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Nowy Opel Astra.
Nowe akcesoria dla gwiazdy Opla.
Nowa Astra buduje swoją renomę przede wszystkim na najmocniejszych stronach poprzedniczek:
dynamicznym, przemawiającym do emocji
wzornictwie, wysokiej jakości oraz nowatorskich
technologiach. Piąta generacja Astry wprowadza tym samym szereg udoskonaleń, które uplasują ją na podium w swojej klasie. Należą do nich
między innymi innowacje technologiczne, takie
jak niespotykane w tym segmencie aut matrycowe reflektory LED IntelliLux®, system OnStar oraz
obniżona nawet o 200 kg masa pojazdu, co
w połączeniu z nowymi silnikami znacząco wpływa na udoskonalenie właściwości jezdnych
i obniżenie kosztów eksploatacji. Nowa Astra
zachwyca dynamiczną, atletyczną stylistyką
i pomimo zmniejszonych wymiarów nadwozia
oferuje bardziej przestronne i ergonomiczne
wnętrze.
Zachęć klientów do spersonalizowania swojej
Astry według ich indywidualnych potrzeb, korzystając z szerokiej gamy produktów przedstawionych w niniejszej broszurze.
Atrakcyjne dodatki:
• Podświetlane nakładki progów drzwi
• Moduł PowerFlex
• Dwustronna wodoodporna mata ochronna
bagażnika
Ozdobne elementy, takie jak nakładki progów
drzwi z podświetleniem LED czy pakiet stylizacji
wnętrza, doskonale się ze sobą komponują, nadając Nowej Astrze indywidualny charakter. Moduł PowerFlex umożliwia zamocowanie dyfuzora
AirWellness z jednym z dwóch wyselekcjonowanych zapachów. Drugą przystawką mocowaną
do modułu jest uniwersalny uchwyt na smartfona z funkcją ładowania.



Odkryj nową gamę akcesoriów stworzonych
z myślą o zwiększeniu satysfakcji klienta z zakupu auta.
Dodatkowe szanse sprzedażowe
• Traktuj ofertę akcesoriów jako naturalną część
procesu sprzedaży nowych pojazdów. Około
80% akcesoriów jest kupowanych wraz z nowymi autami.
• Spróbuj poznać styl życia Twoich klientów, aby
zaoferować im odpowiednie akcesoria. Odrobina zainteresowania może znacznie wspomóc
udaną sprzedaż.
• Klienci chcą zobaczyć, dotknąć i sami ocenić
oferowane produkty – ułatw im to, eksponując
je na otwartym stojaku. Bardzo ważne jest wyposażenie w akcesoria modeli wystawionych
w salonie. To najbardziej widoczna zachęta
i najsilniejszy impuls do zakupu.
• Po sprzedaży pojazdu, każdy następny kontakt
z klientem jest dogodną okazją do oferowania
akcesoriów. Przypominaj klientom o palecie
dostępnych akcesoriów przy każdej wizycie
na przeglądzie lub naprawie.
• Zawsze podkreślaj zalety Oryginalnych Akcesoriów Opel – jakość, precyzję wykonania
i pewność, jaką może zapewnić tylko Opel
i wykwalifikowany zespół Twojego serwisu.
Niniejsza broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące gamy akcesoriów dedykowanych do Nowego Opla Astry.
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Stylizacja nadwozia i wnętrza
Zaprojektowane, aby wyróżniać.
Dla klientów, którzy chcą dodać jeszcze więcej sportowego charakteru swojej Astrze.

Nakładki lusterek zewnętrznych
Dla klientów, którzy chcą spersonalizować wygląd lusterek.
• Zestaw dwóch nakładek
• Wyraźny akcent wizualny
• Łatwe mocowanie i zdejmowanie
• Dostępne w dwóch wzorach od RM 16,5

Nr
części

Części

Nakładki lusterek zewnętrznych, wzór Carbon

Nakładki lusterek zewnętrznych, wzór Carbon

39 047 364

15 min

Nakładki lusterek zewnętrznych, wzór szczotkowane aluminium

39 047 361

15 min

Nakładki na pedały OPC Line ze stali nierdzewnej
Nadają wnętrzu sportowy wygląd.
• Komplet nakładek do modeli z manualną lub automatyczną skrzynią biegów
• Wykonane ze szczotkowanej, polerowanej stali nierdzewnej

