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11 , 
S EV VAGY 

100 OOO KM GARANCIA 

11 

Az 5 év vagy 100 OOO km-es garanciális javítások a szakképzett 

és Opel technológiákat alkalmazó Opel márkaszervizekben 

történnek, eredeti Opel gyári alkatrészek felhasználásával. 

További 8 év vagy 160 OOO km garancia a nagyfeszültségű 

akkumulátorra. A garancia tartalmazza az ingyenes Országúti 

Segélyszolgálatot is, mellyel vagy helyben megoldják a fel

merülő problémát, vagy ingyenesen bevontatják a járművet 

egy hivatalos Opel Márkaszervizbe Európa több mint 40 

országában. 

I további részletek: www.opel.hu/kiterjesztettgarancia 

Opel FLE CARE 

https://www.opel.hu/szerviz-alkatresz/flexcare/attekintes.html?utm_source=organic-alwayson&utm_medium=pricelist&utm_campaign=e-Mokka-FIN-INSUR-e-Mokka-EBROCHURE-DIS-OTH-LD&utm_term=2022-04&utm_content=unpaid


Opel Mokka-e - Modellek
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15 700 000
Automatikus elektromos hajtás 

rögzített sebességváltóval
Elektromos motor
100 kW/136 LE

e-Edition
5-ajtós

Motor

16 060 000 16 450 000 17 560 000

e-Ultimate
Váltómű

e-GS Linee-Elegance

 Listaár

16 460 000El
ek

tr
om

os 5-ajtós
e-Edition e-Elegance

Elektromos motor
100 kW/136 LE

Automatikus elektromos hajtás 
rögzített sebességváltóval

14 600 000 14 960 000 15 350 000

 Kedvezményes ár

e-GS Line e-Ultimate
Motor Váltómű



Bruttó ár
(Ft)

Biztonsági csomag
Automatikus vészfékezés alacsony sebességnél, gyalogosfelismerés, sebességtartó, aktív sávtartó, 
sebességkorlát-felismerés, OpelConnect okosautó-rendszer

Aktív vezetéstámogató csomag
Automatikus vészfékezés, gyalogos- és kerékpárosfelismerés, adaptív sebességtartó Stop&Go 
rendszerrel, sávközéptartó, sebességkorlát-felismerés, fáradtságjelző

Kilátás és világítás csomag
Esőérzékelő, automatikus fényszórókapcsolás alagútérzékelővel, fényérzékeny belső tükör

Parkolás csomag
Parkolóradar hátul, 180 fokos tolatókamera, elektromosan állítható, fűthető külső tükrök

Park & Go csomag
Parkolóradar elöl és hátul, holttérfigyelő, oldalsó akadályérzékelő, 180 fokos tolatókamera, elektromosan 
állítható és behajtható, fűthető külső tükrök

Park & Go Premium csomag
Parkolóasszisztens, holttérfigyelő, oldalsó akadályérzékelő, 180 fokos tolatókamera, elektromosan 
állítható és behajtható, fűthető külső tükrök

Magasfényű fekete csomag (GS Line modell esetén a Magasfényű fekete tetővonal csak a 
következőkkel együtt alap: M0HU Matcha zöld metálfényezés / M0PY Power vörös metálfényezés / 
DJD05 Jade fehér tetőszín / DJD15 Power vörös tetőszín. Egyéb GS Line modellek esetén Magasfényű 
piros tetővonal az alapfelszereltség.)
Magasfényű fekete tetővonal, matt fekete övvonal, magasfényű fekete Vizor keret és Opel logó elöl és 
hátul, magasfényű fekete Mokka modelljelzés, matt fekete lökhárító-díszítések és első légbeömlők

Bruttó ár
(Ft)

Tető a karosszéria színében 
(GS Line és Ultimate modellen nem elérhető a következővel: M09V Diamond fekete metálfényezés)

Diamond fekete tetőszín
(nem elérhető a következővel: M09V Diamond fekete metálfényezés)

