
Zdjęcie Opis nr oferty

Video rejestrator Philips ADR620 39202436

Welurowe maty podłogowe

95599861

Dywaniki gumowe – czarne

95599849

Tekstylne maty podłogowe

95599860

POKRYWA,  PŁYTA PROGU, PRZEDNI (-A, -E)

95599852

POKRYWA,  PŁYTA PROGU, TYLNY (-A, -E)

95599853

Mata podłogi bagażnika

95599864

Welurowa mata podłogi bagażnika

95599865



Przegroda przedziału bagażowego

95599851

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

95599259

Stopnie boczne nadwozia

Stylowy i funkcjonalny zestaw aluminiowych stopni 

bocznych. Górna część jest wykonana ze 

szlachetnej stali i pokryta antypoślizgowymi 

gumowymi wypustkami. Ułatwiają wsiadanie i 

wysiadanie z samochodu, montaż i obsługę 

elementów transportowych na dachu. Dodatkowo 

zwiększają odporność nadwozia na uderzenia 

39156317

Aluminiowe belki dachowe do wersji z relingami 

dachowymi

13474370

Aluminiowe belki dachowe do wersji bez relingów 

dachowych

95599847

Nakładki pedałów ze stali nierdzewnej OPC - 

przekładnia manualna

95599856

Nakładki pedałów ze stali nierdzewnej OPC - 

przekładnia automatyczna

95599857



Zestaw dla palących

39114142

Chlapacze przednie

95599831

Chlapacze tylne, profilowane

95599832

Hak holowniczy stały

95599893

Hak holowniczy demontowalny

95599894

Kamera cofania

UWAGA - dodatkowy mały ekran (brak 

wyświetlania na wyświetlaczu radia)
95599866

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

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 

mocujących koło

95599243



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

Osłona koła 16 cali

Osłona koła do 16-milimetrowych stalowych kół w 

wersji 7-trapezowej ze srebrnym wykończeniem

3551778

Kołpak felgi stalowej 16'' – 11-ramienny

Uatrakcyjnia wygląd felgi stalowej. Imituje obręcz koła ze 

stopów metali lekkich.

Rozmiar felgi: 16" 

Dostępna pojedynczo (na sztuki) 13391568

Nakrętki wentyli – logo Opel

Najlepiej podkreślają oryginalne wzornictwo 

obręczy kół.

•Chromowane, srebrne

•Logo Opel na czarnym tle

•Komplet na 4 koła

13377269

Nakrętki zabezpieczające koła do felg ALUMINIOWYCH

39099170

Felga aluminiowa 16" – 5-ramienna podwójna

Wzór 5-ramienny podwójny. Felga wysokiej jakości w 

eleganckim srebrzystym kolorze.

• Rozmiar: 16 x 7"

• Rozstaw otworów mocujących: 5 x 108

• Przeznaczona do opon: 215/60 R16 V 100

3551625



Felga aluminiowa 17" – 5-ramienna podwójna

Wzór 5-ramienny, podwójny. Felga wysokiej jakości w 

eleganckim srebrzystym kolorze.

• Rozmiar: 17 x 7"

• Rozstaw otworów mocujących: 5 x 108

• Przeznaczona do opon: 215/65 R 17 99 V

3551539

Felga aluminiowa 18" – 5-ramienna podwójna, dwukolorowa

Wzór 5-ramienny, podwójny dwukolorowy. Felga wysokiej 

jakości o bardzo ekspresyjnej stylistyce i dwukolorowym 

wykończeniu – srebrnym i czarnym.

• Rozmiar: 18 x 7,5"

• Rozstaw otworów mocujących: 5 x 108

• Przeznaczona do opon: 225/55 R18 98 V

3551651

Felga aluminiowa 18" – 5-ramienna podwójna, dwukolorowa

Wzór 5-ramienny, podwójny dwukolorowy. Felga wysokiej 

jakości o bardzo ekspresyjnej stylistyce i dwukolorowym 

wykończeniu – srebrnym i czarnym.

• Rozmiar: 18 x 7,5"

• Rozstaw otworów mocujących: 5 x 108

• Przeznaczona do opon: 225/55 R18 98 V

3551639

Felga aluminiowa 18" – 5-ramienna

Wzór 5-ramienny. Felga wysokiej jakości w eleganckim 

srebrzystym kolorze.

• Rozmiar: 18 x 7,5"

• Rozstaw otworów mocujących: 5 x 108

• Przeznaczona do opon: 225/55 R18 98 V

3551643

Felga aluminiowa 18" – 10-ramienna podwójna

Wzór 10 ramienny, podwójny. Felga wysokiej jakości w 

eleganckim srebrzystym kolorze.

• Rozmiar: 18 x 7,5"

• Rozstaw otworów mocujących: 5 x 108

• Przeznaczona do opon: 225/55 R18 98 V

3649396

Felga aluminiowa 19" – 5-ramienna, dwukolorowa

Wzór 5-ramienny, podwójny. Felga wysokiej, jakości w 

eleganckim srebrzystym kolorze. Wyróżnia się dwukolorowym 

wykończeniem.

• Rozmiar: 19 x 7,5"

• Rozstaw otworów mocujących: 5 x 108

• Przeznaczona do opon: 235/50 R19 99 V

3551771

13395743

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

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



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

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

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



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

•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

215/70 R16 100H Bridgestone LM80evo
PLBRI0006134

KOŁO ZIMOWE na feldze stalowej  - LEWE

215/70 R16 100H Bridgestone LM80evo
PLBRI0006135

Przyciemniane szyby tylne

Osłona wyciszająca

Kamera cofania akcesoryjna

Odstraszacz kun


