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U³atwiamy transport Twojego sprzêtu 
abyœ móg³ odkrywaæ œwiat na nowo

Dziêki osprzêtowi dachowemu Thule kompatybilnemu z oryginalnymi belkami dachowymi Opla 
mo¿esz zrealizowaæ swoje marzenia o niezapomnianej wyprawie. Z profesjonalnym wyposa¿eniem 
odkryjesz wiêcej, poznasz œwiat w ca³ej jego ró¿norodnoœci - w górach, na sawannie, nad jeziorami 
i rzekami, z dala od utartych œcie¿ek lub tu¿ za rogiem. Poszukujemy coraz bardziej inteligentnych, 
bezpiecznych i eleganckich rozwi¹zañ transportowych. Oto nasze ostatnie odkrycia.
Witamy w œwiecie produktów Thule oferowanych przez firmê Opel.

Uchwyty rowerowe 
montowane na dachu auta
Jak zmieniæ dach samochodu 
w doskona³e miejsce do transportu roweru.

Firma Thule proponuje dwie wersje uchwytów dachowych na rower instalowane bezpoœrednio do belek dachowych Twojego Opla. 
£atwe w monta¿u, bezpieczne i wytrzyma³e, trzymaj¹ Twój rower w solidnym uœcisku – kilometr za kilometrem. Taka lokalizacja 
– z dala od brudu i py³u jezdni – jest dla rowerów optymalna. Wiedz¹ o tym profesjonalni rowerzyœci, którzy przewo¿¹ swój sprzêt 
w³aœnie na dachu. Wystarczy wiêc, ¿e wybierzesz odpowiedni typ uchwytu – i wszystko stanie siê prostsze.

Thule ProRide – najbardziej stylowy sposób na 
transport roweru na dachu auta

Thule ProRide 591
nr GM nr katalogowy

?Ramiê uchwytu ramy pozostaje w uniesionej pozycji stanowi¹c oparcie 
dla roweru podczas monta¿u.

?Wyprofilowane mocowania kó³ utrzymuj¹ rower na szynie we w³aœciwej 
pozycji oraz gwarantuj¹ pewny uchwyt.

?Regulacja i zamykanie uchwytu jest szybkie 
i wygodne dziêki pokrêt³u umieszczonemu w zasiêgu rêki.

?Regulowane paski zêbate dopasowuj¹ce siê do ró¿nych rozmiarów 
opon pewnie przytrzymuj¹ ko³a roweru.

?Lekka i elegancka konstrukcja z aluminium.
?Mo¿liwoœæ instalacji po obu stronach dachu auta.
?Uchwyt mocowany do belek dachowych.

 93 165 519,  17 32 140

Thule FreeRide – solidny i funkcjonalny 
uchwyt, któremu mo¿esz zaufaæ

Thule FreeRide 530
nr GM nr katalogowy

?Uchwyt ramy z mechanizmem szybkiego uwalniania pasuje do 
wiêkszoœci rozmiarów ram.

?Regulowane paski zêbate dopasowuj¹ siê do ró¿nych 
rozmiarów opon.

?£atwy monta¿ zapewniaj¹cy pe³n¹ stabilnoœæ.
?Uchwyt mocowany do belek dachowych.

 93 165 520,  17 32 141

Wygodne ³adowanie roweru
Rama roweru ustawionego na 
szynie wsuwa siê 
automatycznie w rozwart¹ 
szczêkê uchwytu ramy.

Uchwyt ramy
Szczêka dopasowuje siê do 
œrednicy ramy, a uniesione 
ramiê uchwytu zapewnia pewne 
i stabilne mocowanie roweru.

Uchwyt ramy
Mechanizm szybkiego 
uwalniania gwarantuje 
dopasowanie do 
wiêkszoœci rozmiarów 
ram.

