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Video rejestrator Philips ADR620 39202436

Dywaniki tekstylne – Jet Black

Chronią podłogę samochodu. Wykonane z materiału 

odpornego na zużycie.

W kolorze czarnym Jet Black

Dopasowane specjalnie do Opla ADAMa

Przednie dywaniki z logo „ADAM”

Antypoślizgowy system mocowań Opla

4 dywaniki w komplecie

13377738

Dywaniki gumowe – czarne

Skutecznie chronią podłogę samochodu przed deszczem, 

śniegiem i brudem.

Dostępne w kolorze czarnym

Przednie dywaniki z wytłoczonym logo „ADAM”

Głębokie wytłoczenia i podniesione krawędzie

Dodatkowe miejsce na lewą stopę kierowcy

Montowane z wykorzystaniem standardowego, 

antypoślizgowego systemu mocowań

4 dywaniki w komplecie

13377451

Dywaniki welurowe Sport – lamówka Jet Black, logo w kolorze 

Ebony – ruch prawostronny

Wysokiej jakości welurowe dywaniki zapewniają świetną 

ochronę podłogi samochodu.

Wzór „Stripes”, w kolorze beżowym Cocoa

Dopasowane specjalnie do Opla ADAMa

Przednie dywaniki z wyhaftowanym logo „ADAM”

Haft w kolorze beżowym Amaretto

Brzegi obszyte taśmą z podwójnym szwem w kolorze 

beżowym Amaretto

13377341

Dywaniki welurowe – Splat

Wysokiej jakości welurowe dywaniki zapewniają świetną 

ochronę podłogi samochodu.

Wzór „Splat”, w kolorze czarnym Jet Black

Dopasowane specjalnie do Opla ADAMa

Przednie dywaniki z wyhaftowanym logo „ADAM”

Haft w kolorze białym Cool Pearl

Brzegi obszyte taśmą z podwójnym szwem, w kolorze szarym 

Cool Grey

Antypoślizgowy system mocowań Opla

13377336

Dywaniki welurowe Jet Black – Stripes

Wysokiej jakości welurowe dywaniki zapewniają świetną 

ochronę podłogi samochodu.

Wzór „Stripes”, w kolorze czarnym Jet Black

Dopasowane specjalnie do Opla ADAMa

Przednie dywaniki z wyhaftowanym logo „ADAM”

Haft w kolorze czarnym Ebony

Brzegi obszyte taśmą w kolorze czarnym Jet Black

Antypoślizgowy system mocowań Opla

4 dywaniki w komplecie

13377340

Dywaniki welurowe Cocoa – Fly

Wysokiej jakości welurowe dywaniki zapewniają świetną 

ochronę podłogi samochodu.

Wzór „Fly”, w kolorze beżowym Cocoa

Dopasowane specjalnie do Opla ADAMa

Przednie dywaniki z wyhaftowanym logo „ADAM”

Haft w kolorze beżowym Amaretto

Brzegi obszyte taśmą z podwójnym szwem w kolorze 

beżowym Amaretto

Antypoślizgowy system mocowań Opla

13377338

Mata podłogi bagażnika

Idealnie dopasowana mata chroni podłogę przed 

uszkodzeniem, zabrudzeniem i wilgocią. Ułatwia rozłożenie 

przedmiotów w przestrzeni bagażowej.

Antypoślizgowa powierzchnia idealnie dopasowana do 

wymiarów bagażnika

Podwyższone krawędzie utrzymują zanieczyszczenia i rozlane 

płyny na macie

Specjalna faktura zapewnia sztywność

13369147



Siatka bagażowa – pionowa

Elastyczna siatka mocowana do przedniej ściany bagażnika. 

Zapobiega przemieszczaniu się drobnych przedmiotów w 

bagażniku.

Wygodna w codziennej eksploatacji

Mocowana do uchwytów bagażnika

13409825

Uchwyt bagażowy

Praktyczny hak mocowany do bocznych ścian bagażnika. 

Można na nim powiesić torby, kurtki i inne rzeczy.

 

Numer katalogowy 01 68 105

Numer produktu

13292056

Uniwersalna siatka bagażowa

Montowana w bagażniku elastyczna siatka utrzymuje w 

miejscu drobniejsze przedmioty i zwiększa funkcjonalność 

przestrzeni ładunkowej.

