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Dywaniki tekstylne – Jet Black

Chronią podłogę samochodu. Wykonane z materiału 

odpornego na zużycie.

• W kolorze czarnym Jet Black

• Dopasowane specjalnie do Nowej Insignii 

• Przednie dywaniki z logo „Insignia”

• Antypoślizgowy system mocowań Opla

• 4 dywaniki w komplecie

39112350

Welurowe maty podłogowe

Naturalny wybór dla klientów, którzy oczekują akcesoriów 

najwyższej jakości. Kontrastowe obszycie dodaje szyku, a czarny 

materiał doskonale komponuje się ze stylowym wnętrzem 

Nowej Insignii.

• Dopasowane specjalnie do Insignii

• Kolor: Jet Black

• Przednie dywaniki z wyhaftowanym emblematem Insignii w 

kolorze Shadow Grey

• Brzegi obszyte w kolorze Shadow Grey

39200601

Dywaniki gumowe – czarne

Skutecznie chronią podłogę samochodu przed wilgocią i 

brudem.

• Dostępne w kolorze czarnym

• Przednie dywaniki z wytłoczonym logo „Insignia”

• Podniesione krawędzie

• Dodatkowe miejsce na lewą stopę kierowcy

• Mocowane z wykorzystaniem standardowego systemu Opla

• 4 dywaniki w komplecie

39113289

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, 

39029048

Elastyczna siatka bezpiecznie utrzymuje w miejscu lekkie 

przedmioty i zwiększa funkcjonalność bagażnika.

• Prosta w użyciu

• Mocowana za pomocą zaczepów

13171018

Siataka uniwersalna

 

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



Kieszeń siatkowa na dokumenty

Elastyczna siatka powierzchniowa zaczepiana do środkowej 

konsoli po stronie pasażera. 

Idealna do przechowywania map, przewodników itp.

93199240

Aluminiowe belki dachowe

Dwie belki dachowe o aerodynamicznym kształcie. 

Dostosowane do wygodnego montażu każdego rodzaju 

pojemnika dachowego oraz innych systemów transportu 

bagażu.
39134275

Chlapacze przednie

39077358

Chlapacze tylne

39077361

Naklejka ochronna na tylny zderzak

39115756

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



13301696

19212762

Zestaw dla palących

39021506

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 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

13447402

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 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 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 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

Kołpak felgi strukturalnej 17" – 5-ramienny

Uatrakcyjnia wygląd felgi strukturalnej. Imituje obręcz koła ze 

stopów metali lekkich.

•Rozmiar felgi: 17"

•Rozstaw otworów mocujących 5 x 115

•Dostępny pojedynczo (na sztuki)

13267806

Kołpak felgi strukturalnej 17" – 5-ramienny z czarnym 

wypełnieniem

13472459

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

Nakrętki wentyli – logo Opel

Najlepiej podkreślają oryginalne wzornictwo obręczy kół.

•Chromowane, srebrne

•Logo Opel na czarnym tle

•Komplet na 4 koła
13377269

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

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

Zestaw BOSAL do holowania przyczepy, ze sztywną głowicą 

kulową, 13-pol. gniazdo

Specjalnie zaprojektowany do nowego Opla Insignia Grand 

Sport, ze sztywną głowicą kulową.

Kulista główka 50 mm

Wykonany z wysokiej jakości stali

Łatwy w montażu

Maks. Obciążenie przyczepy 1500 kg (w zależności od wariantu 

silnika)

39195027

Zestaw BOSAL do ciągnięcia przyczepy, z wyjmowaną głowicą 

kulową, 13-pol. Gniazdo

Specjalnie zaprojektowany do nowego Opla Insignia Grand 

Sport, z wymienną głowicą kulową.

Kulista główka 50 mm

Wykonany z wysokiej jakości stali

Łatwy w montażu

Maks. Obciążenie przyczepy 1500 kg (w zależności od wariantu 

39195033

Zestaw do holowania przyczepy, z obrotową głowicą kulową, 

13-pol. Gniazdo

Speziell für den neuen Opel Insignia Grand Sport entwickelt, mit 

schwenkbarem Kugelkopf.

