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Nowy Opel Vivaro.
Akcesoria: jakie są korzyści dla Ciebie?

Druga generacja Opla Vivaro to połączenie praktycznych  
i funkcjonalnych rozwiązań typowych dla auta dostawcze-
go z komfortem i estetyką samochodu osobowego.

Niezależnie od tego, czy Twoi klienci szukają mocnego,  
niezawodnego furgonu do wymagających zadań, dobrze 
wyposażonego pojazdu do transportu ładunku czy wygod-
nego vana do przewozu osób, w gamie Oryginalnych Akce-
soriów Opel znajdą oni produkty dostosowane do ich  
potrzeb i oczekiwań.

Wyposażenie dodatkowe obejmuje zarówno elementy  
zewnętrzne, m.in. aluminiowe i stalowe platformy dachowe, 
innowacyjne, praktyczne systemy transportu bagażu  
i sprzęt marki Thule, a także szeroki zakres rozwiązań  
dedykowanych do wnętrza auta, takich jak drewniane  
osłony przestrzeni ładunkowej. Klienci indywidualni mogą 
być zainteresowani na przykład stopniami ułatwiającymi 
wsiadanie lub dodatkami stylizacyjnymi w postaci chromo-
wanych elementów lusterek i listwy osłony chłodnicy. Nie 
brakuje również rozwiązań wspomagających kierowcę,  
a więc czujników parkowania czy też kamery cofania insta-
lowanej w oprawie trzeciego światła stop.

Klienci decydujący się na zakup Opla Vivaro powinni być 
świadomi bogatych możliwości indywidualnego kształtowa-
nia swoich wrażeń z użytkowania dzięki Oryginalnym Akce-
soriom Opel. Oczywiście mogą zapoznać się z ofertą na 
stronie internetowej lub w katalogu online, jednak najlepsze 
miejsce do tego, by przekonać ich do zakupu, to salon  
sprzedaży, gdzie akcesoria można zobaczyć „na żywo”.

Niniejsza broszura zawiera najważniejsze informacje  
dotyczące gamy akcesoriów dedykowanych do Nowego 
Opla Vivaro.
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Ochrona i komfort
Zaoferuj swoim klientom komfort i wygodę podróżowania.
Akcesoria do Opla Vivaro odzwierciedlają troskę o klienta i jego auto w najdrobniejszych szczegółach. Praktyczne elementy  
są skrojone na miarę, łatwe w montażu i spełniają najwyższe standardy Opla.

Gumowe dywaniki podłogowe
Wytrzymałe, odporne na zużycie i warunki atmosferyczne, chronią podłogę auta przed  
wilgocią i brudem, a przy tym są łatwe w czyszczeniu.

• Kolor: czarny
• W dywaniku kierowcy wydzielony wzmocniony obszar na stopy,  

chroniący przed wytarciem materiału
• Logo Vivaro na dywaniku kierowcy
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego  

antypoślizgowego systemu mocowań Opla
• Oddzielne zestawy na pierwszy, drugi i trzeci rząd siedzeń

Tekstylne dywaniki podłogowe
Wykonane z wytrzymałego materiału, odporne na zużycie. Eleganckie i funkcjonalne  
nawet podczas intensywnej eksploatacji.

• Przednie dywaniki dostępne w dwóch wersjach: standard i premium
• Kolor: czarny
• Wykonane z trwałego materiału
• Logo Vivaro na dywaniku kierowcy
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standardowego  

antypoślizgowego systemu mocowań Opla
• Oddzielne zestawy na pierwszy, drugi i trzeci rząd siedzeń

Części Dostępność
dla wersji

Nr 
części

Nr 
kat.

Gumowe dywaniki, przód wszystkie 95 599 414 17 23 204 montaż własny

Gumowe dywaniki, drugi rząd K, FZ 95 599 415 17 24 018 15 min

Gumowe dywaniki, trzeci rząd K 95 599 416 17 24 019 15 min

Części Dostępność
dla wersji

Nr 
części

Nr 
kat.

Tekstylne dywaniki w wersji standard, przód wszystkie 95 599 374 17 23 183 montaż własny

Tekstylne dywaniki w wersji premium, przód K, FZ 95 599 376 17 23 180 montaż własny

Tekstylne dywaniki w wersji premium, drugi rząd K, FZ 95 599 377 17 23 181 15 min

Tekstylne dywaniki w wersji premium, trzeci rząd K 95 599 378 17 23 182 15 min

Tekstylne dywaniki w wersji premium, przód

Tekstylne dywaniki w wersji standard, przód
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Pokrowce siedzeń
Chronią tapicerkę siedzeń przed kurzem i zabrudzeniem. Szczególnie przydatne  
przy intensywnej eksploatacji.

• Dostępne dla wszystkich siedzeń
• Nie ograniczają działania poduszek powietrznych
• Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na blaknięcie
• Dostępne w dwóch wersjach wykończenia: Aquila (tekstylne)  

oraz Super Aquila (materiał powlekany tworzywem sztucznym)
• Łatwe w czyszczeniu (można prać w pralce)

Części Dostępność
dla wersji

Nr 
części

Nr 
kat.

