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Dywaniki welurowe – czarne

Wysokiej jakości materiał doskonale komponuje się ze 

stylowym wnętrzem Astry i chroni podłogę przed brudem i 

wilgocią.

•Kolor: czarny Jet Black z lamówką w kolorze Shadow Grey

•Wyszywany napis ASTRA w kolorze Shadow Grey na 

dywanikach przednich

•Spód pokryty materiałem zwiększającym przyczepność

•Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego 

39056505

Dywaniki gumowe – czarne

Wytrzymałe i odporne na zużycie, chronią podłogę auta przed 

wilgocią i brudem, a przy tym są łatwe w czyszczeniu.

•Kolor: czarny Jet Black

•Na dywanikach przednich wytłoczony napis ASTRA

•Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego 

antypoślizgowego systemu mocowań Opla

•4 sztuki w komplecie

39059613

Dywaniki tekstylne – czarne

39056504

Dwustronna wodoodporna mata ochronna bagażnika

Ułatwia utrzymanie porządku w przedziale bagażowym.

•Antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwaniu się 

przedmiotów

•Jedna strona materiałowa, druga strona gumowa, 

wodoodporna

•Dodatkowy pas materiału okalający przestrzeń ładunkową na 

wysokości ok. 40 cm

•Z napisem ASTRA (srebrne przeszycie na stronie materiałowej, 

13420103

Podwójna podłoga bagażnika pozwala utworzyć dodatkową 

przestrzeń bagażową lub płaską powierzchnię ładunkową. 

Razem z nią można używać dwustronnej wodoodpornej maty 

ochronnej 13420103(musi być zamówiona osobno).

Uwaga: zestaw podwójnej podłogi można zamontować tylko w 

modelach bez koła zapasowego.

39059254

Siatka bagażowa na podłogę

Elastyczna siatka zabezpiecza przedmioty mniejszych 

rozmiarów.

•Wygodna w codziennej eksploatacji

•Cztery fabrycznie przygotowane punkty mocowania 

zapewniają bezpieczny transport

24462198



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

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®, 

nr kat. 17 46 019. Uchwyt musi być zamówiony osobno. 

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®, 

nr kat. 17 46 019. Uchwyt musi być zamówiony osobno.

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®, 

nr kat. 17 46 019. Uchwyt musi być zamówiony osobno. 

13442006

FlexConnect Universal Tablet-Basis

39092067

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 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

39003962



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

Moduł PowerFlex, kolor Tofana Gold

PowerFlex to moduł mocowany na konsoli centralnej, 

umożliwiający podłączenie dodatkowych akcesoriów.

•Uniwersalny uchwyt na smartfona (maksymalne wymiary 

urządzenia: 150 mm wys. x 55,5-73,5 mm szer. x 6-11 mm gł.). 

Posiada funkcję ładowania, dzięki czemu wolny port USB można 

wykorzystać do podłączenia innego urządzenia.

•Dyfuzor AirWellness dostępny w jednym z dwóch starannie 

wyselekcjonowanych zapachów – surowego drewna lub 

39034632

Moduł PowerFlex, kolor Coronado Brown

PowerFlex to moduł mocowany na konsoli centralnej, 

umożliwiający podłączenie dodatkowych akcesoriów.

•Uniwersalny uchwyt na smartfona (maksymalne wymiary 

urządzenia: 150 mm wys. x 55,5-73,5 mm szer. x 6-11 mm gł.). 

Posiada funkcję ładowania, dzięki czemu wolny port USB można 

wykorzystać do podłączenia innego urządzenia.

•Dyfuzor AirWellness dostępny w jednym z dwóch starannie 

wyselekcjonowanych zapachów – surowego drewna lub 

39034633

Moduł PowerFlex, kolor Antelao Sand

PowerFlex to moduł mocowany na konsoli centralnej, 

umożliwiający podłączenie dodatkowych akcesoriów.

•Uniwersalny uchwyt na smartfona (maksymalne wymiary 

urządzenia: 150 mm wys. x 55,5-73,5 mm szer. x 6-11 mm gł.). 

Posiada funkcję ładowania, dzięki czemu wolny port USB można 

wykorzystać do podłączenia innego urządzenia.

•Dyfuzor AirWellness dostępny w jednym z dwóch starannie 

wyselekcjonowanych zapachów – surowego drewna lub 

39034631

Moduł PowerFlex, kolor Piano Black

PowerFlex to moduł mocowany na konsoli centralnej, 

umożliwiający podłączenie dodatkowych akcesoriów.