Zêbate paski mocuj¹ce
Regulowane do 
rozmiarów opon roweru 
zapewniaj¹ stabilne 
mocowanie kó³ w 
uchwycie.
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Uchwyty rowerowe
Zabierz ze sob¹ swoje 
rowery - teraz jeszcze 
³atwiej i bezpieczniej ni¿ 
kiedykolwiek dziêki 
innowacyjnym 
rozwi¹zaniom 
transportowym Thule.
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Pojemniki dachowe
Je¿eli w samochodzie 
zaczyna brakowaæ 
miejsca, powiêksz 
przestrzeñ baga¿ow¹ 
korzystaj¹c z szerokiej 
gamy praktycznych 
pojemników dachowych.

6
Uchwyty na narty lub 
snowboard
Je¿eli chcesz byæ pewien, 
¿e Twoje narty dotr¹ z 
Tob¹ bezpiecznie na 
miejsce wybierz uchwyty 
narciarskie Thule.

7
Uchwyty do przewozu 
sprzêtu p³ywaj¹cego
Dziêki uchwytom Thule 
zabierzesz nad wodê 
wszystko czego 
potrzebujesz – 
komfortowo i bezpiecznie
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Specyfikacja techniczna 
i ceny
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Pojemniki dachowe

Dziêki najwiêkszemu na rynku 
asortymentowi pojemników dachowych 
znajdziesz model dostosowany do 
ka¿dego samochodu marki
Opel, ka¿dego ³adunku i ka¿dej potrzeby.

Thule ma w swoim asortymencie eleganckie pojemniki dachowe pozwalaj¹ce zwiêkszyæ pojemnoœæ Twojego Opla bez 
szwanku dla jego wygl¹du czy aerodynamiki. Ka¿dy pojemnik zosta³ opracowany i przetestowany zgodnie z rygorystycznymi 
normami bezpieczeñstwa wyprzedzaj¹cymi nierzadko miêdzynarodowe wymagania w tym zakresie. Przyjrzyj siê bli¿ej 
najdoskonalszym pojemnikom dachowym na rynku.

Pojemniki dachowe Thule – cechy u¿ytkowe

Zapoznaj siê z unikatowymi cechami pojemników dachowych Thule, dziêki którym 
monta¿ jest niezwykle prosty, a pakowanie baga¿u to czysta przyjemnoœæ.

Power-Grip/Fast-Grip
Opatentowane przez Thule systemy 
szybkiego monta¿u Power-Grip i Fast-Grip 
u³atwiaj¹ bezpieczny monta¿ pojemnika.
Obs³ugiwane jedn¹ rêk¹ pokrêt³o zaciska 
szczêki na belce dachowej.

Centralny zamek
Opatentowany i 
bezpieczny centralny 
zamek umo¿liwia 
wyjêcie klucza tylko 
wtedy, gdy wszystkie 
rygle s¹ zamkniête.

Dyfuzory pod³ogowe Thule
Pod³u¿ne kana³y powietrzne 
pod³ogi oraz tylna czêœæ 
pojemnika uformowana w spojler, 
zmniejszaj¹ opór powietrza, ha³as 
i wibracje.

Ca³kowite otwarcie tylnych 
drzwi auta
Przesuniêta do przodu pozycja 
pojemnika umo¿liwia ca³kowite 
otwarcie tylnych drzwi w 
wiêkszoœci samochodów.

System otwierania Dual-Side
Umo¿liwia otwieranie pokrywy 
pojemnika z obu stron, 
u³atwiaj¹c dostêp do baga¿u.

P³ynna obs³uga
Opatentowane przez Thule 
sprê¿ynowe podnoœniki 
Dual-Force oraz zewnêtrzne
i wewnêtrzne uchwyty 
gwarantuj¹ wygodne
otwieranie i zamykanie 
pokrywy pojemnika.