Pokrowce siedzeń – Super Aquila, przód (fotel kierowcy + podłokietnik + standardowe podwójne siedzenie 
pasażera + 2 zagłówki) F 95 599 440 17 49 029 45 min

Pokrowce siedzeń – Super Aquila, przód (fotel kierowcy + podłokietnik + komfortowe podwójne siedzenie 
pasażera „Mobilne Biuro” + 2 zagłówki) F 95 599 436 17 49 031 45 min

Pokrowce siedzeń – Super Aquila, przód (2 fotele + 2 podłokietniki + 2 zagłówki) wszystkie 95 599 439 17 49 027 30 min

Pokrowce siedzeń – Aquila, przód (fotel kierowcy + podłokietnik + standardowe podwójne siedzenie  
pasażera + 3 zagłówki) F 95 599 437 17 49 019 45 min

Pokrowce siedzeń – Aquila, przód (fotel kierowcy + podłokietnik + komfortowe podwójne siedzenie  
pasażera „Mobilne Biuro” + 2 zagłówki) F 95 599 435 17 49 015 45 min

Pokrowce siedzeń – Aquila, przód (2 fotele + 2 podłokietniki + 2 zagłówki) K, FZ 95 599 438 17 49 022 30 min

Pokrowce siedzeń – Aquila, przód (fotel kierowcy + podłokietnik + standardowe podwójne siedzenie  
pasażera + 3 zagłówki) K, FZ 95 599 433 17 49 013 45 min

Pokrowce siedzeń – Aquila, przód (fotel kierowcy + podłokietnik + komfortowe podwójne siedzenie  
pasażera „Mobilne Biuro” + 3 zagłówki) K, FZ 95 599 434 17 49 014 45 min

Pokrowce siedzeń – Aquila, tył (kanapa w drugim rzędzie dzielona 60:40, potrójne siedzisko + 3 zagłówki) K, FZ 95 599 480 17 26 114 55 min

Pokrowce siedzeń – Aquila, tył (kanapa w trzecim rzędzie: potrójne siedzisko + oparcie + 3 zagłówki) K 95 599 454 17 26 113 50 min

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Osłona przeciwsłoneczna szyby tylnej klapy 95 599 487 17 32 694 montaż własny

Osłony przeciwsłoneczne szyb tylnych drzwi skrzydłowych 95 599 488 17 32 695 montaż własny

Osłony przeciwsłoneczne szyb bocznych, L1 95 599 489 17 32 696 montaż własny

Osłony przeciwsłoneczne szyb bocznych, L2 95 599 490 17 32 698 montaż własny

Osłony przeciwsłoneczne
Zapewniają pasażerom tylnych siedzeń ochronę przed promieniami słonecznymi.  
Dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, zasłaniając przewożony bagaż.

• Dopasowane do kształtu szyb
• Wykonane z wysokiej jakości materiału
• W komplecie pokrowiec do przechowywania
• Łatwe mocowanie i demontaż

Osłony przeciwsłoneczne szyb tylnych drzwi

Osłony przeciwsłoneczne szyb bocznych

Pokrowce siedzeń – Super Aquila, przód

Pokrowce siedzeń – Aquila, przód 
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Akcesoria do Vivaro RM 15

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Siatka bagażowa na przedni fotel 13 372 020 17 07 014 montaż własny

Uniwersalna kieszeń Thule Catch-All 95 509 537 17 07 009 montaż własny

Uchwyt Vogels do iPada 95 514 212 17 88 310 montaż własny

Pojemnik na płyty CD 90 414 927 17 86 990 montaż własny

Kubek z pojemnikiem na kosmetyki 13 367 857 01 96 974 montaż własny

Kubek z uchwytem na notatnik 13 367 856 01 96 973 montaż własny

Kubek z uchwytem na chusteczki 13 367 855 01 96 972 montaż własny

Popielniczka 13 234 613 14 29 659 montaż własny

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

Belki dachowe
Standardowe belki stalowe lub aluminiowe o owalnym, aerodynamicznym kształcie  
z profilem T-track ułatwiającym montaż systemów transportowych firmy Thule.

• Łatwy montaż i demontaż
•  Maks. dopuszczalne obciążenie dachu (uwzględniając belki): 

– nadwozie H2: 150 kg 
– nadwozie H1: 200 kg

• Możliwość zainstalowania maks. 4 belek w wyznaczonych punktach mocowania
• Sprzedawane pojedynczo

Uwaga: zestaw zawiera jedną belkę.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Aluminiowa belka dachowa, H1 95 599 432 17 32 674 15 min

Aluminiowa belka dachowa, H2 95 599 442 17 32 675 15 min

Stalowa belka dachowa, kolor czarny, H1 95 599 444 17 32 677 15 min

Stalowa belka dachowa, kolor czarny, H2 95 599 443 17 32 676 15 min



6

Platforma bagażowa
Niezbędna dla prawdziwych fachowców, platforma zmienia dach w dodatkową powierzchnię 
bagażową. Solidna konstrukcja umożliwia bezpieczny transport nieforemnych lub wielkoga-
barytowych przedmiotów, takich jak: drabiny, rury czy płyty.

• Dostępna dla wszystkich wersji nadwozia
• Dopasowana do powierzchni dachu
• Wykonana ze stali lub aluminium
• Testowana pod kątem optymalnej aerodynamiki
•  Maks. dopuszczalne obciążenie dachu (uwzględniając platformę): 

– nadwozie H2: 150 kg 
– nadwozie H1: 200 kg

• Wyposażona w rolki ułatwiające załadunek i rozładunek oraz ograniczniki ładunku

Trap platformy bagażowej
Zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa podczas codziennej pracy. Aluminiowy lub  
stalowy trap ułatwia poruszanie się po platformie bagażowej oraz swobodny załadunek  
i rozładunek platformy.