•Uniwersalny uchwyt na smartfona (maksymalne wymiary 

urządzenia: 150 mm wys. x 55,5-73,5 mm szer. x 6-11 mm gł.). 

Posiada funkcję ładowania, dzięki czemu wolny port USB można 

wykorzystać do podłączenia innego urządzenia.

•Dyfuzor AirWellness dostępny w jednym z dwóch starannie 

wyselekcjonowanych zapachów – surowego drewna lub 

39034634

Wkłady zapachowe AirWellness, zielona herbata

Wkłady zapachowe do dyfuzora AirWellnes.

•Zapach: zielona herbata

•4 sztuki
13484527

Wkłady zapachowe AirWellness, surowe drewno

Wdkłady zapachowe do dyfuzora AirWellnes.

•Zapach: surowe drewno

•4 sztuki
13484528



Dyfuzor zapachów AirWellness

Dyfuzor AirWellness dostępny z jednym z dwóch starannie 

wyselekcjonowanych zapachów: 

•surowego drewna

•zielonej herbaty

Uwaga: wkłady zapachowe należy zamawiać osobno. Każdy 

wkład wystarcza na około 40 godzin

39108811

Uniwersalny uchwyt na smartfona, kolor Jet Black

Posiada funkcję ładowania, dzięki czemu wolny port USB można 

wykorzystać do podłączenia innego urządzenia.

•Maksymalne wymiary urządzenia:  H/B/T: 95–158,5 mm x 

58,5–78 mm x 6–11 mm.)

Uwaga: do montażu niezbędny jest moduł Opel PowerFlex. 

Moduł musi być zamówiony osobno. 

39132945

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

Popielniczka

Praktyczne rozwiązanie dla osób palących.

•Element zestawu dla osób palących

•Popielniczka mieści się w uchwycie na kubek
13579473

Zestaw dla palących

Praktyczne rozwiązanie dla osób palących.

•Komplet składa się z popielniczki i elektrycznej zapalniczki

•Popielniczka mieści się w uchwycie na kubek a zapalniczka w 

gnieździe 12V
39021506

Aluminiowe belki dachowe dla RM17

Aerodynamiczne belki aluminiowe, umożliwiające 

zamocowanie pojemników dachowych i innych systemów 

transportu bagażu.

•Stopy belek zabezpieczane zamkami

•Osłony stóp z logo Opla

•Maksymalne obciążenie dachu: 70 kg (wliczając belki)

•Łatwe w montażu i obsłudze

•Komplet 2 sztuk

39130718



Osłony przeciwsłoneczne - szyby boczne tylne

Wykonane z wysokiej jakości materiału. Zapewniają pasażerom 

tylnych siedzeń ochronę przed promieniami słonecznymi. 

Dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, zasłaniając przewożony 

bagaż. Dopasowane do kształtu szyb, nie przeszkadzają w ich 

otwieraniu i zamykaniu.

•Wygodne mocowanie za pomocą klipsów

•Zestaw zawiera: osłony szyb bocznych tylnych

•Materiałowy pokrowiec do przechowywania

39047331

Osłona przeciwsłoneczna - szyba tylna

Wykonana z wysokiej jakości materiału. Zapewnia pasażerom 

tylnych siedzeń ochronę przed promieniami słonecznymi. 

Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, zasłaniając przewożony 

bagaż. Dopasowana do kształtu szyby.

•Wygodne mocowanie za pomocą klipsów

•Zestaw zawiera: osłonę szyby tylnej

•Materiałowy pokrowiec do przechowywania

39047332

Chlapacze tylne, profilowane

Profilowane chlapacze nawiązują stylem do wyglądu Astry. 

Ograniczają odpryski lakieru dolnych części nadwozia i chronią 

przed brudem.

•Kolor czarny, drobnoziarnista faktura

•Mocowane do fabrycznych uchwytów

•Dwa chlapacze w komplecie

13432437

Chlapacze przednie, profilowane

Profilowane chlapacze nawiązują stylem do wyglądu Astry. 

Ograniczają odpryski lakieru dolnych części nadwozia i chronią 

przed brudem.

