


Mokka-e, 5-drzwiowa, Mokka-e Edition 
Silnik elektryczny 136KM, akumulator 50kWh 
Elektroniczna przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu 

Cena podstawowa 166,400 zł 

Wyposażenie dodatkowe 2,700 zł 

Kolory, tapicerki i koła 2,700 zł 

Tapicerka materiałowa Jet Black, czarna 0 zł 

Czerwony - Power 2,700 zł 

Koła aluminiowe 16", srebrne + Opony, 215/65 R16 

Kolor dachu i obudowy lusterek zewnętrznych identyczny z kolorem nadwozia 

Wyposażenie seryjne 

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) 

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia) 

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne w tylnym rzędzie oraz 
kurtynowe poduszki w obu rzędach 

Podsufitka w kolorze szarym - lusterko pasażera w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia LED 

QuickHeat - system dodatkowego elektrycznego ogrzewania w systemie nawiewu powietrza 

Nawiew na nogi (z przodu) 

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa 

System Radio z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 7" oraz DAB, Bluetooth oraz 4 głośnikami 

Konsola środkowa bez podłokietnika 

Spojler tylny lakierowany na czarno 

Przełącznik do zmiany trybów jazdy 

Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej, srebrne 

Ładowarka pokładowa 7,4 kW, jednofazowa 

Zestaw naprawczy do opon 

Chromowana listwa boczna wzdłuż dachu 

Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania 

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 

Kolor dachu i obudowy lusterek zewnętrznych identyczny z kolorem nadwozia 

Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED i asystentem świateł drogowych 

System OpelConnect 

Antena dachowa 



System monitorowania ciśnienia w oponach 

Kabel ładowania tryb 2 (do gniazdka 230V), 1,8 kW 

Tempomat 

Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z układem utrzymania na pasie ruchu 

System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach 

Funkcja wykrywania pieszych z przodu 

System rozpoznawania znaków drogowych 

System Multimedia 

Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R 

Kolorowy ekran dotykowy 7" 

7" kolorowy cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy 

4 głośniki 

Czujnik deszczu 

Lusterko wewnętrzne światłoczułe 

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu 

Gniazdo USB 

Tylny uchwyt na napoje 

Środkowa konsola z uchwytem na kubek 

Ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu 

Panoramiczna kamera cofania 

Światła do jazdy dziennej LED 

Reflektory Eco LED 

Automatyczne sterowanie światłami drogowymi 

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich 

Światła tylne w technologii LED 

Kolor wnętrza czarny, jet black 

Pakiet siedzeń PODSTAWOWY 

Trim config cloth, Level 1, Jet Black 

Dodatki 0 zł 

Razem: 169,100 zł

RABAT – SAMOREJESTRACJA: 10 900 PLN  SAMOREJESTRACJA CZERWIEC 2022

CENA SPRZEDAŻY: 158 200 PLN  ROK PRODUKCJI 2022



http://www.mikolajczak.com.pl/