•Ogranicza swobodne przemieszczanie ładunku 

•Może być mocowana pionowo lub poziomo

•Wygodna w codziennej eksploatacji 

95599259

Zamykany schowek bagażnika – Stripes

Zamykany pojemnik ułatwia utrzymanie porządku w 

bagażniku. Idealny do szybkiej aranżacji przestrzeni bagażowej 

w celu transportu niewielkich ładunków lub ich schowania.

Wzór „Stripes”

Pojedyncza przegroda wnętrza

Antypoślizgowa powierzchnia

13372104

Zamykany schowek bagażnika – Splat

Zamykany pojemnik ułatwia utrzymanie porządku w 

bagażniku. Idealny do szybkiej aranżacji przestrzeni bagażowej 

w celu transportu niewielkich ładunków lub ich schowania.

Wzór „Fly Style”

Pojedyncza przegroda wnętrza

Antypoślizgowa powierzchnia

13372106

Zamykany schowek bagażnika – Fly

Zamykany pojemnik ułatwia utrzymanie porządku w 

bagażniku. Idealny do szybkiej aranżacji przestrzeni bagażowej 

w celu transportu niewielkich ładunków lub ich schowania.

Wzór „Splat”

Pojedyncza przegroda wnętrza

Antypoślizgowa powierzchnia

13372105

Belki dachowe

Zestaw zawiera dwie belki dachowe o owalnym, 

aerodynamicznym kształcie z profilem „T-track”. Dostosowane 

do wygodnego montażu każdego rodzaju pojemnika 

dachowego i uchwytu bagażowego. Doskonale współgrają ze 

stylistyką nadwozia.

Łatwe w montażu i demontażu

Zabezpieczone zamkiem

Oznakowane logo Opla

2 belki poprzeczne

13365633

Pojemnik dachowy OPEL XS

Wymiary: 1 330 x 860 x 370 mm 

Pojemność: 320 l 

Ładowność: 50 kg 

Masa własna: 10 kg 

Wykonany z tworzywa ABS 

Otwierany od tyłu z zamkiem zatrzaskowym 

System montażu – obejmy „U” 

39194753



Adapter bagażnika rowerowego FlexFix®

Specjalny adapter zintegrowanego bagażnika rowerowego 

FlexFix® na dodatkowy rower.

Pozwala na transport drugiego roweru o masie do 20 kg

Łatwe mocowanie do fabrycznego bagażnika FlexFix®

Uwaga: adapter musi być zdemontowany przed wsunięciem 

bagażnika FlexFix® do tylnego zderzaka.

13365024

Folia ochronna nadwozia – tylny zderzak

Przezroczysta folia zabezpiecza elementy nadwozia przed 

zarysowaniami i odpryskami.

Na górną płaszczyznę tylnego zderzaka

Samoprzylepna, łatwa w montażu

Po odklejeniu nie zostawia śladów

13385480

Osłona przeciwsłoneczna - szyba tylna

Wykonane z wysokiej jakości materiału. Zapewniają 

pasażerom tylnych siedzeń ochronę przed promieniami 

słonecznymi. Dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, 

zasłaniając przewożony bagaż. Dopasowane do kształtu szyb.

Wygodne mocowanie za pomocą klipsów

Zestaw zawiera: osłony szyb bocznych i tylnej

Materiałowy pokrowiec do przechowywania

95515382

Osłona felgi stalowej 15'' (kołpak)

Uatrakcyjnia wygląd felgi stalowej. Imituje obręcz koła ze 

stopów metali lekkich.

Rozmiar felgi: 15"

Dostępny pojedynczo (na sztuki) 13265184

Osłona felgi stalowej 14'' (kołpak)

Uatrakcyjnia wygląd felgi stalowej. Imituje obręcz koła ze 

stopów metali lekkich.

Rozmiar felgi: 14"

Dostępny pojedynczo (na sztuki) 13211852

Pokrowce kół – rozmiar L

Wytrzymałe i idealnie dopasowane, chronią przechowywane 

opony lub koła. 

•Bezpieczne sezonowe przechowywanie opon/kół

•Dostępne dla kół w rozmiarach od 14” do 18”, maks. 

szerokość 245 mm, maks. obwód 2 100 mm

•Wykonane z wytrzymałego poliestru, zapinane na rzepy

•Każdy pokrowiec posiada zintegrowaną rączkę ułatwiającą 

przenoszenie oraz kieszeń do przechowywania nakrętek 

mocujących koło

95599242

Uchwyt Opel FlexConnect®

Przymocowany do zagłówka fotela kierowcy lub pasażera 

stanowi bezpieczną bazę dla wszystkich przystawek.

