klimatizáciu)

Jednosmerný prúd (DC), zástrčka typu CCS (kombinovaný 

nabíjací systém)

Chrómové orámovanie prednej masky Opel Vizor

16" disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi

Zatmavené bočné a zadné okná

Čalúnenie kombinácia vinyl/látka GS Line, čierne Jet 

Black s červenými prvkami

Ultimate

naviac k výbave Elegance
Čierna strecha Diamond Black 

18" dvojfarebné disky z ľahkých zliatin s 5 lúčmi

Kľučky dverí vo farbe karosérie

Indikátor stavu nabitia batérie

Regeneračný brzdový systém

Možnosti pripojenia pre nabíjanie:

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu

LED zadné svetlá

Čierny strop

Červené orámovanie palubnej dosky

Čierna predna maska Opel Vizor

17" čierne disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi

Športové pedále z ľahkých zliatin

GS Line

Doplnkový sklopný kľúč

Červené lišty okolo bočných okien

7" Multimedia rádio s projekciou telefónu

6 reproduktorov

LED denné svietenie (ecoLED), LED smerovky

i zadných bezpečnostných pásov

Zatmavené bočné a zadné okná

Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie 

spätné zrkadlá

Navigačný systém Multimedia Navi Pro s 10" dotykovým 

farebným displejom

Plnedigitálny 12" informačný palubný 

displej ,,Pure Panel“ 

Strieborná nájazdová lišta predného a zadného 

nárazníka

Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu s aktívnym 

udržiavaním v pruhoch

Parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu)

Sledovanie slepého uhla

Senzor bočnej vzdialenosti (ochrana bokov)

Detekcia chodcov a cyklistov pred vozidlom

Varovanie pred čelnou kolíziou, protikolízne brzdenie

Adaptívny tempomat s funkciou Stop&go

Športové pedále z ľahkých zliatin

Čierny strop

Čalúnenie Ultimate Alcantara, čierne Jet Black

Vyhrievané predné sedadlá

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá 

vo farbe karosérie

Lakťová opierka s odkaldacím priestorom a 2 USB 

portami

naviac k výbave Edition

Čierna strecha Diamond Black 

Čierna lesklá nájazdová lišta predného a zadného 

nárazníka

17" dvojfarebné disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými 

lúčmi

Lithium-Ion batéria, 50 kWh kapacita

3 nastaviteľné jazdné režimy

Palubná nabíjačka (nabíjacia jednotka integrovaná do 

vozidla), 1-fázová (7,4 kW)

ISOFIX úchyty, vzadu na krajných sedadlách

Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 60/40

Odkladacie priečinky v dverách (pre 1,5l flašu)

Chrómované lišty okolo bočných okien

Dažďový senzor

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Automatické prepínanie svetiel s detekciou tunela

Bezkľúčové  štartovanie PEPS

Sada na opravu pneumatík

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Čelné, bočné a hlavové airbagy

Signalizácia nezapnutých predných

Sklopný kľúč

Hlavové airbagy vzadu

Digitálny tuner DAB



VÝBAVA NA PRIANIE
Kód EXTERIÉR Edition Elegance GS Line Ultimate

oLK ecoLED svetlomety l l l l

UGE LED zadné svetlá l l l l

oLL Adaptívne svetlomety IntelliLux LED® Matrix – 750 750 l

T3U Predné LED hmlové svetlomety – l l l

V3O Prepríprava na ťažné zariadenie 290 290 290 290

AKO Zatmavené bočné a zadné okná 150 150 l l

22T Čierna strecha Diamond Black  – závislé od farby karosérie 500 500 l l

03T Biela strecha Blanc Opale – závislé od farby karosérie – 500 500 500

34V Červená strecha Rouge Aden – závislé od farby karosérie – 500 500 500

NTO Strecha vo farbe karosérie l l 0 0

CNP Čierna kapota Perla Nera - 200 200 200

WJU Čierny doplnky Ultimate – – l 190

MDT Chrómové lišty okolo bočných okien l l – l

MGB Červené lišty okolo bočných okien - - l -

MDB Čierne lesklé lišty okolo bočných okien – – 90 –

9BR Žiarivá farba 250 250 250 250

9M2 Metalická farba 500 500 500 500

Kód INTERIÉR Edition Elegance GS Line Ultimate

TAWC Látkové čalúnenie Edition, čierne Jet Black l – – –

TAWD Čalúnenie kombinácia vinyl/látka Elegance, čierne Jet Black – l – –

TAWF Čalúnenie kombinácia vinyl/látka GS Line, čierne Jet Black s červenými prvkami – – l –

TAWJ Čalúnenie Ultimate Alcantara, čierne Jet Black s vyhrievanými prednými sedadlami – – 1 750 l

