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OPEL MOKKA-    MY2022

Силина на 
мотор kW/kS

Цена на возило 
во евра со ДДВ

Цена на возило 
во денари со 

ДДВ

-EDITION

100/136 41.910 2.590.038

-ELEGANCE

100/136 43.310 2.676.558

-GS-LINE

100/136 43.840 2.709.312

-ULTIMATE

100/136 47.450 2.932.410

Во цените на возилата од Ценовникот вклучен е OPEL FlexCare пакет на услуги, кој опфаќа:

Сите податоци изнесени во Ценовникот имаат информативен карактер.

Генералниот увозник „Еуроимпекс“ и овластените Опел дилери не сносат одговорност околу можните промени. 

Компанијата увозник Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

Цените прикажани во овој Ценовник се искажани со вклучен данок на моторни возила и ДДВ. 
Ценовникот е заснован на информации/податоци добиени од страна на производителот Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.                                                                                                                              
Контактирајте го нашиот Продажен советник кај овластениот Opel Дилер или Импортер, за да Ви ги потврди податоците за точната сериската и 
дополнителна опрема и соодветните цени или да Ви даде точни информации за можните промени кои се случиле во меѓувреме. 

Електричен мотор

Менувач

автоматски

автоматски

автоматски

автоматски

МОТОРИ / КАРОСЕРИЈА

Електричен мотор

Електричен мотор

Електричен мотор

·FlexCare продолжена гаранција, која покрај редовната гаранција за ново возило (две години /неограничена километража), овозможува продолжена 
гаранција Complete за определени компоненти со покритие од 2 години по истекот на редовната гаранција за ново возило за изминатата километража до 
80.000 километри, што и да се случи прво.

·Opel FlexCare помош на пат, која покрај редовната помош на пат за ново возило (две години), овозможува помош на пат во траење од дополнителни две 
години.



СЕРИСКА ОПРЕМА      

EDITION: GS-LINE (ELEGANCE плус): 
Black пакет  ("Opel Blitz" и натпис "Mokka" на багажникот во црна боја
Кров и А-кровни носачи во "Black Perla Nera" црна боја

ABS антиблокирачки сопирачки, 16" дискови напред 15" дискови назад Спортски алуминиумски педали
Воздушни перничиња за возач и со-возач: предни, странични и кровни

"Chess" примарни декоративни, црвени секундарни декоративни детали
Затемнети задни странични прозорци + петта врата
Алуминиумски бандажи 17”(RS7), црна боја, 215/60 R17 - CWDQ

Автоматска клима уред со подни канали за загревање назад ULTIMATE (GS-LINE плус): 
DDS+ Систем за детекција на издишана гума

"Erino" примарни декоративни, сребрени секундарни декоративни детали
Кожен трокрак волан со рамно дно, сребрени детали и радио команди
Темпомат со вклучен ограничувач на брзината
Прекинувач за Sport mode
Електрично потпомогнат серво волан подесив по висина и телескопски

Хромирана кровна лајсна/странична лајсна во црна боја

Заден Аero wing спојлер во црна боја 
Прозорци со UV заштита
Кит за репарација на гума Греење на предни седишта (3 нивоа)
Алуминиумски бандажи 16”(WR6), сребрен, 215/65 R16 - CWAR Греење на волан
Акустично изолирана патничка кабина Алуминиумски бандажи 18”(RSX), Bi-color, црна боја, 215/55 R18 - CWAW
"Mokka" натпис на вратата од багажникот
Високонапонски AC полнач 7,4 kW
Opel Connect комуникациски модул

"Chess" примарни декоративни, сребрени секундарни декоративни детали
ELEGANCE (EDITION+): Хромирана кровна лајсна во сјајна црна/странична лајсна во црна боја

LED предни светла за магла

Алуминиумски бандажи 17”(RNW), Bi-color, 215/60 R17 - CWDP

Двојно дно во багажен простор (само за Elegance)

Описот на моделот е информативен.
Компанијата увозник Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

Кровна лајсна во црвена боја/странична лајсна во црна боја (само за 
G2o/G4i/G6L/G7o)
Кровна лајсна во црна боја/странична лајсна во црна боја (само за GGI / GD6 
/03T/34V) 