•Mocowany do pałąków zagłówka przednich foteli 

Uwaga: uchwyt jest niezbędny do zamocowania każdej z 

przystawek Opel FlexConnect® i musi być zamówiony osobno.

13442005

Hak Opel FlexConnect®

Na małym, uniwersalnym haku można powiesić, na przykład, 

torby z zakupami. Nie będą się wtedy przewracać i 

przemieszczać podczas jazdy.

•Podczas jazdy utrzymuje zawieszone ładunki na miejscu

Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel FlexConnect®

13442007



Wieszak Opel FlexConnect®

Zawieszona na nim marynarka czy płaszcz dotrze do celu 

podróży w nienagannym stanie.

•Wieszak można łatwo odłączać i zabierać ze sobą do domu, 

biura lub hotelu.

Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel FlexConnect®

13447402

Składany stolik Opel FlexConnect®

Stabilnie mieści niezbędne w podróży drobiazgi. 

•Wyposażony w zintegrowany uchwyt na napoje

Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel FlexConnect® 13442006

Uchwyt Opel FlexConnect® na iPada Air 

Ułatwia korzystanie z tabletu podczas jazdy - oglądanie 

filmów, czytanie lub pisanie.

•Ruchoma oś uchwytu umożliwia poziome lub pionowe 

ustawienie ekranu i wybranie optymalnego kąta nachylenia. 

•Uchwyt można łatwo odłączać razem z zamontowanym 

urządzeniem

Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel FlexConnect®

39003960

Uchwyt Opel FlexConnect® na iPada 2/3/4

Ułatwia korzystanie z tabletu podczas jazdy - oglądanie 

filmów, czytanie lub pisanie.

•Ruchoma oś uchwytu umożliwia poziome lub pionowe 

ustawienie ekranu i wybranie optymalnego kąta nachylenia. 

•Uchwyt można łatwo odłączać razem z zamontowanym 

urządzeniem

Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel 

FlexConnect®, 

13447401

Uchwyt Opel FlexConnect® na tablet Samsung Galaxy Tab 

3/4/10.1

Ułatwia korzystanie z tabletu podczas jazdy - oglądanie 

filmów, czytanie lub pisanie.

•Ruchoma oś uchwytu umożliwia poziome lub pionowe 

ustawienie ekranu i wybranie optymalnego kąta nachylenia. 

•Uchwyt można łatwo odłączać razem z zamontowanym 

urządzeniem

Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel FlexConnect®

39003962

Uchwyt Opel FlexConnect® na iPada mini

Ułatwia korzystanie z tabletu podczas jazdy - oglądanie 

filmów, czytanie lub pisanie.

•Ruchoma oś uchwytu umożliwia poziome lub pionowe 

ustawienie ekranu i wybranie optymalnego kąta nachylenia. 

•Uchwyt można łatwo odłączać razem z zamontowanym 

urządzeniem

Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel FlexConnect®

13447400

Uchwyt na chusteczki

Praktyczny uchwyt na chusteczki higieniczne lub inne 

drobiazgi.

•Zestaw z kubkiem do uchwytu

•Kolor: czarny Jet Black 13367855

Uchwyt na notatnik

Praktyczny uchwyt na mały notatnik, długopisy lub inne 

drobiazgi.

•Zestaw z kubkiem do uchwytu

•Kolor: czarny Jet Black 13367856



Pojemnik na kosmetyki

Praktyczny pojemnik na kosmetyki lub inne drobiazgi.

•Zestaw z kubkiem do uchwytu

•Kolor: czarny Jet Black
13367857

Uchwyt na kubek

Pasek z aplikacją rekina adaptujący schowek między przednimi 

fotelami w uchwyt na kubek.

Montowany między ścianami konsoli

Kolor: czarny Jet Black 13365195

Podłokietnik, czarny

Wygodny podłokietnik umieszczony między fotelami kierowcy 

i pasażera zapewnia większy komfort podczas podróży. 

Dodatkowo może służyć jako schowek na drobne przedmioty, 

które warto mieć pod ręką.