Części

Nr
części

Nakładki na pedały OPC Line ze stali nierdzewnej, skrzynia automatyczna

19 212 762

15 min

Nakładki na pedały OPC Line ze stali nierdzewnej, skrzynia manualna

13 456 280

15 min

Podświetlane nakładki progów drzwi

Nr części: 13 473 242

Nakładki z diodami LED to nie tylko elegancka ozdoba wnętrza Nowej 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 samodzielnie wymieniane przez klienta
• Łatwy montaż za pomocą samoprzylepnych
nakładek
• 2 nakładki w komplecie, przednie
15 min

Stalowe nakładki progów drzwi

Stylizacja nadwozia i wnętrza

Nr części: 13 466 724

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

15 min

Pakiet stylizacji wnętrza

Nr części: 13 481 360

Umożliwia stylową zmianę charakteru wnętrza Nowej
Astry.
Koła

• Proste do zamocowania nakładki na dolny panel
wskaźników
• Zestaw zawiera trzy nakładki, mocowania oraz
instrukcje montażu
• Kolor: Shaded Maori

15 min

Ochrona i komfort

Koła
Doskonała szansa na zwiększenie sprzedaży.
Felgi ze stopów metali lekkich to jedne z najbardziej pożądanych akcesoriów. Stanowią najlepszy wstęp do każdej rozmowy
handlowej. Kiedy mówisz o kołach, nie zapomnij o ofercie opon i kół zimowych oraz usługach towarzyszących.

Felga aluminiowa 18˝, 10-ramienna podwójna
Wyjątkowa felga o dynamicznej stylistyce: 10 ramion i dwubarwne wykończenie
z połyskiem.

Systemy transportu bagażu

• Rozmiar opony: 225/40 R 18 92W
• Rozmiar felgi: 7,5 x 18˝ offset 44
• Rozstaw otworów: 5 x 105
Uwaga: osłonę piasty i nakrętki zabezpieczające koło należy zamawiać osobno.
Nr
części

Kod
opcji

Felga 7,5 x 18˝, opona 225/40 R 18 92W, rozstaw otworów 5 x 105

13 409 655

5PC

Osłona piasty

13 276 164

Części

25 min
5 min

Felga aluminiowa 17˝, 10-ramienna
Atrakcyjna felga aluminiowa, 10 ramion w układzie „V”, ze srebrnym wykończeniem.

Bezpieczeństwo

• Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V
• Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝ offset 44
• Rozstaw otworów: 5 x 105
Uwaga: osłonę piasty i nakrętki zabezpieczające koło należy zamawiać osobno.

Nr
części

Kod
opcji

Felga 7,5 x 17˝, opona 225/45 R 17 91V, rozstaw otworów 5 x 105

13 451 895

SBO

Osłona piasty

13 276 164

Części

25 min
5 min

5

Felga aluminiowa 17˝, 5-ramienna podwójna
Wysokiej jakości felga o dynamicznej stylistyce, 5 podwójnych ramion, srebrne wykończenie.
• Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V
• Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝ offset 44
• Rozstaw otworów: 5 x 105
Uwaga: osłonę piasty i nakrętki zabezpieczające koło należy zamawiać osobno.

Nr
części

Kod
opcji

Felga 7,5 x 17˝, opona 225/45 R 17 91V, rozstaw otworów 5 x 105

13 409 656

RM6

Osłona piasty

13 276 164

Części

25 min
5 min

Felga aluminiowa 17˝, 5-ramienna podwójna
Wysokiej jakości felga aluminiowa o sportowym wyglądzie, 5-ramienna, srebrne wykończenie.
• Rozmiar opony: 225/45 R 17 91V
• Rozmiar felgi: 7,5 x 17˝ offset 44
• Rozstaw otworów: 5 x 105
Uwaga: osłonę piasty i nakrętki zabezpieczające koło należy zamawiać osobno.

Nr
części

Kod
opcji

Felga 7,5 x 17˝, opona 225/45 R 17 91V, rozstaw otworów 5 x 105

13 409 657

RM5

Osłona piasty

13 276 164

Części

Kołpak stalowej obręczy strukturalnej 16˝

25 min
5 min

Nr części: 13 409 779

Stylowy dodatek do 16-calowej obręczy strukturalnej.
• Z logo Opla
• Spełnia najwyższe standardy Opla
• Sprzedawany pojedynczo
• Łatwy w montażu

Kod opcji: PWN

Uwaga: pasuje tylko do stalowych obręczy
strukturalnych 13 383 368.