Thule Excellence – najbardziej elegancki 
pojemnik dachowy na œwiecie

Thule Excellence
nr GM nr katalogowy

?Ekskluzywny wygl¹d z unikatow¹, dwubarwn¹ pokryw¹.
?Mo¿liwoœæ ca³kowitego otwarcia tylnych drzwi auta dziêki 

przesuniêtej do przodu pozycji pojemnika.
?Pokrowiec chroni¹cy pojemnik przed kurzem i zadrapaniami 

podczas przechowywania, np. w gara¿u.
?Zewnêtrzne i wewnêtrzne uchwyty u³atwiaj¹ce wygodne otwieranie 

oraz zamykanie pokrywy.
?£atwa i bezpieczna instalacja pojemnika dziêki opatentowanemu 

systemowi szybkiego monta¿u Power-Grip.
?Obustronnie otwierana pokrywa Dual-Side u³atwia monta¿, 

za³adunek i opró¿nianie pojemnika.
?Bezpieczny i funkcjonalny, centralny zamek blokowany kluczem.
?Dwukolorowa pokrywa: czarny z po³yskiem/tytanowy metalizowany.

 93 165 516,   17 32 133

Uniwersalny i funkcjonalny pojemnik dachowy

Thule Pacific 200/700
200  93 165 510, 
700 nr GM 93 165 511,  nr katalogowy 17 32 128

?Obni¿ona linia pod³ogi redukuje opory powietrza, zmniejszaj¹c 
poziom ha³asu i wibracji.

?Opatentowany system szybkiego monta¿u Fast-Grip obs³ugiwany 
z wnêtrza pojemnika.

?Otwieranie pokrywy na jedn¹ stronê.
?Bezpieczny i funkcjonalny, centralny zamek blokowany kluczem.
?Do wyboru w dwóch praktycznych rozmiarach z pokryw¹ w kolorze 

srebrzysto-szarym.

nr GM nr katalogowy 17 32 127

Praktyczny pojemnik dachowy w rozs¹dnej cenie

Thule Ocean 80
nr GM nr katalogowy

?£atwe w u¿yciu mocowania z obejmami typu „U”.
?Pojemnik otwierany z ty³u wyposa¿ony w zamek zatrzaskowy.
?Praktyczna pojemnoœæ z pokryw¹ w klasycznym szarym kolorze.

 93 165 509,  17 32 126

Thule Ranger 90/500
90   93 165 517,   17 32 134             
500 nr GM 93 165 518,  nr katalogowy 17 32 139

?Sk³adana konstrukcja pojemnika u³atwia przechowywanie 
i transport – z³o¿ony ³atwo zmieœci siê w baga¿niku auta.

?System szybkiego monta¿u Easy-Snap umo¿liwia zamocowanie 
pojemnika bez u¿ycia narzêdzi.

?Wodoodporny materia³, uszczelnione szwy i zamek b³yskawiczny ze 
zintegrowan¹ k³ódk¹, zapewniaj¹ pe³ne bezpieczeñstwo.

?W komplecie specjalna torba do przenoszenia i przechowywania 
z³o¿onego pojemnika (dotyczy Thule Ranger 90).

?Du¿a ³adownoœæ, do 50 kg.
?Mo¿liwoœæ szybkiego powiêkszenia pojemnoœci poprzez rozsuniêcie 

zamków b³yskawicznych umieszczonych w pokrywie 
(dotyczy Thule Ranger 500).

?W komplecie wsporniki narciarskie (dotyczy Thule Ranger 500).
?Atrakcyjna kolorystyka – czerñ po³¹czona ze srebrzystymi 

wstawkami.

nr GM nr katalogowy

Thule Spirit – perfekcyjna funkcjonalnoœæ 
w aerodynamicznej formie

Thule Spirit 820
nr GM 93 165 515, nr katalogowy 17 31 132

?Nowoczesne, aerodynamiczne linie wraz z technologi¹ dyfuzorów
i spojlerami obni¿aj¹ opory powietrza, ha³as oraz wibracje, 
gwarantuj¹c wysoki komfort jazdy.