• Montowany na platformie bagażowej
• Zabezpieczony przed korozją
• Dostępny dla nadwozia L1 oraz L2

Części Dostępność
dla wersji

Nr 
części

Nr 
kat.

Aluminiowa platforma bagażowa L1H1 z tylną klapą lub drzwiami skrzydłowymi 95 599 446 17 90 146 90 min

Aluminiowa platforma bagażowa L2H1 z tylną klapą lub drzwiami skrzydłowymi 95 599 448 17 90 147 90 min

Aluminiowa platforma bagażowa L1H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 449 17 90 148 90 min

Aluminiowa platforma bagażowa L2H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 450 17 90 149 90 min

Stalowa platforma bagażowa, kolor czarny L1H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 445 17 90 145 90 min

Stalowa platforma bagażowa, kolor czarny L2H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 451 17 90 150 90 min

Stalowa platforma bagażowa, kolor czarny L1H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 452 17 90 163 90 min

Stalowa platforma bagażowa, kolor czarny L2H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 453 17 90 164 90 min

Części Dostępność
dla wersji

Nr 
części

Nr 
kat.

Aluminiowy trap platformy bagażowej L1H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 511 17 32 682 30 min

Aluminiowy trap platformy bagażowej L1H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 512 17 32 683 30 min

Aluminiowy trap platformy bagażowej L2H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 516 17 32 691 30 min

Aluminiowy trap platformy bagażowej L2H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 514 17 32 686 30 min

Stalowy trap platformy bagażowej, kolor czarny L1H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 510 17 32 681 30 min

Stalowy trap platformy bagażowej, kolor czarny L1H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 517 17 32 692 30 min

Stalowy trap platformy bagażowej, kolor czarny L2H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 515 17 32 690 30 min

Stalowy trap platformy bagażowej, kolor czarny L2H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 513 17 32 685 30 min

Aluminiowa platforma bagażowa

Stalowa platforma bagażowa, kolor czarny
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Drabina platformy bagażowej
Stalowa drabina z 6 stopniami zwiększa bezpieczeństwo i poprawia tempo załadunku  
i rozładunku.

• Pasuje do nadwozia H1 oraz H2
• Wykonana z wysokogatunkowej stali pokrytej żywicą epoksydową (kolor czarny)  

lub ocynkowanej (kolor aluminiowy)
• Montowana na tylnych drzwiach
• Punkty mocowania na regulowanych podkładkach
• Zabezpieczona przed korozją
• Maks. obciążenie: 100 kg

Ograniczenia: dostępna tylko dla nadwozia z tylnymi drzwiami skrzydłowymi.

Części Dostępność
dla wersji

Nr 
części

Nr 
kat.

Drabina platformy bagażowej, stal pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 508 17 32 680 75 min

Drabina platformy bagażowej, stal pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 509 17 32 693 75 min

Drabina platformy bagażowej, ocynkowana stal H1 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 506 17 32 678 75 min

Drabina platformy bagażowej, ocynkowana stal H2 z tylnymi drzwiami skrzydłowymi 95 599 507 17 32 679 75 min

Uchwyt na drabinę Thule Tilt 3111

Zastosowanie innowacyjnego systemu umożliwia  
wysuniecie uchwytu poza obrys dachu i opuszczenie 
go na bok pojazdu. Ułatwia i przyspiesza załadunek  
oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy.

• Funkcja wysuwania i opuszczania uchwytu
• Maksymalna ładowność: 50 kg
• Zabezpieczony zamkami
• W zestawie adapter mocowania drabiny Thule 310, 

pas mocujący i 4 ograniczniki ładunku
• Uchwyt mocowany na belkach dachowych  

z profilem T-track
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

Uchwyt na drabinę Thule 3301

Łatwy w użyciu uchwyt z praktycznym systemem mo-
cowania drabiny, ułatwiającym szybkie zdejmowanie 
i załadunek.

• Szerokie i solidne pasy mocujące  
z zapięciem zapadkowym

• Maksymalna ładowność: 50 kg
• W komplecie 2 pasy mocujące  

i 4 ograniczniki ładunku
• Uchwyt mocowany na belkach dachowych  

z profilem T-track
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

montaż własny

montaż własny

Nr części: 95 513 795
Nr katalogowy: 17 32 220

Nr części: 95 513 796
Nr katalogowy: 17 32 221

Drabina, stal pokryta żywicą epoksydową

Drabina, ocynkowana stal



8

Rolka załadunkowa Thule 3351

Ułatwia załadunek i rozładunek belek dachowych 
 – wystarczy przesunąć ładunek po rolce. Chroni dach 
auta przed uszkodzeniem.

• Szerokość: 110 cm
• Mocowana do tylnej belki dachowej  

z profilem T-track
• Może być używana z innymi akcesoriami  

montowanymi na belkach dachowych
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

montaż własny

Nr części: 95 513 797
Nr katalogowy: 17 32 222

Przedni ogranicznik ładunku Thule1

Modułowy system zapewnia zabezpieczenie dostosowane do ładunków o różnych gabary-
tach. Zestaw zawiera przedni ogranicznik ładunku Thule 321 oraz profile boczne Thule 322.