5 min

Kołpak obręczy stalowej
Stylowy dodatek do 15- lub 16-calowej felgi stalowej.
• Z logo Opla
• Spełnia najwyższe standardy Opla
• Sprzedawany pojedynczo
• Łatwy w montażu

Nr
części

Kod
opcji

Kołpak obręczy stalowej 15˝

13 409 777

RRL

5 min

Kołpak obręczy stalowej 16˝

13 409 775

RRY

5 min

Części

Nr
części

Części

Stylizacja nadwozia i wnętrza

Akcesoria do Astry RM 16
Kod
opcji

Nakrętki zabezpieczające koła

13 331 034

5 min

Nakrętki wentyli z logo Opla

13 377 269

5 min

Pokrowce kół, duże

95 599 242

montaż własny

Łańcuchy śniegowe Thule1
Ułatwiają poruszanie się po ośnieżonych drogach. Firma Thule opatentowała innowacyjny
system, dzięki któremu zakładanie i naciąganie łańcuchów jest naprawdę proste i wygodne. Wybrane modele łańcuchów mogą być używane obustronnie.
Uwaga: więcej szczegółowych informacji znajduje się w instrukcji obsługi. Łańcuchy
śniegowe można stosować tylko w przypadkach, kiedy są niezbędne.
Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

Koła

1

Ochrona i komfort

Łańcuchy śniegowe Thule Basic CD-9

Łańcuchy śniegowe Thule Medium CG-9

Części

Nr
części

Łańcuchy Thule Basic CD-9 (rozmiar 080),
rozmiar opony 195/65 R 15

95 599 389

montaż własny

Łańcuchy śniegowe Thule Medium CG-9 (typ 090),
rozmiar opony 205/55 R 16

95 599 390

montaż własny

Łańcuchy śniegowe Thule Premium K-Summit (rozmiar K23),
rozmiar opony 195/65 R 15 oraz 205/55 R 16

93 165 671

montaż własny

Bezpieczeństwo

Systemy transportu bagażu

Łańcuchy śniegowe Thule Premium K-Summit

7

Ochrona i komfort
Zaoferuj swoim klientom komfort i wygodę podróżowania.
Opel oferuje cały szereg rozwiązań, aby utrzymać Astrę w doskonałej formie, a użytkownikom zapewnić odpowiedni komfort podczas podróży i pełną funkcjonalność wnętrza. Praktyczne elementy są idealnie dopasowane, łatwe w montażu i spełniają najwyższe standardy Opla.

Moduł PowerFlex
PowerFlex to moduł mocowany na konsoli centralnej, umożliwiający podłączenie następujących akcesoriów:
• Uniwersalny uchwyt na smartfona (maks. wymiary urządzenia: 150 mm wys. x 55,5-73,5 mm
szer. x 6-11 mm gł.). Posiada funkcję ładowania, dzięki czemu wolny port USB można wykorzystać do podłączenia innego urządzenia.
• Dyfuzor AirWellness dostępny z jednym z dwóch starannie wyselekcjonowanych zapachów –
surowego drewna lub zielonej herbaty (każdy wkład wystarcza na około 40 godzin jazdy)
Moduł PowerFlex, kolor Piano Black

Części

Moduł PowerFlex z uchwytem na smartfona

Dyfuzor zapachów AirWellness

Nr
części

Moduł PowerFlex, kolor Antelao Sand

39 034 631

30 min

Moduł PowerFlex, kolor Tofana Gold

39 034 632

30 min

Moduł PowerFlex, kolor Coronado Brown

39 034 633

30 min

Moduł PowerFlex, kolor Piano Black

39 034 634

30 min

Uniwersalny uchwyt na smartfona, kolor Jet Black (zawiera przewód Micro USB, 24,5 cm)

13 471 402

montaż własny

Przewód z wyjściem Micro USB do smartfona (długość: 38 cm)

39 033 817

montaż własny

Przewód z wejściem Lightning do iPhone'a (długość: 36,5 cm)