Zastępuje tylny uchwyt na napoje

Posiada regulację kąta nachylenia

Wyposażony w podręczny schowek

Kolor: czarny

39046849

Zestaw dla palących

Praktyczne rozwiązanie dla palaczy.

Komplet składa się z popielniczki i elektrycznej zapalniczki

Popielniczka mieści się w uchwycie na kubek, a zapalniczka w 

gnieździe 12V 13394500

Apteczka pierwszej pomocy

Element wyposażenia samochodu wymagany przepisami prawa w 

większości krajów europejskich.

•Niebieskie opakowanie zapinane na suwak

•Wyposażenie zgodne z przepisami bezpieczeństwa 93199417

Kamizelka ostrzegawcza

Element wyposażenia samochodu wymagany prawem w większości 

krajów europejskich. Poprawia widoczność kierowcy na drodze, na 

przykład podczas zmiany koła. 

•Uniwersalny rozmiar

•W kolorze żółtym

•Posiada odblaskowe pasy

93199829

Zestaw bezpieczeństwa

Elementy wyposażenia samochodu wymagane prawem w większości 

krajów europejskich. Spełniają normy ECE i DIN.

•Trójkąt ostrzegawczy

•Kamizelka ostrzegawcza

•Apteczka pierwszej pomocy 
39179201

Fotelik Duo Plus z górnym pasem mocującym, grupa wiekowa: 

1

Fotelik przeznaczony dla dzieci od 1 do około 3,5 roku życia – 

kategoria wagowa 9-18 kg.

•Instrukcja obsługi samochodu i lista modeli fotelików 

informują czy fotelik może być zamontowany w samochodzie i 

jaki jest właściwy sposób oraz miejsce montażu

•Mocowany za pomocą samochodowego pasa 

bezpieczeństwa lub do uchwytów ISOFIX

13342988



Fotelik Takata Maxi, grupa wiekowa: 2/3

Fotelik przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 roku życia – 

kategoria wagowa 15-36 kg.

•Instrukcja obsługi samochodu i lista modeli fotelików 

informują czy fotelik może być zamontowany w samochodzie i 

jaki jest właściwy sposób oraz miejsce montażu

•Dziecko zapinane 3-punktowym pasem bezpieczeństwa 

samochodu

•Dodatkowo może być mocowany do uchwytów ISOFIX

•Regulacja pochylenia oparcia, ułatwia optymalne 

95599241

Fotelik Kid, grupa wiekowa: 2/3

Fotelik przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 roku życia – 

kategoria wagowa 15-36 kg.

•Instrukcja obsługi samochodu i lista modeli fotelików 

informują czy fotelik może być zamontowany w samochodzie i 

jaki jest właściwy sposób oraz miejsce montażu

•Dziecko zapinane 3-punktowym pasem bezpieczeństwa 

samochodu

•Regulacja pochylenia oparcia, ułatwia optymalne 

dopasowanie do kanapy

93199694

Uniwersalny pilot parkowania, tylny

Czujniki pilota parkowania wykrywają przeszkody przed 

samochodem chroniąc zderzak przed zarysowaniem.

Cztery ultradźwiękowe czujniki montowane w przednim 

zderzaku

System włącza się automatycznie po wybraniu biegu 

wstecznego

Sygnał dźwiękowy narasta w momencie zbliżania się do 

przeszkody

Kompletny zestaw montażowy

13365681

Osłona przedniej szyby

Podczas postoju zabezpiecza przednią szybę i lusterka 

zewnętrzne przed czynnikami zewnętrznymi.

W kolorze czarnym z białym emblematem ADAMa

Łatwa w montażu i demontażu

Oddychający materiał uwalnia wilgoć na zewnątrz

Wykonana z mocnego materiału nie przepuszczającego wody

13399921

Stacja dokująca FlexDock® ze złączem USB

Stacja dokująca to proste urządzenie, bez plątaniny kabli.

W kolorze Jet Black

Funkcja ładowania baterii

Streaming plików muzycznych (tylko z iPhona)

Bezpieczne i stabilne mocowanie na desce rozdzielczej

Uwaga: działa w połączeniu z uchwytem FlexDock®.

13378305

Uchwyt FlexDock® – smartfon

Wygodne rozwiązanie na umieszczenie smartfona w zasięgu 

ręki i wzroku.