Jade fehér tetőszín
(nem elérhető a következővel: P0WP Jade fehér alap fényezés)

Power vörös tetőszín
(nem elérhető a következővel: M0PY Power vörös metálfényezés / M0AV Voltaic kék metálfényezés / 
M0HU Matcha zöld metálfényezés)

Diamond fekete tető- és motorháztető-szín
(nem elérhető a következővel: M09V Diamond fekete metálfényezés)

Diamond fekete motorháztető-szín
(nem elérhető a következővel: M09V Diamond fekete metálfényezés)

Magasfényű piros tetővonal, matt fekete övvonal
(nem elérhető a következővel: M0HU Matcha zöld metálfényezés / M0PY Power vörös metálfényezés / 
DJD05 Jade fehér tetőszín / DJD15 Power vörös tetőszín)

Magasfényű fekete tetővonal, matt fekete övvonal
(GS Line modellen alapfelszereltség a következők esetén: M0HU Matcha zöld metálfényezés / M0PY 
Power vörös metálfényezés / DJD05 Jade fehér tetőszín / DJD15 Power vörös tetőszín)

 "S" = Standard       "O"=Rendelhető      "-" = Nem elérhető

50 000

Hővisszaverő ablaküvegek, sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok
DVD09

- O S S 70 000

Hővisszaverő ablaküvegek, sötétítés nélkül
DVD02

S S O O

DGV15

- - O - 70 000

DGV13

- - (S) -

Króm tetővonal, matt fekete övvonal
DGV12

S S - S

D7N02
- - O O 70 000

DJD15

- O O O 140 000

DJD05
- O O O 140 000

D7N02
- O - - 210 000

Külső felszerelések
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20 000

DJD20
O O S S 140 000

DJD02
S S O O

DPD88

- - (S) O 90 000

DWY45

- - - O 130 000

Opel Mokka-e - Rendelhető felszerelések

Rendelhető csomagok
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DRL05
S S S S

DZVCC

O O O S 170 000

DZVEB

S S S -

DWY24

- O O S 120 000

DWY38
O S S - 190 000



Bruttó ár
(Ft)

Edition kárpit, szövet, fekete
6 irányban állítható vezetőülés, 4 irányban állítható utasülés, ISOFIX rögzítőpontok az utasülésen és a 
hátsó szélső üléseken, világosszürke tetőkárpit, Erino műszerfalmintázat, ezüst műszerfalkeretek

Elegance kárpit, szövet/bőrhatású, világosszürke
6 irányban állítható vezetőülés, 6 irányban állítható utasülés, zsebek az első ülések háttámláján, ISOFIX 
rögzítőpontok az utasülésen és a hátsó szélső üléseken, világosszürke tetőkárpit, Erino 
műszerfalmintázat, ezüst műszerfalkeretek

GS Line kárpit, szövet/bőrhatású, fekete/piros
6 irányban állítható vezetőülés, 6 irányban állítható utasülés, zsebek az első ülések háttámláján, ISOFIX 
rögzítőpontok az utasülésen és a hátsó szélső üléseken, fekete tetőkárpit, LED világítás a napellenzőben, 
Chess műszerfalmintázat, piros műszerfalkeretek

GS Line kárpit, szövet/bőrhatású, fekete/piros
6 irányban állítható vezetőülés, 6 irányban állítható utasülés, zsebek az első ülések háttámláján, ISOFIX 
rögzítőpontok az utasülésen és a hátsó szélső üléseken, fekete tetőkárpit, LED világítás a napellenzőben, 
Chess műszerfalmintázat, ezüst műszerfalkeretek

Perforált bőrkárpit, bőr/bőrhatású, fekete
6 irányban állítható, fűthető, komfort vezetőülés masszázs funkcióval és elektromos deréktámasszal, 6 
irányban állítható, fűthető, komfort utasülés, zsebek az első ülések háttámláján, ISOFIX rögzítőpontok az 
utasülésen és a hátsó szélső üléseken, fekete tetőkárpit, LED világítás a napellenzőben, Chess 
műszerfalmintázat, piros műszerfalkeretek