Park & Go пакет (Паркинг сензори напред и назад; Ултрасонична помош за 
детекција на возило во мртов агол; Сензор за предупредување на 
растојанието од возило од страна; Панорамска камера за назад 180; 
Електрично склопување на надворешни ретровизори) (oLF)

Multimedia Navi Pro (IO6) со вклуч. Live Navigation,  10” екран во боја на допир, 
12" мулти колор инфо екран за возач, Bluetooth, USB, 6 звучници, 
DAB/DAB+/DMB аудио модул, Проекција на смарт телефон (Apple 
CarPlay/Android Auto), Opel Connect - CR15

Внатрешност“Alcantara”, велур/кожа (TAWJ): 6-насочно мануелно 
подесување на возачко седиште, 2-насочно мануелно подесување на со-
возачко седиште, Џебови на задна страна на предни седишта 

Keyless Entry & Start (PEPS) отклучување без клуч, возачка врата и 
стартување на моторот на копче

Внатрешност“Focus Red”, текстил/ефект кожа (TAWF): 6-насочно мануелно 
подесување на возачко седиште, 2-насочно мануелно подесување на со-
возачко седиште, Џебови на задна страна на предни седишта 

Matrix LED предно осветлување (LED дневни светла; LED задни светла; HBA 
Автоматска контрола на долгото светло со незаслепувачка ф-ја; Автоматско 
подесување на висината на предните светла)

Внатрешен тапацир од кровот (headliner) во црна боја/ штитници за сонце LED 
осветлени 

Пакет за активна асистенција при возење (LKA држење на возилото во 
средина на лента ; Адаптивен темпомат (со вклучена ф-ја stop & go); 
Напредна детекција на пешаци и велосипедисти, однапред; Сензор за 
избегнување и ублажување на удар однапред, при сите брзини) (OMO)          
за автоматски менувачи

Централен наслон за рака, држач за чаша напред, USB data приклучок за 
полнење,напред, 2 дополнителни USB назад за полнење

Rearview camera пакет (Паркинг сензори назад; Панорамска камера за 
паркирање 180°) (oDK)

Внатрешност “Focus Grey  3”, текстил/ефект кожа (TAWD): 6-насочно 
мануелно подесување на возачко седиште, 2-насочно мануелно подесување 
на со-возачко седиште, Џебови на задна страна на предни седишта

Sight&Light пакет (Сензор за дожд; Автоматска контрола на светлата со 
детекција на тунел; Електрохроматски внатрешен ретровизор) 

ESP електронски систем за стабилизација на возилото со вклучен TC 
контрола на тракцијата

ECO LED предно осветлување (LED дневни светла; LED задни светла; HBA 
Автоматска контрола на долгото светло; Мануелно подесување на висината 
на предните светла)

Multimedia Radio (IO5),  7” колор дисплеј на допир, 7" колор инфо  дисплеј за 
возач, Bluetooth, USB, 6 звучници, DAB/DAB+/DMB аудио модул, Проекција на 
смарт телефон (Apple CarPlay/Android Auto) - CR13

Радио (IO5),  7” колор дисплеј на допир, 7" колор инфо  дисплеј за возач, 
Bluetooth, USB, 4 звучници, DAB/DAB+/DMB аудио модул (CR12)

Надворешни ретровизори електрично управувани и загревани, мануелно 
склопливи

Основна централна конзола со држачи за чаша напред и назад, USB 
приклучок напред

Внатрешност “Edition Fabric”Jet Black (TAWC): 6-насочно мануелно 
подесување на возачко седиште, 2-насочно мануелно подесување на со-
возачко седиште

Keyless Start (PEPS клуч) стартување на моторот на копче, возачка врата и  
далечинско отклучување на вратите 

Безбедносен пакет 2 (LKA држење на возилото во лента; DAA 
Предупредување за замор кај возачот; AEB Сензор за избегнување на удар 
од напред со асистенција на кочењето при мали брзини; Сензор за 
препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзината; Детекција 
на пешаци,напред, основно) (B26) (не за ниво Ultimate)