• Łatwy montaż
• Maks. ładowność: 100 kg (trzy profile boczne) lub 75 kg (dwa profile boczne)
• W komplecie dwa specjalne mechanizmy zapadkowe do profili bocznych
• Profile boczne Thule 322 o długości 150 cm można łączyć w celu zabezpieczenia ładunku  

o długości nawet 600 cm.
• Wymagany tylko jeden przedni ogranicznik Thule 321
• Całość mocowana na belkach dachowych z profilem T-track

Uwaga: ogranicznik przedni i profile boczne muszą być stosowane razem. 
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Przedni ogranicznik ładunku Thule 321 95 513 799 17 32 280 montaż własny

Profile boczne Thule 322 95 513 798 17 32 223 montaż własny

Składany ogranicznik ładunku Thule 3151

Opatentowany, składany ogranicznik, który umożliwia 
swobodny załadunek i nie wymaga demontażu, kiedy 
nie jest używany.

• Łatwa regulacja boczna dzięki mechanizmowi  
uchylania

• Mocowany do tylnego profilu T-track belek dacho-
wych umożliwia zamocowanie innych akcesoriów  
do profilu górnego

• Po złożeniu umożliwia wjazd do niższych garaży  
i ogranicza szum wiatru

• 2 sztuki w komplecie
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

Taśma z napinaczem Thule 3231

• Ułatwia szybkie i bezpieczne mocowanie ładunku
• Składa się z 2 taśm, o długości 400 cm  

i 40 cm, zakończonych hakiem mocującym
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

montaż własny

montaż własny

Nr części: 95 513 801
Nr katalogowy: 17 32 283

Nr części: 95 513 800
Nr katalogowy: 17 32 282
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Opuszczany uchwyt na drabinę
Ułatwia mocowanie drabiny na dachu i jej zdejmowa-
nie.

• Siłowniki gazowe umożliwiają podniesienie lub 
opuszczenie drabiny w ciągu kilku sekund

• Wykonany z aluminium
• Maks. ładowność: 50 kg
• Posiada atest TÜV

Zacisk zabezpieczający drabinę
Zabezpiecza drabinę zamocowaną na platformie  
bagażowej.

• Obejmuje drabinę w maks. 4 punktach
• Wykonany z wytrzymałych materiałów  

kompozytowych
• Wyposażony w system blokujący
• Posiada atest TÜV

Ogranicznik ładunku
Ograniczniki mocowane na belkach dachowych.

Pasy zabezpieczające
Czteropunktowe pasy zabezpieczają ciężkie lub  
nieforemne ładunki.

b.d.

b.d.

montaż własny

montaż własny

Nr części: 95 599 460 
Nr katalogowy: 17 90 166

Nr części: 95 599 461 
Nr katalogowy: 17 32 705

Nr części: 9 163 140 
Nr katalogowy: 67 32 530

Nr części: 93 199 384 
Nr katalogowy: 17 32 942

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcie niedostępne



Belka holownicza haka mocowanego na stałe

Kula holownicza, 2 otwory mocowania

Kula holownicza do dużych obciążeń
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Części Nr 
części

Nr 
kat.

Pojemnik dachowy Thule Dynamic 800, kolor tytanowy błyszczący 93 165 698 17 32 182 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Excellence 93 165 516 17 32 133 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Motion 800, kolor srebrny 95 599 247 17 32 419 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Motion 800, kolor czarny błyszczący 95 599 248 17 32 502 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Ocean 80 93 165 509 17 32 126 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Pacific 200 95 599 245 17 32 417 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Pacific 700 95 599 246 17 32 418 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Soft Ranger 500 93 165 518 17 32 139 montaż własny

Pojemnik dachowy Thule Soft Ranger 90 93 165 517 17 32 134 montaż własny

Uchwyt na deskę surfingową Thule 833 93 165 527 17 32 148 montaż własny

Pojemniki dachowe Thule

Hak holowniczy
Zaprojektowany specjalnie dla Opla Vivaro, zdejmowany lub montowany na stałe.

• Kula o średnicy 50 mm
• Wykonany z wysokiej jakości stali
• Wartość maksymalnego obciążenia haka holowniczego podana  

jest w instrukcji obsługi samochodu
• Nie ogranicza działania tylnych czujników parkowania

Uwaga: wiązka elektryczna gniazda musi być zamówiona osobno.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Hak holowniczy, demontowany (z kulą) 95 599 467 17 36 461 80 min

Zestaw śrub do demontowanego haka holowniczego 95 599 585 17 36 463 n.d.

Belka holownicza haka mocowanego na stałe 95 599 466 17 36 460 55 min

Zestaw śrub do belki haka holowniczego 95 599 583 17 36 462 n.d.

Kula holownicza, 2 otwory mocowania 9 109 695 44 01 695 30 min

Kula holownicza, 4 otwory mocowania 95 599 441 17 36 487 30 min

Kula holownicza do dużych obciążeń, 4 otwory mocowania 93 168 122 17 36 376 30 min

Zestaw śrub do kuli holowniczej z 2 lub 4 otworami mocowania 
(również do dużych obciążeń) 93 165 630 17 36 406 15 min

Kula holownicza do dużych obciążeń, 2 otwory mocowania 95 599 456 17 36 488 15 min

Zestaw śrub do kuli holowniczej do dużych obciążeń z 2 otworami 
mocowania 95 599 459 17 36 490 n.d.