Przystosowana do większości smartfonów dostępnych na 

rynku

Łączy smartfona ze stacją dokującą FlexDock®

Regulowany kąt pochylenia mocowania

Złącze USB

W kolorze czarnym

Wymiary: 104–127 x 50–70 x 9–15 mm

13378172

Felga aluminiowa 15"

Odpowiednie do rozmiaru opony 185/65 R15 88T

Wielkość obrzeże 6 x 15 J i 39

PCD 4 x 100
13445917

Osłona piasty koła – okrągła, szczotkowane aluminium

Montowana na felgach aluminiowych zakrywają piasty kół.

•Wykończenie: szczotkowane aluminium

•Felgi z rozstawem otworów mocujących 5 x 105

•Dostępna pojedynczo (na sztuki) 13276164



Śruby zabezpieczające koła

Skutecznie zabezpieczają przed kradzieżą kół.

W zestawie: 4 nakrętki i klucz patentowy

9162914

Osłony nakrętek kół – Czarne

Chronią nakrętki kół przed zabrudzeniami, solą i korozją. 

Uzupełniają elegancki wygląd koła.

Kolor czarny 

Wymiary: 17 x 32 mm 

Dostępne pojedynczo 

90343694

FREERIDE 532

Uchwyt rowerowy Thule „FreeRide 532"

• Regulowane paski zębate Quick Release pasują do 

wszystkich rozmiarów kół.

• Funkcja Quick-release

• Zintegrowane części nie odczepiają się przy demontażu 

uchwytu

• Posiada zamek

• Pasuje do ram rowerowych o wymiarach: 22–77 mm 

(okrągłe), 65–80 mm (owalne)

• Jeden uchwyt przeznaczony jest do jednego roweru

93165699

PRORIDE 591

Uchwyt rowerowy Thule „ProRide 591"

• Wykonany z aluminium, posiada zamek

• Uchwyt sam dostosowuje się do kształtu ramy ułatwiając 

szybki załadunek

• Regulowane paski zębate Quick-Release pasują do 

wszystkich rozmiarów kół

• Zintegrowane części nie odczepiają się przy demontażu 

uchwytu

• Pasuje do ram o średnicy: 22-80 mm (okrągłe), 80-100 mm 

(owalne)

• Jeden uchwyt do jednego roweru

93165519

Uchwyt na narty/snowboard Thule Deluxe 739

Uchwyt odpowiednio zabezpiecza podczas transportu do 6 par 

nart lub do 4 desek snowboardowych. 

Ekskluzywny i aerodynamiczny kształt aluminiowego uchwytu 

Regulowana wysokość zapobiega uszkodzeniom dachu przez 

wysokie wiązania 

Duży przycisk ułatwia obsługę nawet w grubych, zimowych 

rękawicach 

Szerokość ładunkowa 600 mm 

93165525

ALARM SAMOCHODOWY

AMERVOX  - MOP4 

 Przeznaczenie: KARL, ADAM, CORSA E, MOKKA, ASTRA J, ASTRA K, 

INSIGNIA, VIVARO > 2015

PLAME0000018

CZUJNIKI PARKOWANIA TYŁ

RS4B - czujnik na tył samochodu - 4 sensory, buzer (sygnalizacja 

dźwiękowa)

PLAME0000009

CZUJNIKI PARKOWANIA TYŁ

RS4D - czujnik na tył samochodu - 4 sensory wyświetlacz i sygnalizacja 

dźwiękowa

PLAME0000010

UWAGA:
31/12/2108 
produkt 
zostanie 
wycofywany z 
oferty Opel -
dostępny do 
wyczerpania 
zapasów

UWAGA: Produkt wycofywany z oferty Opel - dostępny do wyczerpania 
zapasów



CZUJNIKI PARKOWANIA PRZÓD

FSG-4C - czujnik na przód samochodu - 4 sensory wyświetlacz i sygnal. 

Dźwiękowa

PLAME0000092

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW 

NIEDŹWIEDŹ LOCK PREMIUM

zamek wystaje z konsoli, 

możliwość  zamknięcia ręką, a otwieranie jest kluczem 

tylko skrzynia manualna 5-biegowa

PLNLC0000179

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW 

NIEDŹWIEDŹ LOCK CLASSIC

zamek na równi z konsolą, 

zamykanie i otwieranie kluczem 

tylko skrzynia manualna 5-biegowa

PLNLC0000148

Przyciemniane szyby tylne

Osłona wyciszająca

Kamera cofania akcesoryjna

Odstraszacz kun


