
Opel

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ MOKKA SUV
Κωδικός διαμόρφωσης C6B48019-0000-0000-0000-000000000000

Περισσότερα

Mokka GS Line 1.2lt Turbo S/S, 130hp (AT8) € 24.046,90

Χρώματα: Ice Flow White € 147,83

Ταπετσαρίες: Morrocana Focus Red € 0,00

Επιλογές € 0,00

Τιμή οχήματος € 24.194,73

Κατηγορία Αποδοτικότητας +)

Εκπομπές CO2, μικτός κύκλος
134.0 g / km
Κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου
5.9 l / 100km

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εσωτερικό

Pedal αλουμινίου (JF5) Standard



Ένθετα διακοσμητικά σε Κόκκινο (IMF) Standard

Δερμάτινο τιμόνι 3-ακτίνων, με επίπεδο κάτω
τμήμα (N35) Standard

Εσωτερική επένδυση οροφής, σε μαύρο
(BCX) Standard

Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 6
ρυθμίσεις (A2U) Standard

Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με
6 ρυθμίσεις (A7G) Standard

Ταχύμετρο (U18) Standard

Εξωτερική Εμφάνιση

Black Pack GS Line / GS Line pack (μαύρα
ένθετα εμπρός μάσκας, λογότυπου, μαρσπιέ
εμπρός θυρών) (WJU)

Standard

Περίγραμμα επάνω τμήματος πλευρικών
παραθύρων σε κόκκινο (MGB) Standard

Φιμέ πίσω & πλαϊνά κρύσταλλα (AKO) Standard

Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του
αμαξώματος & Σπόιλερ οροφής (D81) Standard

Ζάντες & ελαστικά

Κιτ επισκεύης ελαστικών (KTI) Standard

Αφαίρεση ρεζέρβας (9L3)

Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού (5A7)

Ζάντες 17"

Ζάντες αλουμινίου 17", Μαύρες (CWAV) Standard

Ασφάλεια

Aερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί &
οροφής (AYF) Standard

Eco LED προβολείς (OLK) Standard

Aυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας
προβολέων (TQ5)

LED Φώτα πίσω (UGE)



LED Φώτα πίσω (UGE)

Προβολείς LED (T4L)

Ρύθμιση ύψους προβολέων (TR6)

Φώτα ημέρας LED (T3S)

Αισθητήρας αναγνώρισης σημάτων
κυκλοφορίας (UVX) Standard

Διακόπτης Sport λειτουργίας (F52) Standard

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες (DLS) Standard

Προβολείς ομίχλης LED (T3U) Standard

Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών
(DDS+) (UJO) Standard

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική
υποβοήθηση (NJ1) Standard

Infotainment

Multimedia Radio με οθόνη αφής 7", 6
ηχεία. Οθόνη πληροφόρησης οδηγού 7".
Phone projection (CR13)

Standard

Digital Audio Broadcast (DAB) (U2Q)

Display color, 7" (UDY)

Infotainment System 8" (IO5)

Phone Projection (Android Auto, Apple
CarPlay) (PPW)

Ηχεία (UQ3)

Ψηφιακή οθόνη μενού πληροφόρησης
οδηγού 8" έγχρωμη (UHS)

Άνεση

Δύο αναδιπλούμενα κλειδιά (KTF) Standard

Ηλεκτρονικός Διζωνικός Κλιματισμός ECC
(C68) Standard

Κεντρικό κλείδωμα (ATG) Standard

Κεντρικό υποβραχιόνιο, εμπρός (DBU) Standard

Θύρα USB (MCY)



Ποτηροθήκες εμπρός (SVC)

Υποδοχή σύνδεσης 2x USB στο πίσω μέρος
της κεντρικής κονσόλας (USS)

Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας
(Cruise Control) (K34) Standard

Τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση τιμονιού
(N37) Standard

Πακέτα

Parking Pack (ODK) Standard

Rear view camera pack (UD7)