•Kolor czarny, drobnoziarnista faktura

•Mocowane do fabrycznych uchwytów

•Dwa chlapacze w komplecie

13432431

Folia ochronna nadwozia – tylny zderzak

Przezroczysta folia zabezpiecza tylny zderzak przed 

zarysowaniami i odpryskami, na przykład w trakcie załadunku 

lub rozładunku bagażu.

•Ochrona przed zarysowaniami i odpryskami

•Łatwe naklejanie

•Po usunięciu nie pozostawia śladu

13436971

Nakładki progów wewnętrznych – przednie

Stylowe, łatwe w montażu nakładki nie tylko atrakcyjnie 

wyglądają, ale również chronią progi drzwi przed 

zarysowaniami.

•Aluminiowy wygląd

•Z napisem OPEL

•2 nakładki w komplecie, przednie

13466724

Nakładki progów wewnętrznych przednich, podświetlane

Nakładki z diodami LED to nie tylko elegancka ozdoba wnętrza 

Astry, ale również funkcjonalny element chroniący progi przed 

zarysowaniem.

Aluminiowy wygląd z podświetlanym napisem OPEL 

Oświetlenie LED aktywowane za pośrednictwem magnesu 

mocowanego do dolnej krawędzi drzwi 

Montaż niewymagający wiercenia: diody zasilane 

zintegrowanymi bateriami guzikowymi, które mogą być 

39088991

Nakładki lusterek zewnętrznych – Carbon

Nakładki na lusterka boczne doskonale wyróżnią Twoją Astrę.

•Zestaw dwóch nakładek, na prawe i lewe lusterko

•Podkreślają styl Twojej Astry

•Łatwe do montażu i demontażu

•Wzór „carbon”

39047364



KAMERA WIDOKU Z TYŁU  (DO SYSTEMU RADIOWEGO 

INFOTAINMENT,  RPO IOB)

Informacja dodatkowa: odpowiedni tylko dla pojazdów z 

fabrycznie zainstalowany BYOM 2 modułu (Radio R 4.0 

IntelliLink). Dla pojazdów roku model 16 tylko w połączeniu z 

fabrycznie zamontowanym przednim i tylnym Park Pilot. Proszę 

sprawdzić u dealera Opla,  czy kamera cofania może być 

zainstalowany w pojeździe.

39065109

KAMERA WIDOKU Z TYŁU  (DO SYSTEMU RADIOWEGO 

INFOTAINMENT,  RPO IO5/IO6)

Informacja dodatkowa: odpowiedni tylko dla pojazdów z 

fabrycznie zainstalowanym systemem nawigacji (Navi 900 

IntelliLink Generation 2).

 Proszę sprawdzić u dealera Opla,  czy kamera cofania może być 

zainstalowany w pojeździe.

39065110

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

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 

93199694

Uniwersalny pilot parkowania, przedni

Czujniki wykrywają przeszkody przed samochodem, przez co 

ułatwiają parkowanie, ostrzegając kierowcę sygnałem 

dźwiękowym przed niebezpieczeństwem otarcia samochodu.

•Cztery ultradźwiękowe czujniki montowane w zderzaku

•Czujniki mogą być aktywowane przyciskiem na desce 

rozdzielczej

Ograniczenia: przednie czujniki można zamontować tylko razem 

13437251

Uniwersalny pilot parkowania, tylny

Czujniki wykrywają przeszkody za samochodem, przez co 

ułatwiają parkowanie, ostrzegając kierowcę sygnałem 

dźwiękowym przed niebezpieczeństwem obtarcia samochodu.

•Cztery ultradźwiękowe czujniki montowane w zderzaku

•System włącza się automatycznie po wybraniu biegu 

wstecznego

•Czujniki działają również z zamontowanym hakiem 

holowniczym

13437253

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

Lina holownicza

Umożliwia holowanie auta w przypadku awarii.

•Pozwala na płynne holowanie bez szarpnięć

•Maksymalne obciążenie: 3 000 kg 
93199453

Zestaw żarówek Philips

Zestaw zapasowych żarówek i bezpieczników w eleganckim 

pudełku.

•Zawiera prawie wszystkie żarówki i bezpieczniki używane w 

samochodzie

•Żarówki: H7 (1x), H1 (1x), H8 (1x), WY21W (1x), W16W (1x), 

W3W (1x), P21W (1x), H21W (1x), H10 (1x), P21/5W (1x), 

PY21W (1x), W5W (1x)

39022498

Zestaw żarówek

Zestaw zapasowych żarówek w praktycznym, plastikowym 

opakowaniu.

