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Dywaniki tekstylne – Jet Black

Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na zużycie.

•Kolor: czarny Jet Black

•Ze znakiem błyskawicy po stronie kierowcy

•Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego 

antypoślizgowego systemu mocowań Opla

•Cztery sztuki w komplecie

13440228

Dywaniki welurowe Jet Black

Wysokiej jakości materiał doskonale komponuje się ze 

stylowym wnętrzem Corsy i zapewnia ochronę podłogi przed 

brudem i wilgocią.

•Kolor: antracytowy, obszyte czarną lamówką Jet Black z 

czerwonymi przeszyciami Sanguine Red 

•Przednie dywaniki z wyszywanym logo Corsa w kolorze 

czerwonym Sanguine Red

•Spód wykończony gumą dla lepszej przyczepności

•Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego 

39187352

Dywaniki welurowe - Jet Black, lamówka Jet Black Light

Wysokiej jakości materiał doskonale komponuje się ze 

stylowym wnętrzem Corsy i zapewnia ochronę podłogi przed 

brudem i wilgocią.

•Kolor: antracytowy, obszyte szarą lamówką Jet Black Light

•Przednie dywaniki z wyszywanym logo Corsa w kolorze 

czarnym Corbie Black

•Spód wykończony gumą dla lepszej przyczepności

•Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego 

antypoślizgowego systemu mocowań Opla

13440226

Dywaniki gumowe – czarne PRZEDNIE

Skutecznie chronią wnętrze auta przed wilgocią i brudem.

•Dostępne w kolorze czarnym

•Przednie dywaniki z wytłoczonym logo „Corsa”

•Przytwierdzane z wykorzystaniem standardowego, 

antypoślizgowego systemu mocowań

•Komplet 2 dywaników przednich

13483186

Mata podłogi bagażnika

Chroni wykładzinę podłogową przed brudem, wodą i 

zużyciem.

•Dopasowana do kształtu bagażnika

•Zapobiega przesuwaniu się niewielkich przedmiotów

•Podwyższone krawędzie dodatkowo chronią wykładzinę 

przed wodą podczas transportu mokrych przedmiotów

•Wygodna do czyszczenia, zakładania i wyjmowania

93199292

Podwójna podłoga bagażnika

Zwiększa efektywność wykorzystania przestrzeni ładunkowej.

•Wydziela dodatkową przestrzeń do przewozu małych 

przedmiotów

•Przy złożonym oparciu tylnej kanapy zapewnia płaską 

powierzchnię przestrzeni ładunkowej, ułatwiając załadunek 

bagażu

•Może być obniżona w celu zwiększenia głębokości bagażnika

13427632

Kuweta bagażnika z przegrodami

Idealnie dopasowana do wymiarów bagażnika. Chroni podłogę 

przed zabrudzeniem i wilgocią. Ułatwia utrzymanie porządku 

w przedziale bagażowym. Antypoślizgowa powierzchnia 

zapobiega przesuwaniu się przedmiotów. Matę można myć.

•Materiał: guma

•Posiada przegrody ułatwiające rozłożenie różnych małych 

przedmiotów 

13367005



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

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

39046848

Chlapacze przednie, profilowane

Profilowane chlapacze nawiązują stylem do wyglądu Corsy. 

Ograniczają odpryski lakieru dolnych części nadwozia i chronią 

przed brudem.

•Kolor czarny, drobnoziarnista faktura

•Mocowane do fabrycznych uchwytów

•Dwa chlapacze w komplecie

Uwaga: nie pasują do Corsy OPC oraz elementów stylizacji 

nadwozia OPC Line.

13432600

Chlapacze tylne, profilowane

Profilowane chlapacze nawiązują stylem do wyglądu Corsy. 

Ograniczają odpryski lakieru dolnych części nadwozia i chronią 

przed brudem.

•Kolor czarny, drobnoziarnista faktura

•Mocowane do fabrycznych uchwytów

•Dwa chlapacze w komplecie

Uwaga: nie pasują do Corsy OPC oraz elementów stylizacji 

nadwozia OPC Line.

13432608

Folia ochronna nadwozia – tylny zderzak

Przezroczysta folia zabezpiecza tylny zderzak przed 

zarysowaniami i odpryskami, np. w trakcie załadunku lub 

rozładunku bagażu.