Szczęki holownicze, 2 otwory mocowania 95 599 457 17 36 489 b.d.

Szczęki holownicze, 4 otwory mocowania 95 599 148 17 36 446 b.d.

Zestaw śrub do szczęk holowniczych (dla 4 otworów mocowania 
wymaganie dwa zestawy) 93 198 871 44 52 948 n.d.
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Uchwyt rowerowy Thule montowany na haku1

Umożliwia wygodny transport rowerów oraz ich proste mocowanie i zdejmowanie.

• Łatwy i bezpieczny montaż uchwytu do wszystkich haków holowniczych
• Umożliwia transport do 3 rowerów (lub 4 po zainstalowaniu dodatkowego adaptera)
• Prosty i bardzo łatwy w obsłudze
• Uchwyt umożliwia dostęp do bagażnika samochodu nawet z zamocowanym rowerem
• Po złożeniu może być przewożony w bagażniku
• Wymaga haka holowniczego i podłączenia elektrycznego

Uwaga: informacje o ładowności pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi samochodu.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Uchwyt rowerowy, montowany na haku Thule EuroRide 941 7 styków,  
na 2 rowery 95 516 339 17 32 529 montaż własny

Uchwyt rowerowy, montowany na haku Thule EuroWay G2, 13 styków, 
na 2 rowery 95 516 342 17 32 532 montaż własny

Uchwyt rowerowy, montowany na haku Thule EuroWay G2, 13 styków, 
na 3 rowery 95 516 340 17 32 530 montaż własny

Uchwyt rowerowy, montowany na haku Thule EuroWay G6, 13 styków,  
na 3 rowery 95 516 341 17 32 531 montaż własny

Adapter do uchwytu Thule EuroClassic G6 (na 4. rower) 95 516 429 17 32 608 montaż własny

Wiązki elektryczne haków holowniczych i adaptery
Pozwalają na bezpieczne podłączenie przyczepy lub bagażnika rowerowego.

Adapter gniazda elektrycznego haka holowniczego, 13 styków –> 7 styków:
• Przekształca złącze 13-stykowe na 7-stykowe
• Pozwala na bezpieczne podłączenie przyczepy lub uchwytu rowerowego

Adapter gniazda elektrycznego haka holowniczego, 7 styków –> 13 styków:
• Przekształca złącze 7-stykowe na 13-stykowe
• Pozwala na bezpieczne podłączenie przyczepy lub uchwytu rowerowego

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Wiązka elektryczna gniazda haka holowniczego, 13-stykowa 95 599 472 17 37 076 55 min

Wiązka elektryczna gniazda haka holowniczego, 7-stykowa 95 599 471 17 37 075 55 min

Adapter gniazda elektrycznego haka holowniczego,  
13 styków –> 7 styków 13 315 603 17 36 387 montaż własny

Adapter gniazda elektrycznego haka holowniczego,  
7 styków –> 13 styków 93 165 134 67 36 221 montaż własny

Wewnętrzny bagażnik dachowy
Pozwala wykorzystać wolną przestrzeń pod dachem pojazdu w celu bezpiecznego  
przewożenia większych przedmiotów w przedziale ładunkowym.

• Maks. ładowność: 12 kg
• Wykonany ze stali
• Montowany do fabrycznych punktów mocowania w przedziale ładunkowym
• Nie ogranicza działania mechanizmu drzwi przesuwnych
• Zapewnia optymalny przepływ powietrza w przestrzeni ładunkowej
• Dostępny tylko dla wersji Furgon H1

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Wewnętrzny bagażnik dachowy, L1 95 599 431 17 90 144 45 min

Wewnętrzny bagażnik dachowy, L2 95 599 469 17 90 165 45 min
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Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
Ułatwia załadunek i rozładunek, zwłaszcza po zmroku.

Dostępne w dwóch wersjach:
• Jedna listwa z diodami LED, mocowana na suficie
• Jedna lampa LED, mocowana na suficie w miejsce lampy fabrycznej
• Tylko dla nadwozia Furgon

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Listwa LED 95 599 572 17 32 699 b.d.

Lampa LED 95 599 573 17 20 000 b.d.

Drewniane elementy ochronne wnętrza
Drewniana osłona podłogi, paneli bocznych i nadkoli chroni stalowe powierzchnie wewnątrz 
przestrzeni ładunkowej. Elementy te dostępne są w wersji standardowej (10 mm grubości) 
oraz wzmocnionej (15 mm grubości), a osłona podłogi również w wersji z powłoką antypo- 
ślizgową (12 mm grubości).