TAWE
Kožené čalúnenie Siena, čierne Jet Black s vyhrievanými prednými sedadlami a masážnou 

funkciou sedadla vodiča
– 1 200 – 500

KA1 Vyhrievané predné sedadlá 270 270 270 l

UVD Vyhrievaný volant 190 190 190 l

BHU Šedý strop l l – 0

BCX Čierny strop – – l l

IMA Dekor Edition - šedé prvky l – – –

IMC Dekor Elegance - strieborné prvky – l – –

IME Dekor Ultimate - strieborné prvky – – 50 l

IMF Dekor GS Line - červené prvky – – l –

BDN Koberčeky vpredu a vzadu 90 90 90 90

C68 Automatická jednozónová klimatizácia l l l l

Kód INFOZÁBAVA Edition Elegance GS Line Ultimate

CR12 7" audiosystém BT l – – –

CR13 7" audiosystém Multimedia a 7" informačným palubným displejom 290 l l l

CR14 Navigačný systém Multimedia Navi s 7" displejom a 7" informačným palubným displejom 900 900 700 –

CR15
Navigačný systém Multimedia Navi Pro s 10" dotykovým farebným displejom a plnedigitálnym 12" 

informačným palubným displejom ,,Pure Panel“ 
– 1 200 1 200 l

K4C Bezdrôtová indukčná nabíjačka - iba s IO6 150 150 150 150

U0R Bezpečnostný systém e-call OpelConnect l l l l

Kód BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE Edition Elegance GS Line Ultimate

XYDA Bezkľúčové otváranie a štartovanie PEPS – 300 300 l

UTJ Alarm 330 330 330 330

Kód PNEUMATIKY A DISKY Edition Elegance GS Line Ultimate

CWAR 16" x 6,5J strieborné disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi l – – –

CWAT 17" x 6,5J dvojfarebné disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi – l – –

CWAU 17" x 6,5J dvojfarebné disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi s celoročnými pneumatikami – 450 450 –

CWAV 17" x 6,5J čierne disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi – – l –

CWAW 18" x 7,0J dvojfarebné disky z ľahkých zliatin s 5 lúčmi – – – l

PB4 Bezpečnostné matice kolies 90 90 90 90

Kód NABÍJANIE Edition Elegance GS Line Ultimate

K29 Palubná nabíjačka (nabíjacia jednotka integrovaná do vozidla), 3-fázová (11 kW) 690 690 690 690

Popis (l štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné)



 PREDĹŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA - podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/150 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov) ZDARMA

Informácie aktuálne k 3. 12. 2020.

Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk

Kombinovaná spotreba do 16 kWh/100 km; emise CO2 0 g/km. 

Všetky uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny platné pre MY21 s DPH. Základná cena "už za" a akciová cena akciového modelu je cena 

s DPH vrátane bonusu. Akciový cenník obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a technické údaje. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich 

výbave, príslušenstve a aktuálnej ponuke a zľavách vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len informatívny 

charakter a O Automobil Import s.r.o. za ne nemôže niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie bez 

predchádzajúceho upozornenia. Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvoj ročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel Flex Care 

(viď záručné podmienky). O Automobil Import s.r.o.

Váš predajca



TECHNICKÉ ÚDAJE – MOKKA-e

Max. výkon (kW/k)

Max. výkon pri ot./min

Max. krútiaci moment (Nm)

Max. krútiaci moment pri ot./min

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

1000 m s pevným štartom (s)

Max. rýchlosť (km/h)

Typ

Počet prevodových stupňov

Kapacita (kWh)

Emisie CO2 (g/km)

kW čas nabíjania

Wall Box (AC), 3-fázový ca. 11 ca. 5 h 15 min

Verejná nabíjacia stanica ca. 100 ca. 30 min (80% kapacity)

Kombinovaná

Emisie CO2 (g/km)

Dojazd (km)

Prevádzková hmotnosť

Max. užitočná hmotnosť

Celková hmotnosť

Brzdený príves max.

Nebrzdený príves max.

Zaťaženie strechy max.

Základný

Maximálny

Aktualizácia: 12/2020

Elektromotor

Elektromotor

100 / 136

-

260

-

9,0

30,6

150

Prevodovka
Automatická s pevným prevodovým stupňom

bezstupňová

Batéria
50

0

Možnosti nabíjania

Spotreba a emisie 

(kWh) WLTP

17,8-17,4

0

324-318

Uvedené kombinované emisie CO2 sú v g/km podľa metodiky NEDC. Doplnkové prvky výbavy menia uvedené hodnoty. Používanie ďalších elektrických zariadení (napr. klimatizácia, rádio, a i.) znižujú 

dojazd vozidla.

Podrobné informácie o vozidlách, ich výbave a príslušenstve vám poskytne autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú iba informatívny charakter a O Automobil Import za ne nemôže niesť 

zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. O Automobil Import s.r.o.

-

-

Objem batožinového 

priestoru GCIE (l)

310

1060

Hmotnosti (kg)

1598

417

2015

-

708

1545

2561