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА     

LCDV GMUD EDITION ELEGANCE GS-LINE ULTIMATE

ZVCC OMO 450 450 450 S

WY24 OLF - 290 290 S

WY38 ODK 500 S S -

WY45 XAE7 - - - 370

DPD88 WJU - - - 240

LCDV GMUD EDITION ELEGANCE GS-LINE ULTIMATE

НАДВОРЕШНОСТ

BAS 0 0 0 0

9M2 420 420 420 420

JD20 22T 380 380 S S

JD05 03T - 380 380 380

JD15 34V - 380 380 380

JD02 NTO S S 0 0

7N02 CNP - 190 190 190

GV15 MDB - - 90 -

VD02 AKP S S 0 0

VD09 AKO - 190 S S

LA05 oLL - 580 580 S

LCDV GMUD EDITION ELEGANCE GS-LINE ULTIMATE

ВНАТРЕШНОСТ

B0PT0&
B0RFO

TAWE - 1.210 1.210 420

NA01 KA1 250 250 250 -

i301 UVD 170 170 170 S

B0RFV BHU S S - 170

ENFX IME - - 90 S

UL03 BDN 90 90 90 90

LCDV GMUD EDITION ELEGANCE GS-LINE ULTIMATE

МУЛТИМЕДИЈА

ZJ31 CR14 850 580 580 -

(S) - стандардна опција;  (-) - недостапна опција
Описот на моделот е информативен.
Компанијата увозник Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

ОПЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ

Пакет за активна асистенција при возење (LKA држење на возилото во средина на лента ; 
Адаптивен темпомат (со вклучена ф-ја stop & go); Напредна детекција на пешаци и 
велосипедисти, однапред; Сензор за избегнување и ублажување на удар однапред, при 
сите брзини)  за автоматски менувачи

Park & Go пакет (Паркинг сензори напред и назад; Ултрасонична помош за детекција на 
возило во мртов агол; Сензор за предупредување на растојанието од возило од страна; 
Панорамска камера за назад 180; Електрично склопување на надворешни ретровизори

Пакет за паркирање (Паркинг сензори назад; Панорамска камера за паркирање 180°)

Предна хауба во "Black perla Nera" црна боја (само со 22T)

Кожен внатр. трим “Siena” Jet Black/Grey: 6-насочно мануелно подесување на возачко 
седиште, со масажа и електрично лумбално подесување; 2-насочно мануелно подесување 
на со-возачко седиште; Џебови на задна страна на предни седишта

Внатрешна страна на кров (headliner) во сива боја (штитници за сонце без LED)

"Chess" примарни декоративни, сребрени секундарни декоративни детали

Multimedia Radio Navi (IO6),  7” екран во боја на допир, 7" колор екран  за возач, Bluetooth, 
USB, 6 звучници, DAB/DAB+/DMB аудио модул, Проекција на смарт телефон (Apple 
CarPlay/Android Auto)

Велур патосници напред и назад

Греење на волан (само со KA1)

Греење на предни седишта (3 нивоа)

Park & Go Premium пакет (Напредна помош за паркирање (APA2); Ултрасонична помош за 
детекција на возило во мртов агол; Сензор за предупредување на растојанието од возило 
од страна; Панорамска камера за назад 180°; Електрично склопување на надворешни 
ретровизори)

Black пакет  ("Opel Blitz" и натпис "Mokka" на багажникот во црна боја)

Основна боја  (G20 Ice Flow White)

Металик боја (GGI, G7o, G4i, GD6, G6L)

Кров и А-кровни носачи во "Black Perla Nera" црна боја  (не оди со G7o)

Кров и А-кровни носачи во "White Opal" бела боја (не оди со G2o)

Кров и А-кровни носачи во "Red Rouge Aden" црвена боја (само со G2o / G4i / G7o, не оди со  
GD6/G6L/GGI)

Надворешен кров во боја на каросерија

Matrix LED предно осветлување (LED дневни светла; LED задни светла; HBA Автоматска 
контрола на долгото светло со незаслепувачка ф-ја; Автоматско подесување на висината 

Кровна и странична лајсна во црна боја (само со G2o/G4i/G6L/G7o)