• Zapewniony dostęp do mocowanych fabrycznie haków
• Tylko dla nadwozia Furgon

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Drewniane osłony nadkoli, standardowe (L1) 95 599 491 17 26 115 20 min

Drewniane osłony nadkoli, wzmocnione (L2) 95 599 468 17 26 125 20 min

Drewniane osłony paneli bocznych, standardowe (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 492 17 26 116 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, standardowe (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwymi po prawej stronie) 95 599 493 17 26 117 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, standardowe (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 494 17 26 118 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, standardowe (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 495 17 26 119 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, standardowe (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 496 17 26 120 20 min

Drewniane osłony paneli bocznych, standardowe (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 497 17 26 126 20 min

Drewniana osłona podłogi, standardowa (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 500 17 92 281 15 min

Drewniana osłona podłogi, standardowa (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 501 17 92 293 15 min

Drewniana osłona podłogi, standardowa (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 502 17 92 282 15 min

Drewniana osłona podłogi, standardowa (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 503 17 92 283 15 min

Drewniana osłona podłogi, standardowa (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 504 17 92 284 15 min

Drewniana osłona podłogi, standardowa (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 505 17 92 299 15 min

Drewniane osłony nadkoli, wzmocnione 95 599 544 17 26 121 20 min

Drewniana osłona podłogi z powłoką antypoślizgową (L1 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 545 17 92 285 15 min

Drewniana osłona podłogi z powłoką antypoślizgową (L2 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 546 17 92 294 15 min

Drewniana osłona podłogi z powłoką antypoślizgową (L1 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 547 17 92 286 15 min

Drewniana osłona podłogi z powłoką antypoślizgową (L2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 548 17 92 287 15 min

Drewniana osłona podłogi z powłoką antypoślizgową (L1 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 549 17 92 288 15 min

Drewniana osłona podłogi z powłoką antypoślizgową (L2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 550 17 92 295 15 min

Drewniane osłony paneli bocznych, wzmocnione (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 551 17 26 122 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, wzmocnione (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 552 17 26 127 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, wzmocnione (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 553 17 26 123 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, wzmocnione (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 554 17 26 128 25 min

Drewniane osłony paneli bocznych, wzmocnione (L1H1, L1H2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 555 17 26 124 20 min

Listwa LED
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Osłona podłogi z tworzywa sztucznego
Skutecznie chroni podłogę przestrzeni ładunkowej przed zabrudzeniem i zarysowaniem.

• Grubość: 10 mm
• Wodoodporna
• Z powłoką antypoślizgową
• Składa się z dwóch elementów: część przednia (uniwersalna) łączy się częścią tylną 

dedykowaną dla wersji L1 lub L2
• Tylko dla nadwozia Furgon

Pojemnik przestrzeni ładunkowej
Ułatwia utrzymanie porządku w przedziale bagażo-
wym.

• Antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwa-
niu się przedmiotów

• Chroni podłogę przed zabrudzeniem i wilgocią 
• Logo Vivaro na wewnętrznej ściance

Rozkładana wykładzina przestrzeni  
bagażowej
Zapewnia efektywną ochronę przestrzeni bagażowej 
i zderzaka. Zabezpiecza oparcia złożonych tylnych 
siedzeń oraz zderzak przed uszkodzeniem i zarysowa-
niem w trakcie załadunku i rozładunku bagażu.

• Kolor: czarny Jet Black
• Wytrzymały, bawełniany materiał
• Łatwa w czyszczeniu
• Idealnie dopasowana do przestrzeni ładunkowej
• Dodatkowy pas materiału okalający przestrzeń  

ładunkową na wysokości ok. 30 cm

montaż własny

montaż własny

Nr części: 95 599 564
Nr katalogowy: 17 22 071

Nr części: 95 599 565
Nr katalogowy: 44 23 244

Dostępny dla nadwozia 
Kombi i Furgonu z kabiną 
załogową

Dostępna dla nadwozia 
Kombi i Furgonu z kabiną 
załogową

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Drewniane osłony paneli bocznych, wzmocnione (L2H1, L2H2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 556 17 26 129 20 min

Drewniana osłona podłogi, wzmocniona (L1 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 557 17 92 289 15 min

Drewniana osłona podłogi, wzmocniona (L2 z drzwiami przesuwnymi po prawej stronie) 95 599 558 17 92 301 15 min

Drewniana osłona podłogi, wzmocniona (L1 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 559 17 92 290 15 min

Drewniana osłona podłogi, wzmocniona (L2 z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie) 95 599 560 17 92 291 15 min

Drewniana osłona podłogi, wzmocniona (L1 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 561 17 92 292 15 min

Drewniana osłona podłogi, wzmocniona (L2 z drzwiami przesuwnymi po obu stronach) 95 599 562 17 92 300 15 min

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Osłona podłogi z tworzywa sztucznego, część przednia 95 599 477 17 92 296 b.d.

Osłona podłogi z tworzywa sztucznego, część tylna (L1) 95 599 563 17 92 298 40 min

Osłona podłogi z tworzywa sztucznego, część tylna (L2) 95 599 481 17 92 297 40 min
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Przegroda przedziału bagażowego
Kratka dzieląca przestrzeń ładunkową na połowę.

• Mocowana pionowo do kratki oddzielającej prze-
dział pasażerski od bagażowego (17 32 704)

60 min

Nr części: 95 599 577
Nr katalogowy: 17 32 703

Dostępny dla nadwozia 
Kombi i Furgonu z kabiną 
załogową

Siatka bagażowa
Elastyczna siatka zabezpiecza przedmioty mniejszych rozmiarów.

• Wygodna w codziennej eksploatacji
• Cztery fabrycznie przygotowane punkty mocowania zapewniają bezpieczny transport

Kraty ochronne szyb
Chronią cenny bagaż przed kradzieżą. Zabezpieczają także przed uszkodzeniami szyb 
podczas załadunku i rozładunku bagażu.