50-mm-Kugelkopf 

Aus hochwertigem Qualitätsstahl 

Einfach zu montieren 

Zulässiges Zuladungsgewicht und max. Ladungsmaße den 

39168615

Czujniki Pakowania - przednie

13437251

Czujniki Pakowania - tylnie

13437253

Kamera cofania

Informacja dodatkowa: odpowiedni tylko dla pojazdów z 

fabryki zainstalowany BYOM 2 modułu (Radio R 4.0 IntelliLink).

39143132



Kamera cofania

Informacja dodatkowa: odpowiedni tylko dla pojazdów z 

fabrycznie zainstalowanym systemem nawigacji (RF900 

Intellilink).
39143133

Felga 16"

7J X 16   (IDENT ACDD)

39098759

Felga 17"

 7.5J X 17, BŁYSZCZĄCY SREBRNY   (IDENT ABGC)

13463429

Felga 18"

8.5J X 18   (IDENT ACDF)

39098760

Felga 18"

8.5J X 18, CZARNY WYSOKO POŁYSKLIWY   (IDENT ABZV)

39030298

Felga 18"

8.5J X 18, SZARY TECHNICZNY   (IDENT AB64)

39076883

Felga 18"

 8.5J X 18, BŁYSZCZĄCY SREBRNY   (IDENT ACF8)

39116853



Felga 18"

 7.5J X 18, STANDARD SILVER   (IDENT ABBW)

13445439

Felga 20"

8.5J X 20, CZARNY WYSOKO POŁYSKLIWY   (IDENT ACGX)

39123826

Felga 20" z szarym wypełnieniem

8.5J X 20, SZARY TECHNICZNY / WZÓR W ROMBY   (IDENT ACGY)

39123827

Felga 20"

8.5J X 20, SZARY TECHNICZNY   (IDENT ABGJ)

13463434

 Osłona PIASTY KOŁA, OPEL, KOLOR CZARNY   (IDENT AAK7)

13395743

Osłona PIASTY KOŁA, OPEL, SZARY TECHNICZNY   (IDENT AAJ5)

13373329

KOREK ZAŚLEPKA,  CHARCOAL, 24 MM DŁUG.  (KOŁA 

WYKOŃCZONE STOPEM METALU)

13450275



KOREK ZAŚLEPKA,  SZARY TECHNICZNY, 21 MM DŁUG.  (KOŁA 

WYKOŃCZONE STOPEM METALU)

13235283

Nakrętki zabezpieczające koła

Skutecznie zabezpieczają przed kradzieżą kół.

•W zestawie: 4 nakrętki i klucz patentowy

•Rozmiar: 12 mm
13331034

Nakrętki zabezpieczające koła

Skutecznie zabezpieczają przed kradzieżą kół.

•W zestawie: 4 nakrętki i klucz patentowy

•Rozmiar: 12 mm
32026201

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

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 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

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

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

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

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

215/60 R16 99 Firestone WH3
PLBRI0006872

KOŁO ZIMOWE na feldze STALOWEJ  - LEWE

215/60 R16 99 Firestone WH3
PLBRI0006873

KOŁO ZIMOWE na feldze STRUKTURALNEJ  - PRAWE

225/55 R17 101V Firestone WH3
PLBRI0006088

KOŁO ZIMOWE na feldze STRUKTURALNEJ  - LEWE

225/55 R17 101V Firestone WH3
PLBRI0006089

KOŁO ZIMOWE na feldze ALUMINIOWEJ  - PRAWE

225/55 R17 101V Firestone WH3
PLBRI0006090

KOŁO ZIMOWE na feldze ALUMINIOWEJ  - LEWE

225/55 R17 101V Firestone WH3
PLBRI0006091



Czunik ciśnienia opony

dostępny na sztuki

(poza programem voucher)

13597645

Przyciemniane szyby tylne

Osłona wyciszająca

Kamera cofania akcesoryjna

Odstraszacz kun