39 033 816

montaż własny

Adapter wtyczki iPhone 30 pin->Micro USB (wymaga przewodu 39 033 817)

39 033 815

montaż własny

Dyfuzor zapachów AirWellness

39 033 330

montaż własny

Wkłady zapachowe AirWellness, zielona herbata (4 sztuki)

13 484 527

montaż własny

Wkłady zapachowe AirWellness, surowe drewno (4 sztuki)

13 484 528

montaż własny

Ładowarka telefonu z indukcyjnym
sprzężeniem anteny

Stylizacja nadwozia i wnętrza

Nr części: 13 463 388

Stacja ładująca do telefonów komórkowych, montowana w schowku pasażera.
• Ładuje telefon podczas jazdy (wymagane odpowiednie przewody podłączane do gniazda USB A,
zwykle dostarczane wraz z telefonem przez producenta)
• Indukcyjne sprzężenie z anteną przyklejaną na
przedniej szybie zwiększa siłę sygnału GSM
• Podczas ładowania telefon może pozostawać
sparowany z systemem multimedialnym za pośrednictwem Bluetooth®
• Ładowarka obsługuje urządzenia o różnych rozmiarach (145 mm wys. x 76 mm szer. x 13 mm gł.)

Koła

Uwaga: gniazdo ładowania w telefonie musi być
umieszczone na jednym z jego krótszych boków lub
na skraju dłuższego boku. Należy poinformować
klienta, że zamknięty schowek nie może przycinać
przewodu ładowania ani gniazda ładowania,
ponieważ grozi to ich uszkodzeniem.

60 min

System Opel FlexConnect
Opel FlexConnect to wielofunkcyjny uchwyt montowany do pałąków zagłówków przednich
foteli. Stanowi bezpieczną podstawę dla praktycznych, wygodnych przystawek, zwiększających komfort podróżowania.

Wieszak na ubrania

Uchwyt Opel FlexConnect

13 442 005

montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: składany stolik

13 442 006

montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: hak

13 442 007

montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na iPada mini

13 447 400

montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na iPada (pasuje do iPada 2, 3 i 4)

13 447 401

montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: wieszak na ubrania

13 447 402

montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na iPada Air – NOWOŚĆ!

39 003 960

montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na Samsung Galaxy Tab 3 lub 4 10.1 – NOWOŚĆ!

39 003 962

montaż własny

Welurowe dywaniki podłogowe

Ochrona i komfort

Nr
części

Części

Systemy transportu bagażu

Uchwyt na iPada

Nr części: 39 056 505

Wysokiej jakości materiał doskonale komponuje się
ze stylowym wnętrzem Astry i chroni podłogę przed
brudem i wilgocią.

Bezpieczeństwo

Składany stolik

• Trzy różne uchwyty na iPada oraz jeden na tablet Samsung GALAXY Tab 10.1 ułatwiają
oglądanie filmów, czytanie czy pisanie. Umożliwiają też obracanie tabletu oraz zmianę
kąta widzenia, a w razie potrzeby przystawkę można odłączyć razem z urządzeniem
• Dzięki wieszakowi na ubrania płaszcz czy marynarka dotrze do celu podróży w nienagannym stanie. Co więcej, można go łatwo zdemontować i zabrać ze sobą do domu, biura
lub hotelu
• Na składanym stoliku można umieścić niezbędne w podróży drobiazgi. Ponadto jest on
wyposażony w zintegrowany uchwyt na napoje
• Na małym, uniwersalnym haku powiesić można, na przykład, torby z zakupami. Nie będą
się wtedy ciągle przewracać i przemieszczać podczas jazdy

• Kolor: czarny Jet Black z lamówką w kolorze
Shadow Grey
• Wyszywany napis ASTRA w kolorze Shadow Grey
na dywanikach przednich
• Spód pokryty materiałem zwiększającym przyczepność
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego antypoślizgowego systemu mocowań Opla
• 4 sztuki w komplecie
montaż własny

