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THE ALL NEWTHE ALL NEW
MOKKAMOKKA

Are you ready for Opel’s next, bold step 
forward? It’s a combination of pure design, 
a stunning interior and the latest high-tech 
powertrains, so expect the unexpected. The 
new Mokka is here and it’s rewriting the rules 
to take driving to a whole new level. It’s time 
to drive your way, with Mokka.

جاهز لخطوة اوبل الجديدة؟ مع مزيج من التصميم الداخلي 
والخارجي الفاخر وأحدث التقنيات، موكا الجديدة تعيد كتابة 
القوانين لكى تنقل تجربة القيادة لمستوي جديد تماما. جاء 

الوقت أن تقود على طريقتك مع أوبل موكا الجديدة.



ELEGANCE
Features & Equipment

نظام التعرف على إشارات المرور	 
نظام التعرف على السرعة المحددة و 	 

التوصية
نظام تنبيه السائق	 
نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار	 
8 وسائد هوائية	 
فرامل مانعة لالنغالق	 
برنامج توزيع الفرامل	 
نظام االتزان االلكتروني	 
باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة	 
مواصفات األمان لمقعد األطفال	 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات	 
برنامج مانع االنغالق	 
مرايا داخلية ذاتية التعتيم	 
فرامل يد كهربائية	 
حساسات ركن خلفية	 
ضبط المرايات الجانبية كهربائيا	 
كاميرا خلفية بانوراما	 
مصابيح امامية من الليد	 
اضاءه نهارية من الليد	 
مصابيح خلفية من الليد	 
اضاءه شبورة امامية من الليد	 
مصابيح شبورة خلفية	 
حساس إضاءة	 
حساس مطر	 
غطاء مرايات جانبية اسود	 
مساحات خلفية	 

زجاج خلفي و جانبي معتم	 
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة	 
نظام تثبيت السرعة	 
نظام تحديد السرعة	 
كراسي داخلية رمادي من القماش	 
نظام التعرف على الصوت	 
ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات	 
عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط	 
شاشة 10 بوصة تعمل باللمس	 
شاشة عدادات زكية 12 بوصة مع  خاصية 	 

تغير النمط
 	Apple Car Play + Android Auto
توصيل المحمول عبر البلوتوث	 
فتح األبواب باللمس	 
مفتاح ذكى للتشغيل	 
تكييف اوتوماتيكي	 
اضائة داخلية محيطة	 
6 سماعات	 
فتح و غلق الشبابيك الجانبية بضغطة 	 

واحدة
غلق الشبابيك الجانبية بالريموت	 
مسند امامي للذراع متحرك	 
 	USB 3
بداالت رياضية لنقل السرعات	 
نظام متطور للتحكم في الفتيس	 
3 أنظمة قيادة )اقتصادي, عادي و رياضي(	 

• Privacy Glass
• 17 Inch Dual Tone Alloy Wheels
• Cruise Control
• Speed Limiter
• Fabric Interiors Grey
• Voice Recognition
• 6 Ways driver/Passenger seat 

adjustment
• Telescopic Leather Steering Wheel
• 10 Inch Touch Screen
• 12 Inch Virtual Cluster with 

Different Theme Modes
• Apple Car Play/Android Auto
• Keyless Entry
• Start/Stop Engine
• Automatic AC
• Interior Mood Lights
• 6 Speakers
• 4 Automatic Power Windows
• Remote 4 Windows Closing
• Movable Front Armrest
• Front USB + 2 Rear USBs
• Paddle Shifters
• Advance Transmission Controls
• 3 Driving Modes (Eco, Normal & 

Sport)

• Cruise control
• Speed Limiter
• Voice Recognition
• 6 Ways driver/Passenger Seat 

Adjustment
• Telescopic Leather Steering Wheel
• 10 Inch Touch Screen
• 12 Inch Virtual Cluster with 

Different Theme Modes
• Apple Car Play/Android Auto
• Keyless Entry
• Start/Stop Engine
• Automatic AC
• Interior Mood Lights
• 6 Speakers
• 4 Automatic Power Windows
• Remote 4 Windows Closing
• Movable Front Armrest
• Front USB + 2 Rear USBs
• Paddle Shifters
• Advance Transmission Controls
• 3 Driving Modes (Eco, Normal & 

Sport)
• Half Leather Red Stiches Seats
• Red Marked Dashboard (Not available 

for Red & Green Colors)
• Sport Metal Brake Paddle
• Wireless Charger
• Interior GS Black Theme
• Black Sunshades Driver/Passenger 

with LED Lights

• Traffic Sign Recognition
• Traffic Speed Recognition
• Driver Attention Warning
• Lane Keep Assist
• 8 Airbags
• ABS
• EBD
• ESP
• Speed Sensitive Power Steering
• ISOfix
• TPMS
• Traction Control
• Auto Dimming Mirror
• Electric Parking Brakes
• Rear Parking Sensor
• Electrically Adjusted Mirrors
• Panoramic Rear View
• LED Headlights
• LED DRL
• LED Taillight
• LED Front Fog Light
• Rear Fog Light
• Light Sensor
• Rain Sensor
• Black Mirror Caps
• Rear Wipers

• Traffic Sign Recognition
• Traffic Speed Recognition
• Driver Attention Warning
• Lane Keep Assist
• 8 Airbags
• ABS
• EBD
• ESP
• Speed Sensitive Power Steering
• ISOfix
• TPMS
• Traction Control
• Auto Dimming Mirror
• Electric Parking Brakes
• Rear Parking Sensor
• Electrically Adjusted Mirrors
• Panoramic Rear View
• LED DRL
• LED Taillight
• LED Front Fog Light
• Rear Fog Light
• Light Sensor
• Rain Sensor
• Black Mirror Caps
• Rear Wipers
• Privacy Glass
• 18 Inch GS Premium Wheels
• IntelliLux LED® Matrix Lights
• Black Roof
• Red Windows Frame (Not available for 

