
REALIZUJEMY MARZENIA 

 

 

 

 Kompletacja samochodu marki Opel Mokka X do oferty wynajmu firmy 

Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi. 

 

Marka: Opel 

Model: Mokka X 

Silnik: 1598 cm3 

Moc: 115 KM 

Skrzynia biegów: manualna 

Paliwo: benzyna 

Liczba miejsc: 5 

Klimatyzacja: tak 

 

Cena:  130 PLN brutto za dobę /  1850 PLN brutto za miesiąc 
*przy dziennym limicie przebiegu 100 km / przy miesięcznym limicie przebiegu 1000 km 

 

 
W sprawie wynajmu zadzwoń +48 791 555 100 lub napisz biuro@hanmon.pl 

 

Hanmon Spółka z o.o., ul. T.A. Wendy 10B, 70-656 Szczecin 

biuro@hanmon.pl 
www.hanmon.pl 

 

 

 



 

 

 

Wyposażenie: 
Wersja Essentia 
 
Nadwozie: 
Srebrne nakładki na dolnych częściach zderzaków z przodu i z tyłu 
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia 
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 
Relingi dachowe 
Lampy przeciwmgielne z tyłu 
Środkowy słupek z czarną okleiną  
Wycieraczka tylnej szyby 
Światła do jazdy dziennej LED 
Przednie światła mijania/drogowe halogenowe 
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich 
 
Wnętrze: 
Tyle światła żarowe 
Fotele przednie komfortowe 
Kieszeń w tylnej części oparcia fotela pasażera 
Elektrycznie sterowana szyba przednia po stronie pasażera 
Przełącznik w schowku deaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego 
fotela pasażera 
Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową za oparciem tylnej kanapy 
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 
Klimatyzacja sterowana ręcznie 
Fotel pasażera z regulacją w czterech kierunkach 
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami 
Podświetlany dolny schowek pod fotelem pasażera 
Tylna kanapa dzielona 60/40 
Fotel kierowcy z regulacją w sześciu kierunkach 
Kierownica z tworzywa sztucznego 
Elektrycznie sterowana szyba przednia po stronie kierowcy  
 
Systemy informacyjne: 
Wyświetlacz 3,5" pomiędzy zegarami graficzny, monochromatyczny, z komputerem 
pokładowym 
Wskaźnik optymalnego biegu minimalizującego zużycie paliwa 
6 głośników 
Przyciski sterowania na kierownicy 
Radio R 300 BT (3 liniowy wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB, Aux-In) 
Gniazdo USB 
Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie 
Alarm bez czujników ruchu 
Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe 
Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach 
Wspomaganie hamowania awaryjnego 



Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej 
kanapy 
Program stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na 
pochyłościach HSA 
Hamulce tarczowe przednie i tylne, z ABS 
Napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy 
System monitorujący ciśnienie w oponach 
Napinacz pasów bezpieczeństwa pasażera 
Tempomat 
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
Wlew paliwa zamykany pilotem 
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego 
Składany kluczyk 
System przypominający o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy 
Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera 
 
Koła: 
Zestaw naprawczy do opon z kompresorem 
Opony 215/65R16 
Koła stalowe 16" - 16x6,5 
 
 
Cena:  130 PLN brutto za dobę / 1850 PLN brutto za miesiąc* 
*przy dziennym limicie przebiegu 100 km / przy miesięcznym limicie przebiegu 1000 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sprawie wynajmu zadzwoń +48 791 555 100 lub napisz biuro@hanmon.pl 

 

Hanmon Spółka z o.o., ul. T.A. Wendy 10B, 70-656 Szczecin 
biuro@hanmon.pl 

www.hanmon.pl 

 