•Zawiera najważniejsze żaróweki

•W zestawie żarówka H7 i H1
95599082

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 

95599242

Pokrowce kół – rozmiar XL

Wytrzymałe i idealnie dopasowane, chronią przechowywane 

opony lub koła. 

•Bezpieczne sezonowe przechowywanie opon/kół

•Dostępne dla kół w rozmiarach od 19” do 20”, maks. szerokość 

315 mm, maks. obwód 2 350 mm

•Wykonane z wytrzymałego poliestru, zapinane na rzepy

•Każdy pokrowiec posiada zintegrowaną rączkę ułatwiającą 

przenoszenie oraz kieszeń do przechowywania nakrętek 

95599243

Kołpak felgi stalowej 16''

Stylowy dodatek do 16-calowej felgi stalowej.

•Z logo Opla

•Spełnia najwyższe standardy Opla

•Sprzedawany pojedynczo

•Łatwy w montażu

13409775



Osłona felgi strukturalnej 16''

Stylowy dodatek do 16-calowej obręczy strukturalnej.

•Z logo Opla

•Spełnia najwyższe standardy Opla

•Sprzedawany pojedynczo

•Łatwy w montażu

Ograniczenia: pasuje tylko do stalowych obręczy strukturalnych, 

numer części: 13 383 368.

13409779

Kołpak felgi stalowej 16'' – 7-ramienny

Uatrakcyjnia wygląd felgi stalowej. Imituje obręcz koła ze 

stopów metali lekkich.

•Rozmiar felgi: 16"

•Rozstaw otworów mocujących 5 x 115

•Dostępna pojedynczo (na sztuki)

13267802

Nakrętki wentyli – logo Opel

Najlepiej podkreślają oryginalne wzornictwo obręczy kół.

•Chromowane, srebrne

•Logo Opel na czarnym tle

•Komplet na 4 koła
13377269

Kołpak felgi stalowej 16'' – 7-ramienny

Uatrakcyjnia wygląd felgi stalowej. Imituje obręcz koła ze 

stopów metali lekkich.

•Rozmiar felgi: 16"

•Dostępny pojedynczo (na sztuki)
13261588

Hak holowniczy i złącze 13-stykowe, demontowalny

Zaprojektowany specjalnie dla Astry.

•Wykonany z wysokiej jakości stali

•Łatwy w montażu i obsłudze

•Maksymalny statyczny nacisk pionowy: 60 kg

•Wartość maksymalnego obciążenia haka holowniczego 

podana jest w instrukcji obsługi samochodu

•Dostępny dla wszystkich wersji silnikowych

•W komplecie 13-stykowe gniazdo elektryczne

39085518

Felga aluminiowa 16" – 5-ramienna „V”

Wzór 10-ramienny. Felga wysokiej jakości w eleganckim 

srebrzystym kolorze.

Rozmiar felgi: 7 x 16, osadzenie 41 

Rozstaw otworów: 5 x 105 

Rozmiar opony: 205/55 R 16 91H 

39078765

Felga aluminiowa 16" – 5-ramienna podwójna

Wzór 5-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła w 

kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 205/55 R 16 91H

•Rozmiar felgi: 7,0 x 16˝, odsadzenie 41

•Rozstaw otworów mocujących: 5 x 105

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno.

39024544

Felga aluminiowa 17" – 5-podwójnych ramion

Wzór 5-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

sportowej stylistyce, w kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V

•Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝, odsadzenie 44

•Rozstaw otworów mocujących: 5 x 105

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

39078742



Felga aluminiowa 17" – 5-podwójnych ramion

Wzór 5-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

sportowej stylistyce, w kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V

•Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝, odsadzenie 44

•Rozstaw otworów mocujących: 5 x 105

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

39092178

Felga aluminiowa 17" – 10-ramienna

Wzór 5-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

dynamicznej stylistyce, w kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V

•Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝, odsadzenie 44

•Rozstaw otworów mocujących: 5 x 105

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

39092179

Felga aluminiowa 17" – 10-ramienna „V”

Wzór 10-ramienny w układzie „V”. Wysokiej jakości obręcz koła 

o klasycznej stylistyce, w kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V

•Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝, odsadzenie 44

•Rozstaw otworów: 5 x 105

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13451895

Felga aluminiowa 17" – 10-ramienna „V”

Wzór 10-ramienny w układzie „V”. Wysokiej jakości obręcz koła 

o klasycznej stylistyce, w kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V

•Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝, odsadzenie 44

•Rozstaw otworów: 5 x 105

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

39092177

Felga aluminiowa 18" – 10-ramienna podwójna, dwukolorowa

Wzór 10-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

dynamicznej stylistyce, dwubarwne wykończenie z połyskiem.

