
Opel Mokka-e
 Vejledende prisliste

Sidst opdateret 17-01-2022

Model Motor Drivkraft Halvårlig ejerafgift

Style 136HK EL 330 kr.

Edition+ 136HK EL 330 kr.

Ultimate 136HK EL 330 kr.

Abonnementstype Priser

7.500 kr.

11.994 kr.

0 kr.

             4.494 kr. 

625 kr.

              3.750 kr. 

399 kr.

              2.394 kr. 

Lak

Grøn Matcha

Rød Rubi

Ultimate (udover Edition+)

12" Pure Panel Cockpit

10" touchskærm

Matrix LED-forlygter

Bakkamera og p-sensor for og bag

Edition+

7" Digital Cockpit

180° Bakkamera

Navigation

Adaptiv fartpilot

Pris Rækkevidde

229.990 kr. 328 km

279.990 kr. 328 km

328 km259.990 kr.

9.000 kr.

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages 

ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer 

og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/03/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% 

afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af 

ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken.

Pris

0 kr.

7.500 kr.Sort Diamond, Hvid Jade, Grå Quartz, Blå Voltaic

Clever

Clever Unlimited*

Clever Unlimited 

Network*

1-faset lader Elektrisk Quick Heater

3-faset lader

Clever ladestander

Model

Style

Installation af Clevers ladeboks hjemme

Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.)

Ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk

Nøglefri adgang & start

Indtræk i Alcantara

18" alufælge

Style

Aircondition

El-ruder foran

Fartpilot

Ratbetjent radio

*Der er ingen prisreduktion ved fravalg af Clever Unlimited, herunder installation af ladeboks. Priserne gælder ved køb af ny Opel hos autoriserede Opel-forhandlere. Tilbuddet 

gælder for både private og erhverv. Dog ikke kunder, der anvender bilen som hyrevogn. Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs 

mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited og Clever Mini: Mokka-e Ultimate og Edition+: Inkl. lån og installation af Clevers ladeboks på privatadresse (DK). Mokka-e Style: Installation af 

ladeboks på privatadresse (DK). Ved begge modeller gælder at ekstraomk. kan forekomme fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Frem til 1.4.22 tilbagebetales hvert kvartal 

et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling. Herefter ændres tilbagebetalingssatsen, så der hver md. 

tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen, beregnet som et gennemsnit af elprisen kl. 23-06 den pågældende md. baseret på 

gennemsnittet af spotprisen i Danmark, ekskl. abonnementsudgifter til el- og netselskab, se clever.dk/tilbagebetaling. Clever Mini: Inkl. 120 kWh/md. Ekstraforbrug afregnes til 2,85 

kr./kWh. Det er ikke muligt at overføre kWh fra én måned til en anden.

Beskrivelse

Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.)

Op til 120 kWh/md

Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.)

Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.)

Ultimate, Edition+

Installation af Clevers ladeboks hjemme

 Ubegrænset opladning hjemme og på Clevers netværk 

Clever Mini*



Opel Mokka-e

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VARIANT Style Ultimate, Edition+

MOTOR EL EL

TRANSMISSION Aut. Aut.

Max. Effekt HK 136 136

Max.effekt CEE KW 100 100

Max. drejningsmoment Nm 260 260

Start & Stop ✔ ✔

Drivkraft EL EL

YDEEVNE

Max. Hastighed (km/t) 150 150

Accerleration fra 0-100 km/t 9 sek 9 sek

BATTERI

Type Lithium-ion Lithium-ion

Kapacitet (kWh) 50 50

Maksimal ydelse (kW) 100 100

Ladekabel Type 2 Type 2

Stiktype 1-faset 3-faset

Ladetid AC 11 kW (0-100%) 14 timer 45 min 5 timer 15 min

Ladetid DC 100 kW (0-80%) 30 min 30 min

ENERGIFORBRUG

Rækkevidde (km) 328 328

Energiforbrug (Wh/km) 162 162

CO2-emission blandet kørsel (g/km) 0 0

VOLUMER

Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe (liter) 310 310

Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt ned (liter) 1.060 1.060

VÆGT

Køreklar vægt (kg) 1.598 1.598

DIMENSIONER (ændringer ift. benzin/diesel)

Akselafstand (mm) 2.561 2.561

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages 

ligeledes forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer 

og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/03/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% 

afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af 

ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. 



Opel Mokka-e

UDSTYR, LAKFARVER & TAGFARVER

VARIANT Style Edition+ Ultimate

UDVENDIGT

ECO LED-forlygter - ✔ -

Matrix LED-forlygter - - ✔

Automatisk nedblænding - - ✔

Automatisk kurvebelysning - - ✔

Tonede ruder - - ✔

Tågeforlygter - - ✔

Sort tagfarve - ✔ ✔

Sort motohjelm - - 3.000 kr.

16" fælge ✔ - -

16" alufælge - ✔ -

18" alufælge - - ✔

KOMFORT

Højdejusterbart forsæde ✔ ✔ ✔

Nøglefri adgang & start - - ✔

180° Bakkamera - ✔ ✔

Automatisk klimaanlæg - - ✔

Varme i forsæder ✔ ✔ ✔

Adaptiv fartpilot - ✔ ✔

El-foldbare sidespejle - - ✔

Regnsensor - - ✔

P-sensor for og bag - - ✔

P-sensor bag - ✔ ✔

Elektrisk Quick Heater - ✔ ✔

Blindvinkelsassistent - - ✔

MULTIMEDIE & AUDIO

7" Touch Screen ✔ ✔ -

10" Touch Screen - - ✔

7" Digital Cockpit ✔ ✔ -

12" Pure Panel cockpit - - ✔

Ratbetjent radio ✔ ✔ ✔

Android Auto® & Apple Carplay® - ✔ ✔

Surround sound m. 6 højtalere - ✔ ✔

Navigation - ✔ ✔

SIKKERHED

Fodgængerbeskyttelse - ✔ ✔

Automatisk hastighedsskiltegenkendelse - ✔ ✔

Active Safety Brake - ✔ ✔

Kollisionsadvarsel - ✔ ✔

Vejbaneskiftalarm - ✔ ✔

LAKFARVER

Grøn Matcha

Sort Diamond, Hvid Jade, Grå Quartz, Blå Voltaic

Rød Rubi

Opel forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl 

og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Kampagnepriserne gælder kun biler på lager. 

Priserne gælder kun biler indregistreret før 31/03/2022. Priser på ekstraudstyr er beregnet ud fra 85% afgift bemærk derfor, at den endelige pris kan variere alt efter den samlede pris på 

bilen. Brændstofforbrug er målt efter WLTP metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil påvirke brændstofforbruget og dermed det oplyste forbrugstal fra fabrikken. 

0 kr.

7.500 kr.

9.000 kr.