Πανοραμική κάμερα οπισθοπορείας (UVP)

Sight & Light Pack (CWX) Standard

Αισθητήρας βροχής (CE1)

Αισθητήρας φώτων με αναγνώριση τούνελ
(TTW)

Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης
(DD8)

Πακέτο NCAP Pack 3 (B26) Standard

Αισθητήρας αποφυγής σύγκρουσης &
περιορισμού ζημιών, για χαμηλές ταχύτητες
(UHY)

Ανίχνευση Πεζών, εμπρός,BASIS (Πεζοί)
(UKJ)

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης στη
Λωρίδα Κυκλοφορίας (UHX)

Χρώμα οροφής

Οροφή Noir Perla Nera (22T) Standard

(*) +) WLTP

+) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών
Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) με τους κανονισμούς R (ΕC) αριθ. 715/2007 και R (ΕU) αριθ. 2017/1151 (στις αντίστοιχες ισχύουσες
εκδόσεις). Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης και οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο «Οδηγία για την
κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 καινούργιων επιβατικών οχημάτων», η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.



++) NEDC

++) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία
Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν μετατρέπονται
εκ νέου σε NEDC, σύμφωνα με τους κανονισμούς R (ΕC) αριθ. 715/2007, R (ΕU) αριθ. 2017/1153 και R (ΕU) αριθ. 2017/1151. Οι
τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης και οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό,
ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης
καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο «Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές
CO2 καινούργιων επιβατικών οχημάτων», η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.

+++) Απερχόμενα μοντέλα / Επαγγελματικά οχήματα

+++) Όλες οι τιμές αναφέρονται σε βασικά μοντέλα EU, με στάνταρ εξοπλισμό. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2
υπολογίζονται βάσει των κανονισμών R (EC) No. 715/2007 και R (EC) No. 692/2008 (στις αντίστοιχες ισχύουσες εκδόσεις),
λαμβάνοντας υπόψη το απόβαρο του αυτοκινήτου, όπως ορίζεται από τον κανονισμό. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να οδηγήσει
σε ελαφρώς υψηλότερες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2, από αυτές που έχουν ανακοινωθεί. Τα στοιχεία για την κατανάλωση
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος μιας συγκεκριμένη προσφοράς.
Παρέχονται με μόνο σκοπό τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών οχημάτων, ωστόσο ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική
κατανάλωση καυσίμου που επιτυγχάνεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το στυλ
οδήγησης και τις συνθήκες. Ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το απόβαρο και, σε μερικές περιπτώσεις, τα επιτρεπόμενα
βάρη άξονα και το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του οχήματος και να μειώσει τα επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκησης. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση της μέγιστης ταχύτητας και σε αυξημένο χρόνο επιτάχυνσης. Οι τιμές επιδόσεων που αναφέρονται επιτυγχάνονται
με έναν οδηγό 75 κιλών συν φορτίο 125 κιλών.

++++) Προκαταρκτικά Στοιχεία WLTP

++++) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 είναι προκαταρκτικές και έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την Παγκόσμια
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) (με τους κανονισμούς R (EC) αριθ. 715/2007, R (ΕΕ) αριθ.
2017/1151). Η Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Οι προκαταρκτικές τιμές
ενδέχεται να διαφέρουν από τα επίσημα τελικά στοιχεία της Έγκρισης Τύπου.

+++++) Προκαταρκτικά Στοιχεία NEDC

+++++) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 είναι προκαταρκτικές και έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την Παγκόσμια
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, οι τιμές που
προκύπτουν μετατρέπονται εκ νέου σε NEDC, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕC) αριθ. 715/2007 , R (ΕU) αριθ. 2017/1153 και R
(ΕU) αριθ. 2017/1151. Η Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Οι
προκαταρκτικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από τα επίσημα τελικά στοιχεία της Έγκρισης Τύπου.

* Oι λιανικές τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των Διανομέων ή τον πλησιέστερο
λιμένα της ενδοχώρας - ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.