•Ochrona przed zarysowaniami i odpryskami

•Łatwe naklejanie

•Po usunięciu nie pozostawia śladu

13452671

Nakładki progów wewnętrznych – przednie do CORSA 3D

13443876

Nakładki progów wewnętrznych – przednie do CORSA 5D

13443875

Aluminiowe belki dachowe

Dwie belki dachowe o aerodynamicznym kształcie. 

Dostosowane do wygodnego montażu każdego rodzaju 

pojemnika dachowego oraz innych systemów transportu 

bagażu.

•Stopy utrzymujące belki zabezpieczone zamkami

•Osłony stop z wytłoczonym logo Opla

•Posiadają system mocowania T-track

•Łatwe w montażu i obsłudze

•Maksymalny udźwig: 75 kg

93199353



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

95513897

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

95513899

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

95513898

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

Popielniczka

Wyjmowana popielniczka/pojemnik na śmieci mieści się w 

uchwycie na kubki przedniej i tylnej części konsoli centralnej.

13208408

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

Pojemnik na kosmetyki

Praktyczny pojemnik na kosmetyki lub inne drobiazgi.

•Zestaw z kubkiem do uchwytu

•Kolor: czarny Jet Black
13367857

Uchwyt na notatnik

Praktyczny uchwyt na mały notatnik, długopisy lub inne 

drobiazgi.

•Zestaw z kubkiem do uchwytu

•Kolor: czarny Jet Black
13367856

Uchwyt na chusteczki

Praktyczny uchwyt na chusteczki higieniczne lub inne 

drobiazgi.

•Zestaw z kubkiem do uchwytu

•Kolor: czarny Jet Black 13367855



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

Osłona felgi stalowej 15'' (kołpak)

Uatrakcyjnia wygląd felgi stalowej. Imituje obręcz koła ze 

stopów metali lekkich.

•Rozmiar felgi: 15"

•Dostępny pojedynczo (na sztuki)
13265184

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

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

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 z tylnymi. Czujników nie można montować w autach z 

13437251

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)

•Bezpieczniki: 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A

39022498

Zestaw żarówek

Zestaw zapasowych żarówek w praktycznym, plastikowym opakowaniu.

•Zawiera najważniejsze żaróweki

•W zestawie żarówka H7 i H1

95599082

Hak holowniczy i złącze 13-stykowe, demontowalny

Zaprojektowany specjalnie dla Opla Corsy.

•Kula o średnicy 50 mm

•Wykonany z wysokiej jakości stali

•Łatwy w montażu

•Wartość maksymalnego obciążenia haka holowniczego 

podana jest w instrukcji obsługi samochodu

•Maksymalny statyczny nacisk pionowy: 55 kg

•Dostępny dla wszystkich wersji silnikowych

•13-stykowe złącze elektryczne w komplecie

13449598

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

•Trzeci punkt mocowania, za pomocą górnego pasa, 

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

Felga aluminiowa 15" – 8-ramienna

Wzór 8-ramienny. Wysokiej jakości obręcz koła o sportowej 

stylistyce, w kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 185/65 R 15 88H lub 185/65 R 15 88T

•Rozmiar felgi: 6,0 x 15", odsadzenie 39

•Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13380632



Felga aluminiowa 16" – 4-ramienna podwójna

Wzór 4-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

interesującej stylistyce, w kolorze srebrnym.

•Rozmiar opony: 195/55 R 16 87H

•Rozmiar felgi: 6,5 x 16", odsadzenie 40

•Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13380635

Felga aluminiowa 16" – 4-ramienna podwójna

Wzór 4-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

interesującej stylistyce, w kolorze białym Casablanca White.

•Rozmiar opony: 195/55 R 16 87H

•Rozmiar felgi: 6,5 x 16", odsadzenie 40

•Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13380637

Felga aluminiowa 16" – 4-ramienna podwójna

Wzór 4-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

interesującej stylistyce, w kolorze czarnym.

•Rozmiar opony: 195/55 R 16 87H

•Rozmiar felgi: 6,5 x 16", odsadzenie 40

•Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13380636

Felga aluminiowa 17" OPC

Wzór 5-ramienny. Wysokiej jakości obręcz koła o sportowej 

stylistyce dla Corsy OPC, w kolorze srebrnym.