?Opatentowany system szybkiego monta¿u Power-Grip zapewnia 
³atw¹ i bezpieczn¹ instalacjê.

?System Dual-Side umo¿liwiaj¹cy obustronne otwieranie pokrywy 
u³atwia monta¿ oraz za³adunek i opró¿nianie pojemnika.

?Bezpieczny, centralny zamek blokowany kluczem.

Pojemnik dachowy wyposa¿ony w wiele 
praktycznych udogodnieñ

Thule Atlantis 780
nr GM nr katalogowy

?Aerodynamiczne linie pojemnej bry³y gwarantuj¹ du¿¹ sztywnoœæ, 
jednoczeœnie redukuj¹c opory powietrza, ha³as oraz wibracje.

?Szybka i wygodna instalacja pojemnika dziêki systemowi szybkiego 
monta¿u Power-Grip.

?Pokrywa otwierana obustronnie dziêki systemowi Dual-Side u³atwia 
monta¿, za³adunek i opró¿nianie pojemnika (nie dotyczy modelu 
Atlantis 600).

?Centralny zamek blokowany kluczem gwarantuje pe³ne 
bezpieczeñstwo.

 93 165 514,  17 32 131
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Otwieranie pokrywy na jedn¹ stronê

Wymiary i pojemnoœæ

Thule Ocean 80
Pojemnoœæ (l): 320
Wymiary (cm) : 133 x 86 x 37

Pokrywa otwierana z ty³u

Sk³adane pojemniki dachowe

WyraŸnie zwiêkszaj¹ przestrzeñ ³adunkow¹ 
Twojego auta i zajmuj¹ bardzo niewiele miejsca.

Sk³adane i elastyczne pojemniki dachowe Thule z serii Ranger skutecznie zwiêkszaj¹ pojemnoœæ Twojego samochodu. S¹ równie¿ 
niezwykle ³atwe w demonta¿u i przechowywaniu. Wykonane z wytrzyma³ego, wodoodpornego materia³u z uszczelnionymi szwami 
i wyposa¿one w zamek b³yskawiczny z k³ódk¹ gwarantuj¹ wysoki standard przewo¿enia ³adunku. System szybkiego monta¿u 
Easy-Snap u³atwia mocowanie pojemnika na belkach dachowych. Zatem - raz, dwa i w drogê!

Idealny rozmiar
Thule Ranger wymaga niewiele 
miejsca - zmieœci siê nawet w 
szafie na ubrania.

Zawsze pod rêk¹
Specjalnie zaprojektowana 
torba pozwala zabraæ pojemnik 
dos³ownie wszêdzie.

Wystarczy rozwin¹æ
Po prostu po³ó¿ go na belkach 
dachowych, rozwiñ i przymocuj. 
Gotowy do pakowania!

Elastyczna przestrzeñ
Zastosowane zamki b³yskawiczne 
umo¿liwiaj¹ natychmiastowe 
zwiêkszenie pojemnoœci (dotyczy 
Thule Ranger 500).

Specjalna torba
S³u¿y do przechowywania oraz 
transportu z³o¿onego pojemnika 
(dotyczy Thule Ranger 90).

Wymiary i pojemnoœæ

Thule Ranger 90.
Pojemnoœæ (l): 340
Wymiary (cm): 110 x 80 x 40

Thule Ranger 500.
Pojemnoœæ (l): 500
Wymiary (cm): 190 x 50 x 30
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• • •

•

• •* •

• • • •

Nazwa

Wymiary (cm) 218 x 94 x 40 230 x 82 x 36 196 x 78 x 44 175 x 82 x 45 232 x 70 x 40 133 x 86 x 37 110 x 80 x 40 190 x 50 x 30

Wymiary wewnêtrzne (cm) 205 x 85 220 x 78 190 x 73 169 x 76 226 x 62 127 x 82 105 x 75 185 x 45