Ultimate kárpit, alcantara/bőrhatású, fekete
6 irányban állítható, fűthető, komfort vezetőülés, 6 irányban állítható, fűthető utasülés, zsebek az első 
ülések háttámláján, ISOFIX rögzítőpontok az utasülésen és a hátsó szélső üléseken, fekete tetőkárpit, 
LED világítás a napellenzőben, Chess műszerfalmintázat, ezüst műszerfalkeretek

Ultimate kárpit, alcantara/bőrhatású, fekete
6 irányban állítható, fűthető, komfort vezetőülés, 6 irányban állítható, fűthető utasülés, zsebek az első 
ülések háttámláján, ISOFIX rögzítőpontok az utasülésen és a hátsó szélső üléseken, világosszürke 
tetőkárpit, Chess műszerfalmintázat, ezüst műszerfalkeretek

Perforált bőrkárpit, bőr/bőrhatású, fekete
6 irányban állítható, fűthető, komfort vezetőülés masszázs funkcióval és elektromos deréktámasszal, 6 
irányban állítható, fűthető, komfort utasülés, zsebek az első ülések háttámláján, ISOFIX rögzítőpontok az 
utasülésen és a hátsó szélső üléseken, fekete tetőkárpit, LED világítás a napellenzőben, Chess 
műszerfalmintázat, ezüst műszerfalkeretek

Perforált bőrkárpit, bőr/bőrhatású, fekete
6 irányban állítható, fűthető, komfort vezetőülés masszázs funkcióval és elektromos deréktámasszal, 6 
irányban állítható, fűthető, komfort utasülés, zsebek az első ülések háttámláján, ISOFIX rögzítőpontok az 
utasülésen és a hátsó szélső üléseken, világosszürke tetőkárpit, LED világítás a napellenzőben, Chess 
műszerfalmintázat, ezüst műszerfalkeretek

Bruttó ár
(Ft)

 "S" = Standard       "O"=Rendelhető      "-" = Nem elérhető

QuickHeat elektromos fűtés
DRI04

S S S S

Alumínium sportpedálok
DYE02

- - S S

Fix csomagtérpadló
DSP00

S S

S S S

Kartámasz a középkonzolon, 2 extra USB porttal
DJB04

- S S S

Automata légkondicionáló
DRE07

S S S S

T0FR

- - - O 200 000

50 000Kormányfűtés
DI301

O O O S

Ülésfűtés elöl (alapfelszereltség alcantara- vagy bőrkárpit esetén)
DNA01

O O O S 90 000

Bőrborítású kormánykerék
DVH37

S

S9FJ

- - S -

S9FT

- - O - 40 000

S9FY

- S - -

S7FX

S - - -

Opel Mokka-e - Rendelhető felszerelések

Üléskárpitok
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Belső felszerelések
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T0FV

- - - O 270 000

T0FR

- - O - 450 000

SHFO

- - - S

SHFV

- - - O 70 000

Beltéri hangulatvilágítás
DO101

- S S S

S -

Állítható csomagtérpadló
DSP16

- O O S 40 000



Bruttó ár
(Ft)

Radio infotainment rendszer
Pure Panel vezetőtér 7" digitális műszerfallal és 7" érintőképernyővel, 4 hangszóró, USB és Bluetooth-
csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB)

Multimedia infotainment rendszer
Pure Panel vezetőtér 7" digitális műszerfallal és 7" érintőképernyővel, 6 hangszóró, Apple CarPlay és 
Android Auto telefonkivetítés, USB és Bluetooth-csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, 
DMB)

Multimedia Navi infotainment rendszer
Pure Panel vezetőtér 7" digitális műszerfallal és 7" érintőképernyővel, navigáció teljes Európa-térképpel, 
élő navigáció az OpelConnecten keresztül (hamarosan), Traffic Message Channel, Apple CarPlay és 
Android Auto telefonkivetítés, OpelConnect okosautó-rendszer, 6 hangszóró, USB és Bluetooth-
csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB)

