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Mamy przyjemność zaprezentować 
akcesoria do nowego Opla Astry

Życie jest pełne pasjonujących wyzwań, które niosą ze sobą 
wiele nowych możliwości. Odkryj je wspólnie z nowym Oplem 
Astrą! Ciesz się każdą chwilą korzystając z Oryginalnych Akce-
soriów Opla. 
 
Wszystkie akcesoria zostały zaprojektowane przez ten sam 
zespół, który stworzył nowego Opla Astrę. Dzięki temu 
charakteryzują się wysoką jakością wykonania, 
funkcjonalnością, dbałością o detale i spełniają najwyższe 
standardy bezpieczeństwa. 
 
Jeśli chcesz wyposażyć swojego Opla Astrę w kilka dodatków 
podnoszących komfort podróży albo zaakcentować jego spor-
towy charakter, zdecyduj się na oryginalne akcesoria Opla. To 
wybór, który zaprocentuje.
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Stylistyka wnętrza
Uwodzicielski styl

Nowy Opel Astra zaprasza w świat mocnych wrażeń, dzięki 
którym Twoje serce bije szybciej. Zrób spektakularne 
wrażenie.  
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Sportowe akcenty
Przygotowaliśmy zestaw sportowych 
dodatków specjalnie zaprojektowanych 
do Twojej Astry. Pakiet stylizacyjny OPC 
Line 1 zawiera dolne spojlery prze-
dniego i tylnego zderzaka, nakładki 
progów bocznych i tylny spojler da-
chowy. Wszystkie części mogą być po-
lakierowane w kolorze nadwozia.

Stalowe pedały
OPC Line
Komplet pedałów – do skrzyń manu- 
alnych i automatycznych – wykonany  
z polerowanego i matowego metalu. 
Doskonale podkreślają sportowy 
charakter Twojego samochodu.

Nakładki ozdobne progów
wewnętrznych
Te atrakcyjne akcenty wyposażenia 
wnętrza mają nie tylko atuty wizualne – 
chronią progi drzwiowe przed zaryso-
waniami. Łatwe w montażu.

Dolna nakładka przedniego zderzaka
OPC Line
Instalowana na standardowym zderza-
ku stanowi mocny akcent wizualny.

Nakładki progów bocznych
OPC Line
Idealnie wkomponowują się  
w dynamiczną bryłę Opla Astry.

Dolna nakładka tylnego zderzaka
OPC Line
Perfekcyjne uzupełnienie energe-
tyzującego nadwozia Opla Astry. 
Dostępna w wersjach dostosowanych 
do wszystkich układów wydechowych.

Tylny spojler dachowy
OPC Line
Wyróżnij się montując w Twojej Astrze 
tylny spojler OPC Line.
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Aluminiowe felgi 19˝ 
8 J x 19, 5-ramienne w eleganckim  
srebrzystym kolorze.
Opony 235/40 R 19. 

Felgi aluminiowe
Wyraź swój temperament

Nowy Opel Astra posiada wszystkie 
elementy niezbędne do wyrażenia 
sportowego charakteru auta. 
Wybierając koła z felgami alumi-
niowymi, możesz nadać mu jesz-
cze bardziej niepowtarzalny 
wygląd. Wyposaż Opla Astrę 
zgodnie ze swoimi upodobaniami.



Felgi aluminiowe 17˝ 
Atrakcyjne aluminiowe felgi 7 J x 17, 7-ramienne w eleganckim srebrzystym kolorze. 
Opony 215/50 R 17 i 225/50 R 17.  
Dostępne w 3 różnych kolorach wykończenia: Silver, Manoogian i Titan Gloss. 

Felgi aluminiowe 17˝ 
7 J x 17, 10-ramienne w ele-
ganckim srebrzystym kolorze. 
Opony 215/50 R 17 i 225/50 R 17. 

Kołpak felgi stalowej 16˝ i 17˝
Popraw wygląd stalowych felg 
zakładając na nie stylowe 
kołpaki. W razie potrzeby sko-
rzystaj z pomocy dystrybutora.

Felgi aluminiowe 19˝ 
8 J x 19, wieloramienne. Sportowe felgi o ekspresywnym 
wyglądzie. Opony 235/40 R 19. Dostępne w 2 kolorach 
wykończenia: Manoogian i Titan Gloss. 

Felgi aluminiowe 18˝ 
7,5 J x 18 i 8 J x 18, podwójne 
5-ramienne w eleganckim  
srebrzystym kolorze.  
Opony 225/45 R 18 i 235/45 R 18.