9

Gumowe dywaniki podłogowe

Nr części: 39 026 457

Wytrzymałe i odporne na zużycie, chronią podłogę
auta przed wilgocią i brudem, a przy tym są łatwe
w czyszczeniu.
• Kolor: czarny Jet Black
• Na dywanikach przednich wytłoczony napis ASTRA
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego antypoślizgowego systemu mocowań Opla
• 4 sztuki w komplecie

montaż własny

Tekstylne dywaniki podłogowe

Nr części: 39 026 460

Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na
zużycie.
• Kolor: czarny Jet Black
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego antypoślizgowego systemu mocowań Opla
• 4 sztuki w komplecie

montaż własny

Osłony przeciwsłoneczne
Wykonane z wysokiej jakości materiału. Zapewniają pasażerom tylnych siedzeń ochronę
przed promieniami słonecznymi. Dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, zasłaniając
przewożony bagaż. Dopasowane do kształtu tylnych okien, nie przeszkadzają w ich
otwieraniu i zamykaniu.
• Zestaw zawiera: dwie osłony szyb bocznych tylnych lub osłonę tylnej szyby
• W zestawie z materiałowym pokrowcem ułatwiającym przechowywanie

Części

Nr
części

Osłony przeciwsłoneczne tylnych szyb bocznych

39 047 331

montaż własny

Osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby

39 047 332

montaż własny

Ogrzewanie postojowe
Specjalnie zaprojektowane nagrzewnice dostępne dla wszystkich silników Nowej Astry zapewnią optymalną temperaturę silnika oraz komfortową atmosferę w kabinie w mroźne dni.
• Możliwość rozmrożenia szyb przed rozpoczęciem podróży
• Możliwość zdalnego aktywowania pilotem
Uwaga: ogrzewanie postojowe można zainstalować wyłącznie z zestawem montażowym.

Części

Nr
części

Ogrzewanie postojowe dla silnika benzynowego

13 437 784

420 min

Ogrzewanie postojowe dla silnika diesla

13 476 204

480 min

Zestaw montażowy ogrzewania postojowego dla silnika benzynowego lub diesla

13 476 206

n.d.

Nr
części

Części
Kubek z pojemnikiem na kosmetyki

13 367 857

montaż własny

Kubek z uchwytem na notatnik

13 367 856

montaż własny

Kubek z uchwytem na chusteczki

13 367 855

montaż własny

Zestaw dla palących

39 021 506

15 min

Przewód AUX-in

88 965 274

montaż własny

Stylizacja nadwozia i wnętrza

Akcesoria do Astry RM 16

Koła

Systemy transportu bagażu
Doskonała szansa na zwiększenie sprzedaży.
Twoi Klienci poszukują funkcjonalnych rozwiązań – to idealny pretekst do rozmowy o zakupach dodatkowego wyposażenia.
Zapytaj ich o zainteresowania oraz ulubione sposoby spędzania wolnego czasu i od razu zaproponuj odpowiednie rozwiązanie
transportowe. Wszystkie akcesoria poddawane są surowym testom bezpieczeństwa. Cechuje je najwyższa jakość i łatwość
obsługi. Wykorzystaj zalety współpracy Opla z firmą Thule, która dostarcza szeroką paletę najnowocześniejszych systemów
transportu bagażu.

Hak holowniczy, demontowany

Nr części: 13 474 043

Zaprojektowany specjalnie dla Nowej Astry.

120 min

Akcesoria do Astry RM 16
Części

Nr
części

Wiązka elektryczna

13 313 408

montaż własny

Adapter gniazda elektrycznego haka holowniczego, 13 styków –> 7 styków

13 315 603

montaż własny

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EuroClassic G6

95 516 341

montaż własny

Adapter uchwytu rowerowego na hak holowniczy Thule EuroClassic G6 do przewozu czwartego roweru

95 516 429

montaż własny

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EuroRide 941, 7 styków (niedostępny dla Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Czech, Słowacji i Słowenii)

95 516 339

montaż własny

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EuroWay G2, na 3 rowery

95 516 340

montaż własny

Uchwyt rowerowy na hak holowniczy Thule EuroWay G2, na 2 rowery

95 516 342

montaż własny
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Bezpieczeństwo

Systemy transportu bagażu

Ochrona i komfort

• Wykonany z wysokiej jakości stali
• Łatwy w montażu
• Maksymalny statyczny nacisk pionowy: 60 kg
• Wartość maksymalnego obciążenia haka holowniczego podana jest w instrukcji obsługi samochodu
• Dostępny dla wszystkich wersji silnikowych
• W komplecie 13-stykowe gniazdo elektryczne
• Spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa Opla

