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Dywaniki tekstylne – Jet Black

Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na zużycie.

Kolor czarny Jet Black

Bez logo

Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego 

antypoślizgowego systemu mocowań Opla (dwa punkty 

mocowania po stronie kierowcy, jeden po stronie pasażera)

4 sztuki w komplecie

39090614

Dywaniki gumowe – czarne

Skutecznie chronią podłogę samochodu przed deszczem, 

śniegiem i brudem.

Dostępne w kolorze czarnym
39090608

Dywaniki welurowe – czarne

Wysokiej jakości materiał doskonale komponuje się z 

wnętrzem KARLa i chroni podłogę przed brudem i wilgocią.

Kolor czarny Jet Black; dywaniki przednie z wyszytym napisem 

KARL w kolorze srebrnym

Spód wykończony gumą dla większej przyczepności

Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego 

antypoślizgowego systemu mocowań Opla (dwa punkty 

mocowania po stronie kierowcy, jeden po stronie pasażera)

39090611

Mata bagażnika - gumowa

Ułatwia utrzymanie porządku w przedziale bagażowym.

Antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwaniu się 

przedmiotów

Napis KARL w środkowej tylnej części

Kolor czarny

42338932

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

Chlapacze przednie, profilowane

Profilowane chlapacze nawiązują stylem do wyglądu KARLa. 

Ograniczają odpryski lakieru dolnych części karoserii i chronią 

nadwozie przed brudem.

Kolor czarny

Łatwe w montażu i czyszczeniu

Brak logo

2 chlapacze w komplecie

42506002

Chlapacze tylne, profilowane

Profilowane chlapacze nawiązują stylem do wyglądu KARLa. 

Ograniczają odpryski lakieru dolnych części karoserii i chronią 

nadwozie przed brudem.

Kolor czarny

Łatwe w montażu i czyszczeniu

Brak logo

2 chlapacze w komplecie

42506005



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

39030192

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

39030194

Pakiet dekoracyjny wnętrza – Piano Black

Czarna, błyszcząca obudowa radioodbiornika dodaje elegancji 

wnętrzu KARLa.

Kolor: czarny Piano Black

Części zamienne konsoli centralnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 302 x 217 x 74 mm

Ograniczenia: dla modeli roku 2016 z radioodbiornikiem R300 

lub R300 BT.

42371897

Pakiet dekoracyjny wnętrza z chromowanymi dyszami 

nawiewów – Piano Black

Czarna, błyszcząca obudowa radioodbiornika z chromowanymi 

dyszami nawiewów dodają elegancji wnętrzu KARLa.

Kolor: czarny Piano Black

Części zamienne konsoli centralnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 302 x 217 x 74 mm

Ograniczenia: dla modeli roku 2016,5 z modułem BYOM (Bring 

Your Own Media).

42371908

Pakiet dekoracyjny wnętrza – Piano Black

Czarna, błyszcząca obudowa radioodbiornika dodaje elegancji 

wnętrzu KARLa.

Kolor: czarny Piano Black

Części zamienne konsoli centralnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 302 x 217 x 74 mm

Ograniczenia: dla modeli roku 2016 bez radioodbiornika.

42371895

Nakładki progów wewnętrznych – przednie

Stylowe, łatwe w montażu nakładki nie tylko atrakcyjnie 

wyglądają, ale również chronią progi drzwi przed 

zarysowaniami.

Aluminiowy wygląd

Z logo Opla

2 nakładki w komplecie, przednie

95264200

Czarna folia ozdobna na słupki B

Czarne, matowe słupki B nadają nadwoziu kontrastowy, 

spersonalizowany wygląd.

Naklejane na słupki dachowe pomiędzy przednimi i tylnymi 

szybami bocznymi

4 sztuki w komplecie

42354740

Osłona felgi stalowej 14'' (kołpak)

Wzór 6-ramienny. Stylowy dodatek do 14-calowej obręczy 

stalowej.

Kolor srebrny

Z logo Opla

Spełnia najwyższe standardy Opla

Łatwy w montażu

Sprzedawany pojedynczo

42344313



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

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 

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

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

Wieszak na ubrania

Doskonałe rozwiązanie chroniące marynarki i płaszcze przed 

pognieceniem.

Montowany za zagłówkiem fotela pasażera

Wykonany z chromowanej nierdzewnej stali

Zakres regulacji: 150/210 mm

Przy zamontowanym wieszaku miejsce na tylnej kanapie przed 

wieszakiem i fotel pasażera wyposażony w aktywny zagłówek 

nie mogą być zajęte.

9163034

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 

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

Felga aluminiowa 15" – 8-ramienna

Wzór 8-ramienny. Wysokiej jakości obręcz koła o atrakcyjnej 

stylistyce, w kolorze srebrnym.

Rozmiar opony: 185/55 R 15

Rozmiar felgi: 6 x 15˝, odsadzenie 50

Rozstaw otworów mocujących: 4 x 100

Osłona piasty i śruby zabezpieczające koło muszą być 

zamówione osobno.

95192367

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

Nakrętki zabezpieczające koła

Najlepsza ochrona przed kradzieżą kół.

W zestawie: 4 nakrętki i klucz patentowy

Rozmiar: 12 mm
13331034

Przyciemniane szyby tylne

Osłona wyciszająca



Kamera cofania akcesoryjna

Odstraszacz kun