Kompletne koła zimowe 
Przygotuj swojego Opla Astrę na zimowe eskapady –
wybierz opony zimowe z obręczami z aluminium lub 
stalowymi. Felgi stalowe wyglądają elegancko, 

kiedy są wyposażone w specjalne kołpaki. Szczegóły oferty  
poznasz u dystrybutorów marki Opel.  

Wyposażenie kół 
Wybierz z listy wysokiej jakości akcesoriów nakrętki 
zabezpieczające koła lub osłony piast przygotowane  
z myślą o felgach aluminiowych.

Silver Manoogian

Manoogian

Titan Gloss

Titan Gloss



Pojemnik dachowy „Soft Ranger”
Składany dla wygodnego przenoszenia 
i przechowywania – po złożeniu zajmuje 
niewiele miejsca i z łatwością mieści się 
w bagażniku Opla Astry (w komplecie 
torba do przechowywania). Wykonany  
z wodoodpornego materiału ze specja-
lnie uszczelnianymi szwami. Dostępny  
w różnych rozmiarach.

Pojemnik dachowy „Pacific”
Nowoczesne praktyczne wzornictwo. In-
nowacyjny system Fast-Grip pozwala na 
szybki i bezpieczny montaż jedną ręką. 
Wyposażony w centralny zamek. Wyko-
nany z tworzywa ABS w kolorze szarym. 
Dostępny w różnych rozmiarach.

Pojemnik dachowy „Ocean 80”
Odpowiedni do transportu mniejszych
ładunków. Otwierany od tyłu, 
wyposażony w zamek. Wykonany  
z tworzywa ABS w kolorze szarym.

Uchwyt na narty „Xtender”
Wysuwa się poza krawędź dachu dla 
zapewnienia wygodnego załadunku. 
Duży przycisk ułatwia obsługę nawet  
w grubych, zimowych rękawicach. 
Mieści do sześciu par nart lub cztery 
deski snowboardowe. Wykonany  
z aluminium.

- innowacyjne konstrukcje stworzone do przewozu dodatkowego ekwipunku.
Kompletna lista produktów oraz ich specyfikacja dostępna u dystrybutorów marki Opel.
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Pojemnik dachowy Thule „Excellence”
Ekskluzywny pojemnik o aerodynamicznej formie. Wyjątkowy kształt
podkreśla dwubarwna kolorystyka – czarny o wysokim połysku i tytanowy 
metalizowany. Minimalny współczynnik oporu powietrza, hałasu i wibracji. 
Systemy montażu Power-Grip i dwustronnego otwierania pokrywy
Dual-Side ułatwiają obsługę.

Systemy transportu bagażu
Żyj aktywnie bez ograniczeń

Aktywny tryb życia wymaga elastycznej przestrzeni 
bagażowej. Dlatego też nowy Opel Astra jest bardzo 

przestronny. Jeżeli jednak potrzebujesz jeszcze 
więcej miejsca, wykorzystaj oryginalne belki 

dachowe Opla. Możesz na nich zamo-
cować jeden z wielu uchwytów tran-

sportowych oferowanych przez 
naszego partnera – firmę Thule.

Aluminiowy bagażnik dachowy Opel
Składa się z dwóch belek dachowych o aerodynamicznym kształcie. Dostosowany do 
wygodnego montażu każdego rodzaju pojemnika dachowego oraz innych systemów 
transportu bagażu. Zabezpieczony zamkami.
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Uchwyt na deskę surfingową Thule 
Zaprojektowany i testowany przez surferów. 
Aluminiowe uchwyty mieszczą jedną deskę  
i dwa maszty. W komplecie z taśmami 
mocującymi.



Uchwyt rowerowy, montowany na haku  
Nowatorski i bezpieczny system baga-
żowy opracowany przez Opla. Mieści 
dwa rowery, ale dodatkowy adapter 
pozwala na transport trzeciego. Prosty 
w montażu i obsłudze – funkcja odchy-
lania umożliwia dostęp do bagażnika 
samochodu również z zamocowanym 
ładunkiem. Po złożeniu może być łatwo 
przewożony w bagażniku. Zamykany. 
Wymaga haka holowniczego i podłą-
czenia elektrycznego.

Haki holownicze Opel 
Możesz wybrać stały lub demontowany. 
Bez konieczności wycinania otworów 
montażowych w zderzaku. Zapytaj dy-
strybutora marki Opel o dopuszczalne 
obciążenie haka dla poszczególnych 
modeli. Wykonane z wysoko gatunkowej 
stali. Zestaw instalacji elektrycznej musi 
być zamówiony osobno.