Multimedia Navi infotainment rendszer
Pure Panel vezetőtér 7" digitális műszerfallal és 7" érintőképernyővel, navigáció teljes Európa-térképpel, 
élő navigáció az OpelConnecten keresztül (hamarosan), Traffic Message Channel, Apple CarPlay és 
Android Auto telefonkivetítés, OpelConnect okosautó-rendszer, 6 hangszóró, USB és Bluetooth-
csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB)

Multimedia Navi Pro infotainment rendszer
Pure Panel vezetőtér 12" digitális műszerfallal és 10" érintőképernyővel, navigáció teljes Európa-
térképpel, élő navigáció az OpelConnecten keresztül (hamarosan), Traffic Message Channel, Apple CarPlay 
és Android Auto telefonkivetítés, OpelConnect okosautó-rendszer, 6 hangszóró, USB és Bluetooth-
csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB)

Multimedia Navi Pro infotainment rendszer vezeték nélküli telefontöltővel
Pure Panel vezetőtér 12" digitális műszerfallal és 10" érintőképernyővel, navigáció teljes Európa-
térképpel, élő navigáció, Traffic Message Channel, Apple CarPlay és Android Auto telefonkivetítés, 6 
hangszóró, USB és Bluetooth-csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB), vezeték nélküli 
telefontöltő

Multimedia Navi Pro infotainment rendszer vezeték nélküli telefontöltővel
Pure Panel vezetőtér 12" digitális műszerfallal és 10" érintőképernyővel, navigáció teljes Európa-
térképpel, élő navigáció, Traffic Message Channel, Apple CarPlay és Android Auto telefonkivetítés, 6 
hangszóró, USB és Bluetooth-csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB), vezeték nélküli 
telefontöltő

OpelConnect okosautó-rendszer
Segélyhívás, műszaki hiba hívás, járműstátusz funkciók, útvonalkezelés, távoli elérés funkciók 
(előfűtés/előhűtés, töltéskövetés és töltésvezérlés okostelefonon keresztül)

 "S" = Standard       "O"=Rendelhető      "-" = Nem elérhető

DE301

- O O - 430 000

DE301

- - - O 60 000

30 000

7,4 kW teljesítményű, egyfázisú fedélzeti töltőegység
DLZ02

Kerékőr
DQF01

O O O O

Kerékjavító készlet
DLV02

S S S S

130 000

S S S

DAB13 O O O O

S

11 kW teljesítményű, háromfázisú fedélzeti töltőegység
DLZ04

O O O O 160 000

Riasztó (e-Edition esetén csak a következővel: DWY38 Parkolás csomag)

130 000

Manuális gyermekzár a hátsó ajtókhoz
DCO01

S S S S

Kulcs nélküli nyitás és indítás
DYD07

- O O S

Kulcs nélküli indítás
DYD02

S S S -

Első légzsákok, oldal- és függönylégzsákok
DNF14

S S S S

Sport mód
DQM02

S S S S

LED ködfényszórók
DPR05

- S S S

DYR07

S S S S

IntelliLux LED Mátrix fényszórók
DYQ03

- - - S

Adaptív LED fényszórók
DLA10

S S S -

DZJ32

- O O S 420 000

DZJ31

- O O - 260 000

DZJ31

O - - - 350 000

DZJ30

O S S - 80 000

DZJ48

S - - -

Opel Mokka-e - Rendelhető felszerelések

Technológia és infotainment
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Alap fényezés

G2O GGI GD6 G6L G4I G7O

Jade fehér Matcha zöld Power vörös Voltaic kék Quartz szürke Diamond fekete

NTO 22T 03T 34V

Tető a karosszéria 
színében

Diamond fekete 
tetőszín

Jade fehér tetőszín
Power vörös 

tetőszín

0 Ft / 20 000 Ft 0 Ft / 140 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft

CWAR CWDP CWAU

16" könnyűfém 
keréktárcsák, tízküllős, 

ezüst (WR6)