Red & Green Colors)
• Exterior Mokka Black Theme

المواصفات والتجهيزاتالمواصفات والتجهيزات Features & Equipment
نظام التعرف على إشارات المرور	 
نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية	 
نظام تنبيه السائق	 
نظام تحذير الخروج عن خطوط المسار	 
8 وسائد هوائية	 
فرامل مانعة لالنغالق	 
برنامج توزيع الفرامل	 
نظام االتزان االلكتروني	 
باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة	 
مواصفات األمان لمقعد األطفال	 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات	 
برنامج مانع االنزالق	 
مرايا داخلية ذاتية التعتيم	 
فرامل يد كهربائية	 
حساسات ركن خلفية	 
ضبط المرايات الجانبية كهربائيا	 
كاميرا خلفية بانوراما	 
إضاءة نهارية من الليد	 
مصابيح خلفية من الليد	 
إضاءة شبورة امامية من الليد	 
مصابيح شبورة خلفية	 
حساس إضاءة	 
حساس مطر	 
غطاء مرايات جانبية اسود	 
مساحات خلفية	 
زجاج خلفي و جانبي معتم	 

جنوط رياضية مقاس 18 بوصة 	
	  IntelliLux LED® Matrix االضاءة بخاصية
سقف اسود  	
حليات محيطة للزجاج الخارجي باللون االحمر )غير  	

متوفر للون األحمر و االخضر( 

تصميم اوبل موكا الخارجي باللون االسود 	
نظام تثبيت السرعة	 
نظام تحديد السرعة	 
نظام التعرف على الصوت	 
ضبط كرسي السائق و الراكب في 6 اتجاهات	 
عجلة قيادة من الجلد قابلة للضبط	 
شاشة 10 بوصة تعمل باللمس	 
شاشة عدادات زكية 12 بوصة مع  خاصية تغير 	 

النمط
 	Apple Car Play + Android Auto
فتح األبواب باللمس	 
مفتاح زكي للتشغيل	 
تكييف اوتوماتيكي	 
اضاءه داخلية محيطة	 
6 سماعات	 
فتح و غلق الشبابيك الجانبية بضغطة واحدة	 
غلق الشبابيك الجانبية بالريموت	 
مسند امامي للذراع متحرك	 
 	USB 3
بداالت رياضية لنقل السرعات	 
نظام متطور للتحكم في الفتيس	 
3 أنظمة قيادة )اقتصادي, عادي و رياضي(	 

كراسي داخلية من القماش و الجلد مطعمة  	
بخطوط حمراء

تصميم داخلي للتابلوه محاط باالحمر )غير متوفر  	
للون األحمر و االخضر( 

دواسات رياضية من الكروم 	
شاحن موبايل بدون سلك  	
تصميم GS االسود الداخلي 	
 سقف داخلي و شماسات من اللون االسود  	

ومزودة باضاءة ليد

GS Line
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06   Paints and Colours

Voltaic Blue

Quartz Grey

Matcha Green

Diamond Black 
Elegance

White Jade

Power Red

PAINTS AND COLOURS

07   Specifications

SPECIFICATIONS
المواصفات والتجهيزات

األداء

توربو - سعة 1.٢ لتر المحرك

٣عدد االسطوانات

1٣٠@٥٥٠٠أقصى أداء )حصان@د.د(

٢٣٠@1٧٥٠العزم االقصى )نيوتن.متر @ د.د(

٢٠٧ كم/ الساعةالسرعة القصوى

٤٤ لترخزان الوقود

8 سرعات أوتوماتيكناقل الحركة

٩.٢ ثانيةزمن التسارع)من صفر الى 1٠٠ كم/الساعة(

٤٥ لترسعة خزان الوقود

٥.٩ لتر/ 1٠٠ كم معدل استهالك الوقود

األبعاد

٤1٥1الطول مم

1،٩8٧ / 1٧٩1العرض )مرايات مفتوحة/مغلقة(

1٥٣٤االرتفاع مم

 ٢٥٥٧قاعدة العجالت مم

الوزن

 1٢٩٥ كيلوجراموزن السيارة بدون حمولة

٣٥٠ لترسعة الحقيبة الخلفية باللتر

Features & Equipment

Performance

Capacity 1.2 L Turbo

Cylinders 3

Power 130hp @ 5500rpm

Torque 230Nm@ 1750rpm

Max Speed 207 Km/hr

Fuel Tank 44 L

Transmission 8 Speed Automatic

Acceleration 0-100 Km/h 9.2 Sec

Fuel tank capacity 45L

Fuel Consumption 5.9 L/100km

Dimensions

Length (mm) 4,151

Width (mirrors unfolded / folded) 1,987 / 1791

Height (mm) 1534

Wheelbase (mm) 2,557

Weight

Curb Weight 1295 Kg

Trunk Capacity 350 L



www.opelegypt.net

لقد بذلنا كل ما فى وسعنا لجعل هذا الكتيب شاماًل قدر اإلمكان. ولكن قد يطرأ على المعلومات المذكورة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طبعه. ولهذا تحتفظ شركة المنصور 
للسيارات بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل بدون سابق إنذار، سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات أو العرض أو ما إلى ذلك.

We have tried to make this brochure as accurate as possible. However since the time of printing, some of the information you find may have changed. 
Al Mansour Automotive Co. reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specifications, option packages 
and model availability.
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