Rozmiar opony: 225/40 R 18 92W 

Rozmiar felgi: 7,5 x 18˝, odsadzenie 44 

Rozstaw otworów mocujących: 5 x 105 

39092181

Osłona piasty koła – okrągła, Black

PIASTA KOŁA, KOLOR CZARNY, 53MM DIA  (OPEL)   (IDENT 

AAK5)

13395741

Osłona piasty koła – okrągła, szczotkowane aluminium

 PIASTA KOŁA, CHARCOAL, 53MM DIA  (OPEL)   (IDENT AABH)

13276164

Nakrętki zabezpieczające koła

Najlepsza ochrona przed kradzieżą kół.

•W zestawie: 4 nakrętki i klucz patentowy

•Rozmiar: 12 mm 
13331034



Osłony nakrętek kół – Anthracite

Chronią nakrętki kół przed brudem i korozją. Uzupełniają 

elegancki wygląd koła.

•Kolor: Anthracite

•Wymiary: 17 x 27 mm

•Dostępne pojedynczo (na sztuki)

92083315

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)

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)

93165519

Thule SnowPack 7326 (6 pary nart / 4 deski)

Pojemność narty: Maksymalnie 6 par

•Pojemność deski snowboardowe: Maksymalnie 4 deski

•Szerokość ładunku: 75 cm

•Bardzo duży przycisk: Tak

•Miejsce na wysokie wiązania: Tak

•Zamknięcie nart w uchwycie: Tak

•Zamknięcie uchwytu na bagażniku bazowym: Tak

39199585

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

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EuroWay G2

• Pasuje do wszystkich typów oryginalnych haków - 13-stykowe 

złącze elektryczne w komplecie

• Mieści maksymalnie do 2 rowerów

• Zamki zabezpieczają uchwyt na haku i załadowane rowery

• Mechanizm odchylania sterowany pedałem ułatwia dostęp do 

bagażnika, także z zamontowanymi rowerami

• Nieużywany może być złożony na płasko dla wygodnego 

przechowywania

• Masa własna: 12,7 kg

95516342

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EuroWay G2

• Pasuje do wszystkich typów oryginalnych haków - 13-stykowe 

złącze elektryczne w komplecie

• Mieści maksymalnie do 3 rowerów

• Zamki zabezpieczają uchwyt na haku i załadowane rowery

• Mechanizm odchylania sterowany pedałem ułatwia dostęp do 

bagażnika, także z zamontowanymi rowerami

• Nieużywany może być złożony na płasko dla wygodnego 

przechowywania

• Masa własna: 15,8 kg

95516340

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EasyFold 931

Nadaje się do transportu rowerów z silnikiem elektrycznym.

Pasuje do wszystkich typów oryginalnych haków - 13-stykowe 

złącze elektryczne w komplecie 

Gałka z zamkiem Thule AcuTight z wbudowanym 

ogranicznikiem sygnalizującym kliknięciem uzyskanie 

optymalnej siły mocowania 

Nieużywany może być złożony na płasko dla wygodnego 

przechowywania 

Duża ładowność umożliwia transport rowerów elektrycznych 

39050209

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

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

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

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



Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EuroClassic G6

Najbardziej zaawansowany, pełnowymiarowy uchwyt do 

bezpiecznego przewozu rowerów z tyłu samochodu. 

Montowany do haka holowniczego.

• Pasuje do wszystkich typów oryginalnych haków - 13-stykowe 

złącze elektryczne w komplecie

• Mieści maksymalnie do 3 rowerów

• Pojemność można zwiększyć o 1 rower, wymaga 

dodatkowego adaptera

• Zamki zabezpieczają uchwyt na haku i załadowane rowery

95516341

Adapter uchwytu rowerowego na hak holowniczy Thule 

EuroClassic G6

Zwiększa ładowność uchwytu Thule EuroClassic G6.