17" könnyűfém 
keréktárcsák, tízküllős, 
gyémántvágott, ezüst 
és magasfényű fekete 

(RNW)

17" könnyűfém 
keréktárcsák, tízküllős, 
gyémántvágott, ezüst 
és magasfényű fekete 
(RNW) + négyévszakos 

gumiabroncsok

18" könnyűfém 
keréktárcsák, ötküllős, 
gyémántvágott, ezüst 
és magasfényű fekete 

(RSX)

80 000 Ft 150 000 Ft

CWDQ CWAU CWAX CWAW

17" könnyűfém 
keréktárcsák, tízküllős, 

magasfényű fekete 
(RS7)

17" könnyűfém 
keréktárcsák, tízküllős, 
gyémántvágott, ezüst 
és magasfényű fekete 
(RNW) + négyévszakos 

gumiabroncsok

18" könnyűfém 
keréktárcsák, ötküllős, 
gyémántvágott, ezüst 
és magasfényű fekete, 

piros díszítésekkel 
(RV6)

18" könnyűfém 
keréktárcsák, ötküllős, 
gyémántvágott, ezüst 
és magasfényű fekete 

(RSX)

18" könnyűfém 
keréktárcsák, ötküllős, 
gyémántvágott, ezüst 
és magasfényű fekete 

(RSX)

80 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft

Opel Mokka-e - Rendelhető felszerelések

Rendelhető színek

Metálfényezés

160 000 Ft

Tető színek

(elérhetőség és ár az adott modell és karosszéria szín függvényében változik)

Rendelhető keréktárcsák

     Edition

     GS Line      Ultimate

     Elegance



Snowpack 7324 tartó:          
4 db síléc / 2 db snowboard    

Motion 800 tetőbox, 460 liter, max. 75 kg, 
2050x840x450 mm. Ezüst vagy Fekete. 

Expert 298 1-db-os 
kerékpártartó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hátsó és hátsó oldalsó 
napellenző szett 

Gyári tartozékok 

Opel FlexConnect rendszer 

Első alumínium hatású 
Opel küszöbborítás 

Első gumi 
sárfogó készlet 

22 000 Ft 

Hátsó gumi 
sárfogó készlet 

22 000 Ft 

34 000 Ft 

Opel Mokka-e - Tartozékok 

Merev csomagtértálca,              
2 oldalas vízálló / szőnyeg 

37 000 Ft 

Négyévszakos szőnyeg 
garnitúra  

23 000 Ft 

FlexConnect moduláris 
csatlakozó és vállfa 

48 000 Ft 

2 pohártartós asztalka 
2 moduláris csatlakozó 

128 000 Ft 

1 asztalka + 1 univerzális 
tablet tartó + 2 csatlakozó 

2 univerzális tablet tartó 
2 moduláris csatlakozó 

134 000 Ft 140 000 Ft 

17 000 Ft 

Keresztirányú 
tetőrudak 

124 000 Ft 

THULE tartozékok 

A feltűntetett tartozék bruttó ügyfél árak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlattételnek. A felszerelést igénylő Opel gyári tartozékok árai már tartalmazzák a 
szerelési munkadíjat is. A FlexConnect rendszer egyes elemei önállóan is megvásárolhatók, a moduláris csatlakozó vállfa, asztalka és tablet tartó fogadására is alkalmas. A 
sílécek és tetőboxok szállításához tetőrúdra van szükség, melyről érdeklődjön az Opel márkakereskedésekben. Az Opel tartozékokra 1 év jótállás érvényes, a Thule 
tartozékokra 2 év BringIt garancia. 