Aluminiowe belki dachowe

Nr części: 13 432 540

Aerodynamiczne belki aluminiowe, umożliwiające
zamocowanie pojemników dachowych i innych systemów transportu bagażu.
• Łatwy montaż i demontaż
• Zabezpieczane nakrętkami
• Maks. obciążenie dachu: 70 kg (wliczając belki)
• Z logo Opla
• 2 sztuki w komplecie

montaż własny

Akcesoria do Astry RM 16
Nr
części

Części
Pojemnik dachowy Thule Excellence

93 165 516

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Dynamic 900, kolor czarny błyszczący

13 481 286

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Dynamic 800, kolor czarny błyszczący

13 481 287

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Dynamic 800, kolor tytanowy błyszczący

93 165 698

montaż własny
montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Motion 800, kolor srebrny błyszczący

95 599 247

Pojemnik dachowy Thule Motion 800, kolor czarny błyszczący

95 599 248

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Touring 780, kolor czarny błyszczący – NOWOŚĆ!

13 481 283

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Touring 700, kolor tytanowy Aeroskin

13 481 284

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Touring 200, kolor tytanowy Aeroskin

13 481 285

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Ocean 200

13 481 282

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Ocean 80

93 165 509

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Soft Ranger 500

93 165 518

montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Soft Ranger 90

93 165 517

montaż własny

Uchwyt rowerowy Thule FreeRide 532

93 165 699

montaż własny

Uchwyt rowerowy Thule ProRide 591

93 165 519

montaż własny

Uchwyt na narty/snowboard Thule Deluxe 726

93 165 523

montaż własny

Uchwyt na narty/snowboard Thule Xtender

93 165 525

montaż własny

Uchwyt na deskę surfingową Thule 833

93 165 527

montaż własny

Uchwyt na kajak Thule Hull-a-Port Pro 837

93 165 697

montaż własny

Siatka bagażowa, pozioma

Nr części: 24 462 198

Zabezpiecza przedmioty przewożone w bagażniku.
• Elastyczna, łatwa w użyciu
• Mocowana do zaczepów w podłodze

montaż własny
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Nr części: 13 420 103

Stylizacja nadwozia i wnętrza

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, wytłoczenie na stronie gumowej)
Uwaga: pasuje wyłącznie do wersji z kołem zapasowym
pod podłogą bagażnika.

Koła

montaż własny

Bezpieczeństwo
Idealna okazja, aby sprzedawać więcej.

Folia ochronna tylnego zderzaka

Ochrona i komfort

Czy Twój klient ma rodzinę, a może planuje ją założyć? Przypomnij mu o przepisach dotyczących przewozu dzieci, a także
o obowiązkowym zestawie akcesoriów niezbędnych w przypadku awarii pojazdu. W naszej ofercie mamy też wiele innych
akcesoriów, jak na przykład czujniki parkowania, folie chroniące nadwozie czy chlapacze.

Nr części: 13 436 971

Przezroczysta folia zabezpiecza tylny zderzak przed
zarysowaniami i odpryskami, np. w trakcie załadunku
lub rozładunku bagażu.

Systemy transportu bagażu

• Ochrona przed zarysowaniami i odpryskami
• Po usunięciu nie pozostawia śladu
• Łatwe naklejanie

montaż własny

Chlapacze
Profilowane chlapacze nawiązują stylem do wyglądu Astry. Ograniczają odpryski
lakieru dolnych części karoserii i chronią nadwozie przed brudem.

Części

Bezpieczeństwo

• Kolor: czarny, ziarnisty
• Łatwe w montażu i czyszczeniu
• Brak logo
• 2 chlapacze w komplecie (przednie lub tylne)

Nr
części

Chlapacze przednie

13 432 431

20 min

Chlapacze tylne

13 432 437

20 min
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Kamera cofania RVC (Rear View Camera)
Wspomaga działanie tylnych czujników parkowania, wyświetlając obraz rejestrowany
z tyłu pojazdu na ekranie systemu multimedialnego.
• Kamera zamocowana w tylnym zderzaku
• Obraz z kamery wyświetlany naprzeciwko kierowcy, na zintegrowanym
wyświetlaczu systemu multimedialnego
• Kamera aktywuje się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego
Uwaga: produkt dostępny tylko w modelach wyposażonych fabrycznie w system
multimedialny ze zintegrowanym ekranem. Kamera dostępna od RM 16,5.