• Wykonane ze stali o grubości 1 mm
• Pokryte żywicą epoksydową, pomalowane na biało
• Mocowane za pomocą nitów POP®

• Zapewniają wystarczającą widoczność kierowcy

Części Dostępność
dla wersji

Nr 
części

Nr 
kat.

Siatka bagażowa, pozioma K, FZ 24 462 198 17 07 874 montaż własny

Siatka bagażowa, pozioma F 9 121 812 17 07 808 montaż własny

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Krata ochronna szyby tylnej klapy 95 599 473 17 92 277 30 min

Krata ochronna szyb tylnych drzwi skrzydłowych 95 599 474 17 92 278 55 min

Krata ochronna szyby prawych drzwi przesuwnych 95 599 475 17 92 279 30 min

Krata ochronna szyby lewych drzwi przesuwnych 95 599 476 17 92 280 30 min

Przegroda przedziału bagażowego
W bezpieczny sposób oddziela pasażerów od części 
ładunkowej.

• Wykonana z nierdzewnej stali
• Mocowana za trzecim rzędem foteli
• Prosty i szybki montaż

85 min

Nr części: 95 599 576
Nr katalogowy: 17 32 704

Dostępny dla nadwozia 
Kombi i Furgonu z kabiną 
załogową
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Osłona progu załadunkowego
Chroni próg przed zarysowaniem podczas załadunku  
i rozładunku.

• Wykonana z nierdzewnej stali

15 min

Nr części: 93 457 409 
Nr katalogowy: 17 54 077

Czujniki parkowania, przednie i tylne
Szczególnie przydatne podczas manewrowania większym autem, wykrywają przeszkody 
przed i za samochodem. Ułatwiają parkowanie, ostrzegając kierowcę sygnałem dźwięko-
wym przed niebezpieczeństwem obtarcia samochodu. 

• Cztery ultradźwiękowe czujniki montowane w zderzaku skutecznie wykrywają 
przeszkody przed lub za pojazdem, ostrzegając wyraźnym sygnałem dźwiękowym

• System włącza się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego
• Czujniki przednie mogą być aktywowane przyciskiem na desce rozdzielczej
• Czujniki tylne działają również z zamontowanym hakiem holowniczym

Uwaga: przednie czujniki można zamontować tylko razem z tylnymi. Po montażu wymagana 
jest kalibracja. Czujników nie można montować w autach z fabryczną instalacją czujników 
parkowania.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Czujniki parkowania, tylne 95 515 258 17 16 038 70 min

Czujniki parkowania, przednie 95 599 455 17 17 050 85 min

Foteliki dziecięce
Oryginalne foteliki dziecięce Opla wraz fabrycznymi systemami montażu są dostępne dla 
dzieci w każdym wieku. Można je łatwo montować za pomocą uchwytów typu ISOFIX lub 
standardowymi 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa. Wszystkie foteliki spełniają normy 
bezpieczeństwa obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, także w zakresie ochrony  
w przypadku zderzenia bocznego.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Fotelik dziecięcy Baby Safe (do 13 kg) 93 199 690 17 46 532 montaż własny

Podstawa ISOFIX do fotelika Baby Safe 93 199 699 17 46 538 montaż własny

Fotelik dziecięcy Duo (od 9 do 18 kg), górny pas mocujący w komplecie 13 342 988 17 46 008 montaż własny

Fotelik dziecięcy Kid (od 15 do 36 kg) 93 199 694 17 46 536 montaż własny

Bezpieczeństwo
Idealna okazja, aby sprzedawać więcej.
Przypominaj klientom 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, osłony 
nadkoli czy chlapacze.
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Chlapacze
Profilowane chlapacze ograniczają ryzyko odprysków lakieru dolnych części karoserii  
i chronią nadwozie przed brudem.

• Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
• Łatwe w czyszczeniu
• Kolor: ciemnoszary
• 2 chlapacze w komplecie (przednie lub tylne)

Osłony nadkoli
Chronią lakier Vivaro przed zarysowaniem i odpryskami.

• Wykonane z tworzywa sztucznego
• 2 osłony w komplecie (przednie lub tylne)

System alarmowy
Inteligentny system zwiększający bezpieczeństwo pojazdu i ładunku.

• Niewidoczny i w pełni zintegrowany z elektroniką pojazdu
• Zmniejsza ryzyko kradzieży
• System ochrony obwodowej: alarm aktywuje się przy próbie otworzenia drzwi, maski lub 

tylnego otworu załadunkowego
• Ultradźwiękowe czujniki
• Możliwe dodatkowe wyposażenie systemu w czujnik zmiany położenia, który wykrywa 

próbę podniesienia auta (sprzedawany osobno)

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Chlapacze przednie 93 855 809 17 18 102 20 min

Chlapacze tylne 93 453 910 17 18 101 25 min

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Osłony nadkoli, przednie 93 457 410 17 19 399 60 min

Osłony nadkoli, tylne 93 457 411 17 19 400 30 min

Części Nr 
części

Nr 
kat.