Freeride 532 1-db-os 
kerékpártartó  

33 000 Ft 

56 000 Ft 

72 000 Ft 

249 000 Ft 

7,4 kW, 1 fázisú Type 2 kábel 

22 kW, 3 fázisú Type 2 kábel 

149 000 Ft 

196 000 Ft 

Töltőkábelek 

https://www.opel-accessories.com/hu-HU/opel?utm_source=organic-alwayson&utm_medium=pricelist&utm_campaign=e-Mokka-FIN-INSUR-e-Mokka-EBROCHURE-DIS-OTH-LD&utm_term=2022-04&utm_content=unpaid


ELEKTROMOS TÖLTŐBERENDEZÉSEK 
OPEL GÉPJÁRMŰVE SZÁMÁRA

Bármilyen helyszínen is tervez töltőállomást létesíteni, ideális megoldást kínálunk  
az Ön személyes igényeihez igazodva.

Az előzetes felméréstől a tervezésen át a karbantartásig minden munkafolya matban  
számíthat műszaki csapatunk magas színvonalú és szakszerű segítségére.

*Távoli menedzsment szolgáltatást is tartalmaz.

AUTÓTÖLTŐK CSALÁDI HÁZAKBA, MUNKAHELYEKRE, CÉGES TELEPHELYEKRE

SZOLGÁLTATÁSOK

Elektromos vagy  
plug-in hibrid  
Opeljéhez válassza  
otthonába  
a beépített töltő - 
kábellel rendelkező  
22 kW-os Stilo  
fali autótöltőt.

Több autó esetén Opel flottájához  
válassza a 2×22 kW-os Wallbox-Duo 
vagy Vertica Duo töltőket, melyek  
a helyszín energiaellátására szabottan 
kínálnak hatékony megoldást. A rend-
szerek hiteles méréssel, RFID-azonosí-
tással, illetve életvédelmi eszközökkel 
kerülnek beépítésre.

BRUTTÓ ÁRAK STILO WALLBOX DUO VERTICAL DUO

TÖLTŐBERENDEZÉS 399 900 Ft 749 900 Ft 1 799 900 Ft

TELEPÍTÉS 249 900 Ft 127 000 Ft – 190 500 Ft

ÉVES KARBANTARTÁS 30 000 Ft 63 500 Ft / 127 000 Ft*

Az Opel Márkakereskedések felmérik és rögzítik az igényeket, partnerünk, az ALTE-GO műszaki 
csapata pedig ingyenesen megvizsgálja elektromos hálózatát. Javaslatot teszünk az optimális 
kiépítésre és a szükséges bővítésre, megrendelés esetén pedig kiépítjük a védelmet, telepítjük, 
illetve üzembe helyezzük az elektromos töltőberendezést. Az ALTE-GO vállalja a töltőberen-
dezések üzemeltetését, karbantartását, az esetleges hibaelhárításokat, cégeknél a töltések 
mérését, illetve riportját is.

ELEKTROMOS, ILLETVE PLUG-IN HIBRID AUTÓJÁHOZ HÁZHOZ  
VISSZÜK AZ ENERGIAELLÁTÁST. VÁLASSZON AZ AUTÓ TÖLTŐK  
ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÜL!

https://altego.hu/


Karosszéria (mm) 5-ajtós Csomagtartó méretek (ECIE/GM) (mm) 5-ajtós

Magasság 1534 Hossz hátsó ülésig 667

Hosszúság (aláfutásgátló optikával) 4151 Hossz előrehajtott hátsó üléssel 1418

Tengelytáv 2557 Szélesség a kerékdobok között 969

Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) 1987 / 1791 Csomagtér magasság 780

Nyomtáv (elöl/hátul) 1548/ 1548 Csomagtér nyitási magasság 618

Fordulókör (m) 5-ajtós Csomagtartó méretek (ECIE) (l) 5-ajtós

Faltól falig 11,08 Csomagtér nagyság 310 - 1060

Opel Mokka-e - Műszaki adatok

Általános tulajdonságok Általános tulajdonságok



Saját tömeg vezetővel (kg) 1598

Megengedett maximális járműtömeg (kg) 2015

Hasznos súly (kg) 417

Elektromos motor max. teljesítmény (kW/LE) 100 / 136

Elektromos motor max. nyomaték (Nm) 260

Végsebesség (km/h) 150

Gyorsulás 0-100 km/h (sec.) 9,2

Akkumulátor kapacitás (kWh) 50

WLTP hatótávolság (km) ~338

WLTP energiafogyasztás (kWh/100 km) 15,8-16,2

Töltési idő (11 kW háromfázisú gyorstöltővel) ~ 5 óra 15 perc

Töltési idő (100 kW villámtöltővel) ~ 30 perc (80%-os töltöttségi szintig)