Uchwyt rowerowy Thule „ProRide”
Uchwyt samoczynnie dopasowuje się 
do średnicy ramy rowerowej ułatwia-
jąc szybki załadunek roweru. Pasuje 
do wielu typów ram. Regulowane 
paski zębate Quick Release blokują 
koła. Posiada zamek.

Uchwyt na kajak Thule 
Idealnie dopasowuje się do kształtu 
kadłuba. Taśmy montażowe i elastyczne 
wsporniki bezpiecznie utrzymują kajak 
na miejscu. Do transportu jednego kajaka.

Model pojemnika Thule Ładowność (kg) Pojemność (l) Wymiary (mm)

Pojemnik „Soft Ranger 90” 50 340 1 100 x 800 x 400

Pojemnik „Soft Ranger 500” 50 300 1 900 x 500 x 300

Pojemnik „Excellence” 75 520 2 180 x 940 x 400

Pojemnik „Spirit 820” 1 75 480 2 300 x 820 x 360

Pojemnik „Atlantis 780” 1 75 480 1 960 x 780 x 440

Pojemnik „Pacific 200” 50 460 1 750 x 820 x 450

Pojemnik „Pacific 700” 50 460 2 320 x 700 x 400

Pojemnik „Ocean 80” 50 340 1 330 x 860 x 370

Rodzaj uchwytu Thule Możliwości transportowe Wymiary

Na narty „Deluxe 727” 1 6 par nart/4 deski snow-
boardowe szer. robocza 600 mm

Na narty „Xtender” 6 par nart/4 deski snow-
boardowe szer. robocza 600 mm

Rowerowy „ProRide” 1 rower do 100 mm średnicy ramy

Rowerowy „FreeRide” 1 1 rower do 70 mm średnicy ramy

Na deskę surfingową 1 deska/2 maszty bez ograniczeń

Kosz bagażowy 1 3 wiosła/1 maszt 100 mm średnicy

Uchwyt na kajak 1 kajak, deska surfingowa, 
mała łódka

1 Brak zdjęcia. Dostępny w dwóch innych rozmiarach.



Uchwyt telefonu komórkowego 
Poprawia odbiór sygnału GSM. Wykorzy-
stuje antenę zewnętrzną, przez co ogra-
nicza emisję fal radiowych w kabinie 
pasażerskiej. Łatwy w obsłudze, bezpie-
cznie utrzymuje telefon na miejscu  
i umożliwia ładowanie baterii podczas 
jazdy. Może być łączony z fabrycznie 
montowanym zestawem 
głośnomówiącym.

System głośnomówiący Bluetooth™
Łatwy w użyciu, zintegrowany system
głośnomówiący. Posiada funkcje ste-
rowania za pomocą komend głosowych 
Voice Control, automatycznej synchro-
nizacji książki telefonicznej i odczyty-
wania wiadomości tekstowych. Dźwięk 
rozmowy jest słyszalny przez głośniki 
systemu audio. Radioodtwarzacz zosta-
je automatycznie wyciszony.
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Systemy 
audio-informacyjne
Bądź w kontakcie

Każda chwila spędzona za kiero-
wnicą nowego Opla Astry będzie 
przeżyciem. Z pewnością docenisz 
możliwość odtwarzania swoich ulu-
bionych utworów czy też prowadze-
nia rozmów telefonicznych z przyja-
ciółmi. Nasze innowacyjne 
rozwiązania z zakresu mobilnej 
komunikacji pozwolą cieszyć się 
tym wszystkim bez odrywania rąk 
od kierownicy.

Złącze multimedialne USB 
Złącze USB obsługuje dowolne odtwarzacze
plików MP3, takie jak iPod czy iPhone.  Dzięki 
systemowi łączności Bluetooth™ podłączenie 
do fabrycznego systemu audio i obsługa 
urządzeń przenośnych jest bardzo prosta.
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Ochrona i komfort
Czuj się wygodnie – prowadź z przyjemnością

Dodatkowe elementy podnoszące komfort podróży i standard wyposażenia 
wnętrza idealnie wpisują się w sportową stylistykę i charakter auta. Wszystkie  
akcesoria spełniają wysokie standardy jakości Opla i chronią Twój samochód 
 przed przypadkowymi uszkodzeniami.



Dywaniki na każdą pogodę 
Komplet czterech gumowych 
mat skutecznie chroni 
wnętrze przed wodą i bru-
dem. Dostępne w kolorze 
czarnym, przednie dywaniki 
z wytłoczonym logotypem 
„Astra”. Montowane  
z wykorzystaniem standar-
dowego systemu mocowań 
Opla.