Rozmiar opony: 215/45 R 17 91Y 

Rozmiar felgi: 7,0 x 17", odsadzenie 44 

Rozstaw otworów mocujących: 5 x 110 

Tylko dla modelu Corsa OPC. Osłona piasty i śruby 

zabezpieczające koło muszą być zamówione osobno. 

13432582

Felga aluminiowa 17" – 5-podwójnych ramion

Wzór 5-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

dynamicznej stylistyce, w kolorze srebrnym.

Rozmiar opony: 215/45 R 17 87V 

Rozmiar felgi: 7,0 x 17", odsadzenie 44 

Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100 

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13380638

Felga aluminiowa 17" – 5-ramienna „V”

Wzór 8-ramienny w układzie „V”. Wysokiej jakości obręcz koła 

o atrakcyjnej stylistyce i ostro wykończonych krawędziach 

ramion, w kolorze Titan Gloss z połyskiem.

Rozmiar opony: 215/45 R 17 87V 

Rozmiar felgi: 7,0 x 17", odsadzenie 44 

Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100 

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13402971

Felga aluminiowa 17" – 5-ramienna „V”

Wzór 8-ramienny w układzie „V”. Wysokiej jakości obręcz koła 

o atrakcyjnej stylistyce i ostro wykończonych krawędziach 

ramion, w kolorze czarnym z połyskiem.

Rozmiar opony: 215/45 R 17 87V 

Rozmiar felgi: 7,0 x 17", odsadzenie 44 

Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100 

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13402972

Felga aluminiowa 17" – 5-podwójnych ramion

Wzór 5-ramienny podwójny. Wysokiej jakości obręcz koła o 

dynamicznej stylistyce, w kolorze czarnym.

Rozmiar opony: 215/45 R 17 87V 

Rozmiar felgi: 7,0 x 17", odsadzenie 44 

Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100 

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno. 

13380639



Osłona piasty

Montowana na felgach aluminiowych zakrywa piastę koła.

•Wykończenie: szczotkowane aluminium

•Dostępna pojedynczo (na sztuki)
13362857

Osłona piasty koła – okrągła, Black

Osłona montowana na feldze zakrywa piastę koła.

•Wykonana z plastiku

•Kolor czarny Black

•Z logo Opla

•Pasuje do rozstawu otworów: 4 x 100

•Dostępna pojedynczo (na sztuki)

13395741

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 – Charcoal

Chronią śruby mocujące felgę przed brudem, solą i korozją. 

Uzupełniają elegancki wygląd koła.

•Kolor czarny Charcoal

•Wymiary: 17 x 32 mm

•Komplet 5 sztuk

13160977

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

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

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



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

• Ładowność: 46 kg (maksymalna masa roweru: 24 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

• Ładowność: 51 kg (maksymalna masa roweru: 24 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 

Duża szerokość między uchwytami kół ułatwia montaż 

39050209

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

• Mechanizm odchylania sterowany pedałem ułatwia dostęp 

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

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

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

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

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

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



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

•Centralny zamek zabezpieczający

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 

Centralny zamek zabezpieczający, klucz z miękkim uchwytem 

13481285

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 

Centralny zamek zabezpieczający, klucz z miękkim uchwytem 

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

185/65 R15 88T Firestone WH3
PLBRI0004367

KOŁO ZIMOWE na feldze stalowej  - LEWE

185/65 R15 88T Firestone WH3
PLBRI0004368

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

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW 

NIEDŹWIEDŹ LOCK PREMIUM

zamek wystaje z konsoli, 

możliwość  zamknięcia ręką, a otwieranie jest kluczem 

tylko skrzynia manualna

PLNLC0000186

(skrzynia 5b)

PLNLC0000187

(skrzynia 6b)

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW 

NIEDŹWIEDŹ LOCK CLASSIC

zamek na równi z konsolą, 

zamykanie i otwieranie kluczem 

tylko skrzynia manualna

PLNLC0000181

(skrzynia 5b)

PLNLC0000182

(skrzynia 6b)



Czunik ciśnienia opony

dostępny na sztuki

(poza programem voucher)

13598775

Przyciemniane szyby tylne

Osłona wyciszająca

Kamera cofania akcesoryjna

Odstraszacz kun