Opel Mokka-e - Műszaki adatok
Általános tulajdonságok

Súly és terhelhetőség

Motor és akkumulátor műszaki adatok

A képeken az alapcsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatóak. A képeken látható opcionális felszerelések felár
ellenében kaphatóak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét, illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett
árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk. A katalógusban található színek, egyes formatervezési megoldások eltérhetnek a
tényleges színektől és megoldásoktól. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országonként, illetve
márkakereskedőnként eltérhetnek. A tartalom a 2022. november 1-én rendelkezésre álló információkon alapul. Jelen tájékoztatás nem minősül
ajánlattételnek, a közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a WAE CEE Kft. nem vállal felelősséget értük, azok semmilyen formában nem kötelezik
a WAE CEE Kft-t. A WAE CEE Kft. kizárja biztatási kárra vonatkozó felelősségét, avagy a nyomdai hibákból eredő tévedésekért való felelősségét.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a konkrét járművek felszereltségére, illetve műszaki adataira vonatkozó mindenkori aktuális információkért,
illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel Opel Márkakereskedéseinket a pontos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás érdekében. A
tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag- illetve energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak; a tényleges
fogyasztást jelentős mértékben befolyásolhatják egyéb körülmények is, így különösen, de nem kizárólagosan az egyéni vezetési stílus, a forgalmi,
út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumiabroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata
vagy a karbantartás gyakorisága is. A modellek és opcionális felszerelések ára javasolt bruttó listaár, és forintban értendő. Az újrahasznosítási
tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu
oldalunkat. A jelen tájékoztatóban szereplő szellemi alkotások oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása tilos.
WAE CEE Kft. – 2051 Biatorbágy, Budai út 16.

A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre
vonatkozó alap gyártói 2 ill. 3 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően további 3 ill. 2 évig, de
legfeljebb 5 év / 100 000 km futásteljesítmény eléréséig terjed ki (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb). A részletes feltételek az
Opel FlexCare Szerződési Feltételek-ben találhatók. A kiterjesztett garancia ajánlatokról és annak feltételeiről tudjon meg többet a weboldalon:
www.opel.hu/kiterjesztettgarancia
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https://www.opel.hu/autok/mokka-modellek/mokka-e/attekintes.html?utm_source=organic-alwayson&utm_medium=pricelist&utm_campaign=e-Mokka-FIN-INSUR-e-Mokka-EBROCHURE-DIS-OTH-LD&utm_term=2022-04&utm_content=unpaid
https://www.opel.hu/tools/opel-request-test-drive.html?utm_source=organic-alwayson&utm_medium=pricelist&utm_campaign=e-Mokka-FIN-INSUR-e-Mokka-EBROCHURE-DIS-OTH-LD&utm_term=2022-04&utm_content=unpaid
https://www.opel.hu/tools/opel-request-test-drive.html?utm_source=organic-alwayson&utm_medium=pricelist&utm_campaign=e-Mokka-FIN-INSUR-e-Mokka-EBROCHURE-DIS-OTH-LD&utm_term=2022-04&utm_content=unpaid
https://www.opel.hu/tools/opel-request-quote.html?utm_source=organic-alwayson&utm_medium=pricelist&utm_campaign=e-Mokka-FIN-INSUR-e-Mokka-EBROCHURE-DIS-OTH-LD&utm_term=2022-04&utm_content=unpaid
https://www.opel.hu/?utm_source=organic-alwayson&utm_medium=pricelist&utm_campaign=e-Mokka-FIN-INSUR-e-Mokka-EBROCHURE-DIS-OTH-LD&utm_term=2022-04&utm_content=unpaid