Welurowe maty podłogowe
Komplet czterech eleganckich
dywaników ochronnych  
w kolorze czarnym lub kaka-
owym wykonanych z mate-
riału wysokiej jakości. Prze-
dnie z haftem „Astra”. Łatwe 
w montażu z wykorzystaniem 
standardowego systemu 
mocowań Opla.

Tekstylne maty podłogowe
Chroń wnętrze Twojego 
samochodu. Cztery dywaniki 
dostępne są w kolorze czar-
nym lub kakaowym, przednie 
z logo „Astra”. Montowane  
z wykorzystaniem standar-
dowego systemu mocowań 
Opla.

Chlapacze
Ograniczają uszkodzenia
i zabrudzenia nadwozia 
spowodowane przez kamie-
nie i wodę. Oferowane  
w oddzielnych kompletach 
na przód i tył auta. Kolor 
czarny.

Osłona tylnego zderzaka 
Przezroczysta osłona nakle-
jana na górną krawędź zde-
rzaka. Podczas załadunku  
i rozładunku chroni lakier 
przed drobnymi rysami, 
odpryskami, itp. Po odkle-
jeniu nie zostawia śladów.

Mata ochronna bagażnika
Dopasowana do Twojego Opla Astry zabezpiecza
wnętrze przed brudnymi i mokrymi przedmiotami. 
Łatwo się czyści.

Czujniki parkowania
Czujniki parkowania z tyłu wykrywają 
przeszkody wokół samochodu i ostrzegają  
narastającym sygnałem dźwiękowym  
o zbliżaniu się do nich. System włącza się 
po wybraniu biegu wstecznego.

Listwy ochronne
Cztery boczne listwy zapewniają 
Twojej Astrze dodatkową ochronę  
i podkreślają jej wspaniałą linię.



Pasek zabezpieczający  
FlexOrganizer® 
Pozwala na odpowiednie  
rozplanowanie przedmiotów  
w przestrzeni bagażowej. 
Dzięki regulowanemu paskowi, 
mocowanemu na szynach, 
można przymocować bagaż 
do ściany bagażnika. Dostępny 
tylko w Oplu Astrze Sports 
Tourer.

Adapter  FlexOrganizer® 
Ten praktyczny adapter – 
przesuwany na specjalnych 
szynach – służy do zabezpie-
czania przedmiotów w prze-
strzeni bagażowej. Dostępny 
tylko w Oplu Astrze Sports 
Tourer.

Boczna siatka
FlexOrganizer®

Ta praktyczna siatka – przy-
mocowana do haków na spe-
cjalnych szynach – pozwala 
bezpiecznie przewieźć nie-
wielkie przedmioty. Dostępna 
tylko w Oplu Astrze Sports 
Tourer.

Hak FlexOrganizer®

Pomysłowy hak – przesuwany 
na specjalnych szynach – 
utrzymuje różnego rodzaju 
torby we właściwej pozycji. 
Dostępny tylko w Oplu Astrze 
Sports Tourer.

Pojemnik FlexOrganizer®

Wielofunkcyjny pojemnik, nie 
przepuszczający wody 
pozwala na transport prakty-
cznie każdego rodzaju prze-
dmiotów. Mocowany na  
szynach. 
Wymiary: 260 x 120 x 190 mm. 
Dostępny tylko w Oplu Astrze 
Sports Tourer.

Osłony okien, boczne i tylne
Wykonane z wysokiej jakości materiału. Ograniczają dostęp 
światła o ponad 70% zapewniając pasażerom tylnej kanapy 
ochronę przed promieniami słonecznymi. Dodatkowo 
zwiększają bezpieczeństwo, zasłaniając przewożony bagaż. 
Dopasowane do kształtu tylnych okien, nie przeszkadzają  
w ich otwieraniu i zamykaniu. Łatwe w montażu.

Siatka bagażowa na fotel.
Bezpiecznie utrzymuje  
w zasięgu rąk kierowcy nie-
wielkie przedmioty, takie jak 
podręczne torby, portfele 
lub mapy. Łatwo mocowana 
do fotela pasażera za 
pomocą elastycznych pasów.

Zestaw dla palących
Praktyczne rozwiązanie dla 
palaczy. Zestaw składa się  
z zapalniczki i wyjmowanej 
popielniczki. Pojemnik mieści 
się w standardowym uchwycie 
na kubki.