Nr
części

Części
Kamera cofania RVC kompatybilna z systemem IOB

39 013 693

120 min

Kamera cofania RVC kompatybilna z systemami IO 5/IO 6

39 013 694

120 min

Zestaw żarówek Philips1

Nr części: 39 022 498

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)
• Bezpieczniki: 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

1

montaż własny

Zestaw żarówek halogenowych Philips ColorVision1
Żarówki Philips ColorVision w różnych kolorach (niebieski, zielony, żółty, fioletowy)
umożliwiają spersonalizowanie wyglądu reflektorów.

Żarówka H7 – niebieska

• Spełniają wszystkie europejskie wymogi i są pierwszymi kolorowymi żarówkami
samochodowymi dopuszczonymi do stosowania w autach w ruchu miejskim
• Generują około 60 % więcej białego światła niż standardowe reflektory
• Zwiększają widoczność nawet do 25 metrów, co daje więcej czasu na reakcję
w sytuacji zagrożenia
• Typ żarówek: H7
• 2 sztuki w komplecie
Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

1

Żarówka H7 – zielona

Żarówka H7 – żółta

Części

Żarówka H7 – fioletowa

Nr
części

Zestaw żarówek halogenowych H7 Philips ColorVision, niebieski

13 475 986

montaż własny

Zestaw żarówek halogenowych H7 Philips ColorVision, zielony

13 475 987

montaż własny

Zestaw żarówek halogenowych H7 Philips ColorVision, żółty

13 475 988

montaż własny

Zestaw żarówek halogenowych H7 Philips ColorVision, fioletowy

13 475 989

montaż własny

Nr części: 39 014 936

Stylizacja nadwozia i wnętrza

Zestaw żarówek halogenowych Philips
WhiteVision1
Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie
Twojego Opla o efekt intensywnego, białego światła
ksenonowego. Twoje reflektory będą emitować jaśniejsze, o 40% bielsze światło, które nie tylko atrakcyjnie
się prezentuje, ale również zwiększa bezpieczeństwo.
• Dopuszczone do użytkowania na drogach, 100%
intensywnego białego światła
Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

Koła

1

montaż własny

Akcesoria do Astry RM 16

Czujniki parkowania, przednie

13 437 251

Czujniki parkowania, tylne

13 437 253

120 min
120 min

Fotelik dziecięcy Baby Safe – grupa wiekowa 0+

93 199 690

montaż własny

Podstawa ISOFIX do fotelika Baby Safe

93 199 699

montaż własny

Fotelik dziecięcy Duo Plus, górny pas mocujący w komplecie – grupa wiekowa 1

13 342 988

montaż własny
montaż własny

Fotelik dziecięcy Fair G0/1 S, Europa Zachodnia – grupa wiekowa 1

95 599 225

Fotelik dziecięcy Kid – grupa wiekowa 2/3

93 199 694

montaż własny

Fotelik dziecięcy Takata Maxi – grupa wiekowa 2/3

95 599 241

montaż własny

Gaśnica, 2 kg

13 450 207

montaż własny

Apteczka pierwszej pomocy

93 199 417

montaż własny

Zestaw bezpieczeństwa

13 312 917

montaż własny

Kamizelka ostrzegawcza

93 199 829

montaż własny
montaż własny

Trójkąt ostrzegawczy

93 199 658

Przewody rozruchowe, Ø 16 mm2

90 397 362

montaż własny

Przewody rozruchowe, Ø 25 mm2

90 397 315

montaż własny
montaż własny

93 165 268
90 019 071

montaż własny

Lina holownicza

93 199 453

montaż własny

Bezpieczeństwo

Zestaw naprawczy opon
Zaczep holowniczy

Ochrona i komfort

Nr
części

Systemy transportu bagażu

Części

15

opel.pl
Firma Opel 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 Opel 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 recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji)
przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.opel.pl.
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym.
Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w 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.
General Motors Poland Sp. z o.o., wrzesień 2015. Tylko do użytku wewnętrznego.
Typodrom, Frankfurt/SPEXT