Masa (kg) 26 26 18 14 15 10 7 10

Pojemnoœæ (l) 520 480 480 460 460 320 340 300

75 75 75 50 50 50 50 50

8 / 6 8 / 6 7 / 5 6 / 4 4 / 3

Power-Grip Power-Grip Power-Grip Fast-Grip Easy-Snap

Z jednej strony

• • • • • •

• • • • • • • •

•

Centralny zamek • • • • •

• • • • • • • •

Certykat TÜV/GS • • • • • • • •

• • • • • • • •

200 185 185

Kolor Szary

Uchwyty na narty i deski snowboardowe Uchwyty do przewozu sprzêtu p³ywaj¹cego
Jesteœ zapalonym narciarzem lub snowboardzist¹?  Skorzystaj z uchwytu 
³atwego w monta¿u, prostego w za³adunku i bezpiecznego na drodze.
W jaki sposób transportujesz swoje narty i deski snowboardowe? Mamy nadziejê, ¿e nie wewn¹trz samochodu. Thule oferuje uchwyty do 
bezpiecznego i bezproblemowego przewozu Twojego sprzêtu - wszystkie ³atwe w monta¿u i bardzo proste w za³adunku – niezale¿nie od 
warunków pogodowych. Wygodne uchwyty dla wymagaj¹cych u¿ytkowników.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby przewieŸæ nad wodê swoje kajaki, deski 
windsurfingowe i inne jednostki p³ywaj¹ce ma³ego kalibru.
Firma Thule opracowa³a pe³en wachlarz rozwi¹zañ transportowych pomocnych w przewozie sprzêtu do sportów wodnych. Dziêki uchwytom 
Thule pojemnoœæ Twojego samochodu zyskuje ca³kiem nowy wymiar. Transport kajaka, deski windsurfingowej czy wakeboardowej nie stanowi 
¿adnego problemu. Oferujemy innowacyjne rozwi¹zania pozwalaj¹ce zachowaæ cenn¹ energiê na czas, gdy jest Ci ona naprawdê potrzebna – 
do walki z ¿ywio³ami.

Wysuwana podstawa
Wysuwana poza obrys auta jednym 
ruchem rêki podstawa uchwytu, umo¿liwia 
za³adowanie lub zdjêcie nart bez 
koniecznoœci siêgania na dach auta.

Wygodny du¿y przycisk

Thule Xtender – uchwyt, który pomaga Tobie za³adowaæ 
narty

Thule Xtender 739
nr GM nr katalogowy

?Wysuwana podstawa u³atwiaj¹ca ³adowanie i zdejmowanie nart pozwala unikn¹æ 
przypadkowych zarysowañ lakieru oraz koniecznoœci siêgania na czêsto zabrudzony dach 
auta.

?Aerodynamiczna, wytrzyma³a aluminiowa konstrukcja.
?Podwy¿szona pozycja mocowania nart chroni dach auta przed uszkodzeniem, np. 

wysokimi wi¹zaniami.
?Wygodny i bardzo du¿y przycisk u³atwia otwieranie uchwytu, szczególnie w rêkawicach 

narciarskich.
?Mo¿e zmieœciæ do szeœciu par nart lub do czterech desek snowboardowych.

 93 165 525,  17 32 146

Aerodynamiczny uchwyt narciarski najwy¿szej klasy

Thule Deluxe 726/727/740
726  93 165 523,  17 32 144   
727 nr GM 93 165 524, nr katalogowy 17 32 145               
740 nr GM 93 165 522, nr katalogowy 17 32 143

?Ekskluzywna, aluminiowa konstrukcja.
?Mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci zamocowania nart zabezpiecza dach auta przed uszkodzeniem przez np. 

wysokie wi¹zania.
?Bardzo du¿y przycisk u³atwia otwieranie uchwytu.
?Dostêpny w trzech wielkoœciach, mieœci do szeœciu par nart lub do czterech desek snowboardowych.            

nr GM nr katalogowy

Regulacja wysokoœci
Chroni dach przed 
uszkodzeniami.

