
 

 

Twój Mokka X    

 
  

 
 

Elite SUV 1.4 NEL 88 kW / 120 KM Start/Stop (MT6) 
Pomarańczowy - Amber, Tapicerka łączona "Lighthouse/Rhombus", czarna  

 
 

Kalkulacja ceny 

Elite SUV 1.4 NEL 88 kW / 120 KM Start/Stop (MT6)     81700,00 zł  

 

Kolor:  Pomarańczowy - Amber    2800,00 zł  

 

Tapicerka:  Tapicerka łączona "Lighthouse/Rhombus", czarna    0,00 zł  

 

Opcje   4300,00 zł  

Zapasowe koło dojazdowe 16" z podnośnikiem    500,00 zł  

Środkowy zagłówek z tyłu    200,00 zł  

Pakiet „Parkuj i Jedź”    3600,00 zł  

 

Cena katalogowa (*)   88800,00 zł  
 



+) 
Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany +) 172.0 g / km 
Zużycie paliwa (WLTP), profil jazdy miejskiej +) 9.7 l / 100km 
Zużycie paliwa (WLTP), profil jazdy podmiejskiej +) 7.1 l / 100km 
Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany +) 7.5 l / 100km 

Wyposażenie 

 

Pakiety opcji 

Pakiet "Dobrej widoczności" (OCP)   Std 

– Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia 
(tunelowym) (TQ5)   

 

– Czujnik deszczu (CE1)    

– Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych (D6I)    

– Światłoczułe lusterko wewnętrzne (automatycznie przyciemniane) (DD8)    

Pakiet Elektryczny (OGD)   Std 

– Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne (DL7)    

– Gniazdko 12V w środkowej konsoli od strony drugiego rzędu foteli (KIB)    

– Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)    

Pakiet Komfortowy (OBY)   Std 

– Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, z automatycznym 
czujnikiem recyrkulacji (CJ2)   

 

– Podłokietnik fotela kierowcy (D05)    

– Szuflada pod fotelem pasażera (niedostępna z tapicerką skórzaną) (BA8)    

Pakiet „Parkuj i Jedź” (LPQ0)    3600,00 zł 

– Kamera cofania (UVC)    

– Navi 900 IntelliLink (Bluetooth) (IO6)  (wyświetlacz dotykowy 8", podwójny 
tuner, USB, Bluetooth, Audio-streaming, odtwarzanie video, funkcje 
głosowe, nawigacja z mapami Europy)  

 

 

Nadwozie 

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75)   Std 

Końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej (w wybranych wersjach 
silnikowych) (NBR)   

Std 

Lampy przeciwmgielne z przodu (T3U)   Std 

Lampy przeciwmgielne z tyłu (T79)   Std 

Nakładki ozdobne na wewnętrzne progi drzwi przednich (B70)   Std 

Przednie światła mijania/drogowe halogenowe (SBM)   Std 

– Ręczne poziomowanie reflektorów przednich (TR6)    

Przyciemniana szyba tylna oraz boczne tylne (AKO)   Std 

Relingi dachowe (V2P)   Std 

Srebrne nakładki na dolnych częściach zderzaków z przodu i z tyłu (VEY)   Std 

Wycieraczka tylnej szyby (C25)   Std 

Środkowy słupek z czarną okleiną (dostępny z wybranymi kolorami 
nadwozia) (BXQ)   

Std 



Światła do jazdy dziennej LED (T3S)   Std 

 

Wnętrze 

Elektrycznie sterowana szyba przednia po stronie pasażera (AEF)   Std 

Elektrycznie sterowane szyby tylne (AER)   Std 

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia 
oparcia) (AH3)   

Std 

Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia 
oparcia) (AG5)   

Std 

Funkcja jednoimpulsowego sterowania szybami przednimi (AXG)   Std 

Kieszeń w tylnej części oparcia fotela kierowcy (E90)   Std 

Kieszeń w tylnej części oparcia fotela pasażera (E91)   Std 

Koło kierownicy pokryte skórą (N34)   Std 

Podświetlany dolny schowek przed fotelem pasażera (U27)   Std 

Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla 
przedniego fotela pasażera (C99)   

Std 

Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową za oparciem tylnej kanapy (EN6)   Std 

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (N37)   Std 

Tylna kanapa dzielona 60/40 (A77)   Std 

Tylne światła żarowe (TVN)   Std 

Środkowy zagłówek z tyłu (AQP)    200,00 zł 

 

Syst. informacyjne 

6 głośników (UW6)   Std 

Gniazdo USB (USR)   Std 

Przyciski sterowania na kierownicy (UC3)   Std 

Wskaźnik optymalnego biegu minimalizującego zużycie paliwa (J87)   Std 

Wyświetlacz 3.5" pomiędzy zegarami graficzny, monochromatyczny z komputerem 
pokładowym (UDC)   

Std 

 

Bezpieczeństwo 

Alarm bez czujników ruchu (UTJ)   Std 

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (ATG)   Std 

– Wlew paliwa zamykany pilotem (N08)    

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera (UH1)   Std 

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie (UH5)   Std 

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego (NJ1)   Std 

Hamulce tarczowe przednie i tylne, z ABS (JL9)   Std 

Jeden składany kluczyk w jednym z czterech kolorów zależnym od koloru 
nadwozia (KTF)   

Std 

Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej 
kanapy (UQK)   

Std 

Napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy (A69)   Std 



Napinacz pasów bezpieczeństwa pasażera (A70)   Std 

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe (AYC)   Std 

Program stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomagania ruszania na 
pochyłościach HSA (JL4)   

Std 

System monitorujący ciśnienie w oponach (UJM)   Std 

System przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy (UH0)   Std 

Tempomat (K33)   Std 

Wspomaganie hamowania awaryjnego (JBE)   Std 

Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach (AHR)   Std 

 

Koła 

Zapasowe koło dojazdowe 16" z podnośnikiem (RVZ)    500,00 zł 

– Opona T125/70R16 (ZDC)    

Koła aluminiowe 18” 

Koła aluminiowe 18X7.0 (RV8)   Std 

– Opony 215/55R18 (RAZ)    
 

 

 