Siatka na podłogę bagażnika 
Bezpiecznie utrzymuje w miej- 
scu lekkie przedmioty i zwię-
ksza funkcjonalność bagażni-
ka. Elastyczna i łatwa w użyciu.
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Fotelik dziecięcy „BABy-SAFE”
Przeznaczony dla dzieci do 15 miesiąca 
życia, o maksymalnej wadze 13 kg. 
Blokowany za pomocą pasów bezpie-
czeństwa lub przy użyciu mocowań  
Isofix. Tapicerka fotelika może być  
zdejmowana do czyszczenia lub 
wymieniana na nową. Elementy Isofix 
muszą być zamawiane osobno.

Fotelik dziecięcy „KID”
Przeznaczony dla dzieci od 4 do 12 roku 
życia i ważących od 15 do 36 kg. Kąt od-
chylenia oparcia może być zmieniany. 
Blokowany za pomocą trzypunktowych 
pasów bezpieczeństwa. Tapicerka fote-
lika może być zdejmowana do czyszcze-
nia lub wymieniona na nową.

Fotelik dziecięcy „DUO ISOFIX”
Przeznaczony dla dzieci od 9 miesiąca 
do 4 roku życia i ważących od 9 do 18 kg. 
Blokowany za pomocą pasów bezpie-
czeństwa lub przy użyciu mocowań  
Isofix. Górny pas mocujący zapobiega 
przechyłom fotelika w przód podczas 
jazdy. Tapicerka fotelika może być zdej-
mowana do czyszczenia lub wymienio-
na na nową.

Akcesoria służące bezpieczeństwu
Przygotuj się na niespodziewane 
zdarzenia i zaopatrz się w trójkąt  
ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową 
oraz apteczkę pierwszej pomocy. Posia-
danie tych produktów w samochodzie 
jest obowiązkiem w większości krajów  
europejskich. Możesz je nabyć oddziel-
nie lub w zestawie.

Zestaw żarówek
Estetyczne opakowanie zawiera zapa-
sowe żarówki i bezpieczniki, które za-
wsze warto wozić ze sobą w samochodzie.



Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o

19

Bezpieczeństwo 
Podróżuj bezpiecznie

Poza takimi atutami jak doskonała chara-
kterystyka układu jezdnego, nowy Opel  
Astra posiada jeszcze jeden – niekwestiono-
wany – jest jednym z najbezpieczniejszych 
samochodów w swojej klasie. Nawet 
najmłodsi pasażerowie są w jego wnętrzu 
skutecznie chronieni. Wszystkie elementy  
z zakresu bezpieczeństwa spełniają surowe 
europejskie normy. A ich wysoka jakość wyni-
ka z naszego zaangażowania w te kwestie.
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SPEXT, Warszawa

www.opel.pl

Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji
oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w niniejszej
broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne
i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u naszych autoryzowanych dystrybutorów.
General Motors Poland Sp. z o.o.

Wydrukowano na papierze przyjaznym środowisku.

Usługi Opla.
Sprzedaż części i akcesoriów.
Oryginalne Części i Akcesoria Opla są dostępne 
u naszych autoryzowanych dystrybutorów. 
Zapewnią oni fachową obsługę, jak również 
wszystko co niezbędne, aby uczynić auto jeszcze 
bardziej komfortowym i lepiej dopasowanym do 
Twoich indywidualnych potrzeb.

Opel w Internecie.
Potrzebujesz szybkiej informacji? Na www.opel.pl 
znajdziesz wszystkie potrzebne dane o naszych 
samochodach, usługach i ofercie akcesoriów. 
Odwiedź stronę internetową Opla i poznaj naj-
nowsze informacje oraz dowiedz się o ostatnich 
modyfikacjach naszych produktów.

Recykling.
Firma General Motors czyni wszelkie starania, 
aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, 
ich części i wyposażenie nadawały się do 
odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam 
proces odzysku i recyklingu części stanowiących 
odpady, tak aby zredukować ich negatywny 
wpływ na środowisko. Firma General Motors 
postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów  
o ochronie środowiska dotyczących pojazdów 
wycofywanych z eksploatacji, w szczególności  
w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych 
czynników podczas ich demontażu. Właściciel 
pojazdu wycofanego z eksploatacji ma 
obowiązek (Ust. z dn 20 stycznia 2005 r. o re-
cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) 
przekazać pojazd do wskazanej stacji 
demontażu lub punktu zbierania pojazdów.  
Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstruk-
cji zgodnej z przepisami o recyklingu i stacjach 
odbioru samochodów znajdują się na stronie 
www.opel.pl.

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