Du¿y przycisk
U³atwia otwieranie 
uchwytu, nawet w 
grubych rêkawicach 
narciarskich.

Wspóùpracuje z oryginalnym bagaýnikiem Thule. Przed montaýem na bagaýniku innej marki skonsultuj siæ z lokalnym dystrybutorem Thule.

Idealnie dopasowuje siê do kszta³tu kad³uba

Uchwyt na kajak Thule 874
nr GM nr katalogowy

?Cztery regulowane, pokryte gum¹ wsporniki stabilizuj¹ kajak podczas transportu, gwarantuj¹c 
pewne i bezpieczne zamocowanie sprzêtu.

?Solidne taœmy mocuj¹ce.
?Gumowe os³ony klamer chroni¹ zarówno auto jak i kajak podczas za³adunku i transportu.

 93 165 526,  17 32 147

Do przewozu d³ugich przedmiotów

Uchwyt wielofunkcyjny Thule 855
nr GM nr katalogowy

? Idealny do transportu wiose³, pagajów, masztów oraz innych d³ugich elementów o œrednicy 
do 10 cm.

? Zintegrowana linka z zamkiem zabezpieczaj¹cym o podwójnym dzia³aniu.
? Mieœci maksymalnie do trzech sztuk wiose³, pagajów lub innych podobnych elementów.

 93 165 529,  17 32 534

Zaprojektowany i testowany przez surferów

Uchwyt na deskê windsurfingow¹ Thule 533/833
533  93 165 528  17 32 149            
833 nr GM 93 165 527 nr katalogowy 17 32 148

?Klasyczny produkt Thule u¿ywany przez surferów na ca³ym œwiecie.
?W wyposa¿eniu solidne taœmy mocuj¹ce oraz podk³adki ochronne.
?Dwie wersje uchwytu: Thule 533 do belek dachowych prostok¹tnych oraz Thule 833 do belek typu 

„aero”.
?W zale¿noœci od potrzeb aluminiowe uchwyty mieszcz¹ jedn¹ deskê surfingow¹ i dwa dzielone 

maszty.

nr GM nr katalogowy

Uchwyty rowerowe
montowane na dachu auta

Nazwa Nazwa Nazwa

Maks. iloœæ rowerów

Punkty mocowania

Œrednica ramy (mm)

Rozmiar opony z obrêcz¹

Automatyczna regulacja 
uchwytu ramy

Regulowane paski zêbate 
do mocowania kó³

Zablokowanie roweru w uchwycie

Mocowanie uchwytu na 
belkach dachowych

Monta¿ obustronny

Kompatybilny z belkami 
dachowymi Opla

1Adapter do rowka „T” (20x20 mm)

1Adapter do rowka „T” (30x23 mm)

Certyfikat TÜV

Spe³nia wymagania norm 
City Crash

Informacje dodatkowe

Cena Cena Cena Cena

Thule ProRide 
591

Rama/ko³a Rama/ko³a

1 1

100*

Dowolny Dowolny

Dostêpny oddzielnie 
Thule 889-1

Dostêpny oddzielnie 
Thule 889-3

Dostêpny oddzielnie 
Thule 889-2

Aluminiowy, bardzo ³atwy
 w monta¿u.

*Ramy okr¹g³e 22-80 mm, 
ramy owalne 80-100 mm.

Thule FreeRide 
530

22-70*

*Ramy owalne
 maks. 65-80 mm.

Uchwyty na 
narty/snowboard

Thule Xtender

739

Maks. iloœæ par 
nart / snowboardów

Szerokoœæ 
u¿ytkowa (cm)

Du¿y przycisk

Szerokie os³ony 
gumowe

Regulowana wysokoœæ 
mocowania nart

Zablokowanie nart 
w uchwycie

Zamkniêcie uchwytu 
na belkach dachowych

Kompatybilny z belkami
dachowymi Opla

Certyfikat TÜV

Informacje dodatkowe

6 / 4

60

3 / 2 4 / 2 6 / 4

30 40 60

Aluminiowy. 
Wysuwana podstawa 

u³atwia ³adowanie 
i zdejmowanie nart.