• Pasuje do większości rowerów i rozmiarów kół

• Maksymalna ładowność: 15 kg"

95516429

Uchwyt ścienny Thule "Wall Hanger"

Montowany na ścianie, pozwala na przechowywanie sprzętu 

sportowego i uchwytów dachowych.

Ładowność: 40 kg 

Ograniczenia: nie może być używany z uchwytem rowerowym 

Thule EuroWay. 

93165700

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

Biały BOX marki OPEL

Wygodny i najbardziej obszerny pojemnik dachowy. 

•Kolor: czarny glossy

•Wymiary: 2 050 x 840 x 450 mm

•Pojemność: 460 l

•Ładowność: 75 kg

•Masa własna: 21 kg

•Otwierany obustronnie

•System szybkiego montażu Power-Click

39050208

Pojemnik dachowy OPEL X

Wymiary: 2 180 x 900 x 400 mm

Pojemność: 470 l

Ładowność: 75 kg

Waga: 26 kg
39194752

Pojemnik dachowy Thule Ocean 200

W kolorze szarym 

Wymiary: 1 750 x 820 x 450 mm 

Pojemność: 390 l 

Ładowność: 50 kg 

Masa własna: 14 kg 

Otwieranie jednostronne 

System szybkiego montażu Easy-Snap 

Centralny zamek zabezpieczający 

13481282

TOURING 200

Pojemnik dachowy Thule Touring 200 - Tytanowy Aeroskin

Kolor: tytanowy, z powłoką aeroskin 

Wymiary: 1 750 x 820 x 450 mm 

Pojemność: 400 l 

Ładowność: 50 kg 

Masa własna: 13 kg 

Otwieranie obustronne Dual-Side ułatwia montaż załadunek i 

rozładunek 

System szybkiego montażu Fast-Click ze zintegrowanym 

wskaźnikiem siły mocowania ułatwia bezpieczny montaż 

13481285

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

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



TOURING 700

Pojemnik dachowy Thule Touring 700 - Tytanowy Aeroskin

Kolor: tytanowy, z powłoką aeroskin 

Wymiary: 2 320 x 700 x 420 mm 

Pojemność: 430 l 

Ładowność: 50 kg 

Masa własna: 15 kg 

Otwieranie obustronne Dual-Side ułatwia montaż załadunek i 

rozładunek 

System szybkiego montażu Fast-Click ze zintegrowanym 

wskaźnikiem siły mocowania ułatwia bezpieczny montaż 

13481284

MOTION 800

Pojemnik dachowy Thule Motion 800

Kolor: czarny glossy 

Wymiary: 2 050 x 840 x 450 mm 

Pojemność: 460 l 

Ładowność: 75 kg 

Masa własna: 21 kg 

Otwierany obustronnie 

System szybkiego montażu Power-Click 

Centralny zamek zabezpieczający 

Niski współczynnik oporu powietrza, hałasu i wibracji 

95599248

Pojemnik dachowy Thule Motion 800

Kolor: srebrny glossy 

Wymiary: 2 050 x 840 x 450 mm 

Pojemność: 460 l 

Ładowność: 75 kg 

Masa własna: 21 kg 

Otwierany obustronnie 

System szybkiego montażu Power-Click 

Centralny zamek zabezpieczający 

Niski współczynnik oporu powietrza, hałasu i wibracji 

95599247

Składany organizer / torba Thule GoBox 8005

39089832

KOŁO ZIMOWE na feldze stalowej  - PRAWE

205/55 R16 91H Firestone WH3
PLBRI0005739

KOŁO ZIMOWE na feldze stalowej  - LEWE

205/55 R16 91H Firestone WH3
PLBRI0005740

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

CZUJNIKI PARKOWANIA PRZÓD

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

Dźwiękowa

PLAME0000092

0

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW 

NIEDŹWIEDŹ LOCK PREMIUM

zamek wystaje z konsoli, 

możliwość  zamknięcia ręką, a otwieranie jest kluczem 

tylko skrzynia manualna 6-biegowa

PLNLC0000196

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW 

NIEDŹWIEDŹ LOCK CLASSIC

zamek na równi z konsolą, 

zamykanie i otwieranie kluczem 

tylko skrzynia manualna 6-biegowa

PLNLC0000195

Czunik ciśnienia opony

dostępny na sztuki

(poza programem voucher)

13506028

Przyciemniane szyby tylne

Osłona wyciszająca



Odstraszacz kun