Прозорци напред и назад со соларна апсорпција

Затемнети задни странични прозори + петта врата



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

LCDV GMUD EDITION ELEGANCE GS-LINE ULTIMATE

МУЛТИМЕДИЈА

ZJ32 CR15 - 750 750 S

E301 K4C 150 150 150 150

LCDV GMUD EDITION ELEGANCE GS-LINE ULTIMATE

БЕЗБЕДНОСТ

AB13 UTJ 300 300 300 300

LZ04 K29 420 420 420 420

YD07 XYDA - 250 250 S

QF01 PB4 90 90 90 90

LCDV GMUD EDITION ELEGANCE GS-LINE ULTIMATE

БАНДАЖИ И ПНЕВМАТИЦИ

ZHT9 CWAU - 220 220 -

ZHA3 CWAX - - 340 -

(S) - стандардна опција;  (-) - недостапна опција

Описот на моделот е информативен.
Компанијата увозник Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

Високонапонски полнач 11kW, трофазен

Безжичен полнач за мобилен телефон

Multimedia Navi Pro (IO6) со вклуч. Live Navigation,  10” екран во боја на допир, 12" мулти 
колор екран за возач, Bluetooth, USB, 6 звучници, DAB/DAB+/DMB аудио модул, Проекција 
на смарт телефон (Apple CarPlay/Android Auto)

Аларм (сензор за детекција на движење во возилото) само со oDK / oLF / XAE7

Алуминиумски бандажи 17”(RNW), Bi-color, ALL SEASON пневматик 215/60 R17 - CWAU

Алуминиумски бандажи 18”(RV6), Tri-color-red, пневматик 215/55 R18 

Сигурносни штрафови за алуминиумски бандажи

Keyless Entry & Start (PEPS) влегување без клуч, возачка врата/ стартување на моторот на 
копче



ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ     

НАДВОРЕШНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Препуст напред/назад (mm)

(mm)

Радиус на вртење, ѕид до ѕид (m)

ДИМЕНЗИИ НА БАГАЖНИК

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(lit)

МАСА И НОСИВОСТ

(kg)

(kg)

(kg)

(kw/ks)

Nm/ min1

во домашни услови во јавност брзина на полнење време на полнење (h)

да не 1,8kw 30,3

да не max.3,7kw 17

Универзален полнач (mode-2) да да max.22kw 5,15

Кабел за полнење (mode-3) не да max.11kw 5,15

(km/h)

(s)

(km)

(kWh)

(kWh/100km)

Време на полнење со 11 kW трофазен полнач

Време на полнење со брз 100 kW DC полнач

мануелен мануелен автоматски мануелен

Вентилирани дискови

Дискови

Независно MacPherson. Спирални пружини. Попречни стабилизатори.

Полукрута осовина. Спирални пружини

Описот на моделот е информативен.
Компанијата увозник Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

Потрошувачка на енергија 17,4-18,0

5 часа 15 минути

150

9,0

313-324*

50

Максимална брзина

30 минути (до 80% наполнетост на батеријата)**

618

310/1060

4151

1791/1987

1534

2557

1418

1021

1598

2015

417

100/136

260

Силина на мотор

881/712

1548/1548

11,08

667

Маса на празно возило со вкл.возач

Дозволена маса на возило

Носивост

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА МОТОР И БАТЕРИЈА

Должина со преклопени задни седишта

Ширина меѓу тркалата

Висина

Зафатнина min/max

Најголем вртежен момент

Основен домашен кабел (mode-2)

Зајакнат домашен кабел (mode-2 зајакнат)

Кабел за полнење (mode-3)

Ширина без/со отворени ретровизори

Висина на празно возило

Меѓуосовинско растојание

Трага на тркала предни/задни

Должина до наслон на задни седишта 

* - информацијата за досегот и потрошувачката на електрична енергија е во согласност со WLTP нормата. Податоците може да се разликуваат зависно од 
вистинските услови на екплоатација на возилото и други фактори како што се брзина на возење, климатизација во возилото, стил на возање и 
надворешна температура. 

** - теоретска вредност за полнење на батеријата на брз полнач во согласност со WLTP нормата. Времетраењето на полнењето зависи од типот и снагата 
на станицата за полнење, надворешна температура на местото на полнење и температурата на батеријата. 

Должина

Предно потпирање

Задно потпирање

Задни сопирачки

Вид на менувач

СОПИРАЊЕ И ПОТПИРАЊЕ

Предни сопирачки

МЕНУВАЧ

Забрзување 0-100 km/h

Досег по WLTP норма

Капацитет на батерија

ПЕРФОРМАНСИ 