Uchwyty do 
przewozu sprzêtu
p³ywaj¹cego Pojemniki dachowe

Thule Deluxe

740           726          727

Uchwyt na 
kajak Thule

874

Uchwyt 
wielofunkcyjny 

Thule

855

Uchwyt na deskê 
windsurfingow¹ 

Thule

£adownoœæ

D³ugoœæ taœm 
mocuj¹cych (cm)

Gumowe os³ony 
klamer

Œrednica masztu

Alternatywny ³adunek

Zamek

Kompatybilny
z belkami Opla

Certyfikat TÜV

Informacje 
dodatkowe

1 kajak Do 3 szt., np. wiose³

400 x 2 szt. 35 x 2 szt.

Maks. do 10 cm

Deska surfingowa 
lub ma³a ³ódŸ

Maszty itp.

*Mocowany 
obejmami do belek, 
a nie do rowka „T”

1 deska + 2 maszty

Dowolna Dowolna

Deska 
surfingowa

Deska 
surfingowa

£adownoœæ (kg)

Maks. iloœæ par nart 
/ snowboardów

System monta¿u

Sposób otwierania

System Dual-Force

Wsporniki do nart

Taœmy mocuj¹ce

Maks. d³ugoœæ nart (cm)

Kompatybilny z belkami 
dachowymi Opla

Spe³nia wymagania norm City Crash

Thule Excellence

Dwubarwny:  
czarny z po³yskiem/

tytanowy metalizowany

Thule Spirit

820

Czarny z po³yskiem

Thule Atlantis

780

Srebrzysty 
z po³yskiem

Thule Pacific

200                                 700

Srebrzysto-szary Srebrzysto-szary Srebrzysto-szary Srebrzysto-szary

Thule Ocean

80

Thule Ranger

90                            500

Obejma typu „U”

Z ty³u Z boku 
oraz z ty³u

Z jednej strony

Zamek
zatrzaskowy

K³ódka K³ódka

Inteligentne rozwi¹zaniaInteligentne rozwi¹zania

Dual-Side 
(dwustronnie)

Dual-Side 
(dwustronnie)

Dual-Side 
(dwustronnie)

1
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Text Box
Ceny uchwytów narciarskich, do kajaka i wielofunkcyjnego dotyczą zestawu dwóch uchwytów, a więc kompletu na jeden bagażnik dachowy.
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ceny-20



Opel - usługi.

PL
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Zawarte w niniejszym folderze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe. Treść i ilustracje zawarte w publikacji oparto na informacjach 
aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów może zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w folderze kolory mogą nie odpowiadać 
oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Aktualne informacje dostępne są u naszych autoryzowanych 
dystrybutorów.

Wydrukowano na papierze przyjaznym dla środowiska.                                                                                                                                             Wydanie 03/10                     General Motors Poland, Warszawa

Sprzedaż części i akcesoriów
Oryginalne akcesoria firmy Thule są dostępne 
u naszych autoryzowanych dystrybutorów. 
Zapewniają oni fachową obsługę, jak również 
wszystko co niezbędne, aby zwiększyć komfort 
jazdy i lepiej dostosować samochód do Twoich 
indywidualnych potrzeb.

Opel w Internecie
Potrzebujesz szybkiej informacji? Na stronie 
www.opel.com.pl znajdziesz wszystkie 
potrzebne dane o naszych samochodach, 
usługach i ofercie akcesoriów. Odwiedź 
witrynę internetową Opla i dowiedz się o 
naszych nowych usługach i produktach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z 
autoryzowanym przedstawicielem marki 
Opel.

owner
Opel Raszyn Radom

http://opel.dixi-car.pl/sklep-bagaznik-dachowy.htm
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