
 ASTRA SPORTS TOURER – NOWA!   

Num.Num

154 zł*

10 08 00413331034
Najlepsza ochrona przed kradzieżą kół. W zestawie: 4 nakrętki i klucz patentowy. Rozmiar: 12 mm

Nakrętki zabezpieczające koła

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 mocujących koło. Pokrowce posiadają oznaczenie opony (przednia, tylna, prawa, lewa), ułatwiające
ponowne zakładanie. Można stosować do samych opon lub opon z obręczami. Pasują do większości uchwytów i stojaków na
opony. Komplet 4 sztuk

Praktyczne rozwiązanie dla osób palących. Komplet składa się z popielniczki i elektrycznej zapalniczki. Popielniczka mieści się w
uchwycie na kubek a zapalniczka w gnieździe 12V

Num.Num

Num Num.
Ułatwia optymalne zaaranżowanie powierzchni przestrzeni bagażowej. Praktyczny element zwiększający funkcjonalność
bagażnika. Uniwersalne rozwiązanie. Uzupełnia zastosowanie siatek bagażowych i innych akcesoriów do transportu bagażu.
Ograniczenia: do montażu w modelach wyposażonych w system prowadnic FlexRail®.

Pokrowce kół – rozmiar L

00 00 00039021506

17 07 038

477 zł*

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

Num.Num 17 07 03595599259

13394999

118 zł*

17 90 141Num Num.95599242

109 zł*

152 zł*

Zestaw dla palących

Przegroda FlexRail

Uniwersalna siatka bagażowa

*Łącz wybrane akcesoria w pakiety i skorzystaj z VOUCHERa już od 400zł
* Niniejszy katalog, prezentujący rekomendowane ceny brutto, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie dla celów informacyjnych. Ceny i
wygląd produktów mają charakter informacyjny i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Aktualne informacje dotyczące prezentowanych artykułów, jak również ich cen detalicznych są

dostępne u Dystrybutorów Marki Opel. Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

www.opel.pl