System alarmowy 95 457 321 b.d. 80 min

Okablowanie (dla aut niewyposażonych w okablowanie fabryczne) 95 599 479 12 28 218 150 min

Czujnik zmiany położenia pojazdu 95 599 458 17 16 039 15 min

Kamera cofania RVC (Rear View Camera)
Wydatnie usprawnia manewrowanie na ograniczonej 
przestrzeni i wspomaga działanie tylnych czujników 
parkowania. Aktywowana automatycznie po wybraniu 
biegu wstecznego.

• Kamera ukryta w oprawie trzeciego światła stop
• Obraz z kamery wyświetlany w lusterku wstecznym 

ze zintegrowanym wyświetlaczem
• Zestaw zawiera: kamerę, wewnętrzne lusterko 

wsteczne ze zintegrowanym wyświetlaczem oraz 
okablowanie

b.d.

Nr części: 95 599 575 
Nr katalogowy: 17 17 051

Osłony nadkoli, przednie

Osłony nadkoli, tylne



17

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o

Ko
ła

Sy
st

em
y 

m
ul

tim
ed

ia
ln

e
St

yl
iz

ac
ja

 n
ad

w
oz

ia
 i 

w
nę

tr
za

O
ch

ro
na

 i 
ko

m
fo

rt
Sy

st
em

y 
tr

an
sp

or
tu

 b
ag

aż
u

Osłony klamek
Chronią lakier wokół klamek przed zarysowaniem.

• Wykonane z tworzywa sztucznego z perforowanym wykończeniem
• 2 osłony w komplecie, na klamki drzwi przednich lub tylnych

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Osłony klamek przednich drzwi 95 599 427 17 19 383 25 min

Osłony klamek tylnych drzwi 95 599 428 17 19 384 25 min

Osłony tylnych drzwi
Chronią dolne krawędzie tylnych drzwi skrzydłowych.

• Wykonane z tworzywa sztucznego
• Zabezpieczają przed odpryskami lakieru  

podczas otwierania w ciasnych miejscach
• Zestaw dwóch osłon, po jednej na skrzydło drzwi

15 min

Nr części: 95 599 421 
Nr katalogowy: 17 19 378

Światła przeciwmgielne
Poprawiają widoczność podczas jazdy w trudnych 
warunkach atmosferycznych.

• Zintegrowane w przednim zderzaku

b.d.

Nr części: 95 599 478 
Nr katalogowy: 17 10 218
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Stopnie boczne
Wykonane z nierdzewnej stali, pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym. Ułatwiają wsia- 
danie i wysiadanie z auta oraz mocowanie ładunków na dachowych systemach transportowych.

• Maksymalne obciążenie: 150 kg
• Zawartość zestawu: uchwyty montażowe i instrukcja
• Dostępne dla L1 oraz L2: montowane do fabrycznych punktów montażowych
• Nie zasłaniają punktów podparcia podnośnika i nie kolidują z chlapaczami

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Stopnień boczny, lewy – L1 95 599 615 17 54 078 b.d.

Stopień boczny, prawy – L1 95 599 423 17 54 073 b.d.

Stopnień boczny, lewy – L2 95 599 616 17 54 079 b.d.

Stopnień boczny, prawy – L2 95 599 424 17 54 074 b.d.

Stylizacja nadwozia i wnętrza
Zaprojektowane, aby wyróżniać.
Dla klientów, którzy chcą dodać swojemu Vivaro indywidualnego charakteru.

Części Nr 
części

Nr 
kat. Kod opcji

Zestaw bezpieczeństwa z małym trójkątem ostrzegawczym 13 312 917 17 16 485 montaż własny

Trójkąt ostrzegawczy, mały 93 199 658 17 16 537 SDI montaż własny

Trójkąt ostrzegawczy, duży 93 199 657 17 16 536 montaż własny

Kamizelka odblaskowa 93 199 829 17 90 414 SA8 montaż własny

Apteczka pierwszej pomocy 93 199 417 17 16 707 RYT montaż własny

Wyposażenie awaryjne
Posiadanie tych produktów w samochodzie jest obowiązkiem w większości krajów  
europejskich. Można je nabyć oddzielnie lub w zestawie.

• Trójkąt ostrzegawczy, składany, z solidną podstawą, z futerałem, mieści się  
w schowku bagażnika

• Kamizelka odblaskowa, żółta, w uniwersalnym rozmiarze, poprawia widoczność  
kierowcy na drodze, na przykład podczas zmiany koła

• Apteczka pierwszej pomocy w niebieskim opakowaniu zapinanym na suwak

Zestaw bezpieczeństwa: trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka  
pierwszej pomocy.

Akcesoria do Vivaro RM 15

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Gaśnica 13 400 742 17 90 130 montaż własny

Uchwyt na gaśnicę 95 599 470 17 16 037 20 min

Zestaw żarówek, pełny – H7 93 199 399 17 18 292 montaż własny

Zestaw żarówek, podstawowy – H7 93 199 414 17 18 296 montaż własny

Lina holownicza 93 199 453 17 38 628 montaż własny

Zaczep holowniczy 90 019 071 17 90 522 montaż własny

Przewody rozruchowe, przekrój 25 mm2 90 397 315 17 02 531 montaż własny
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Chromowane nakładki lusterek
Atrakcyjny akcent wizualny, naklejany na fabryczne 
lusterka.

• Łatwy montaż
• Przyklejane na stałe
• 2 sztuki w komplecie

Chromowana listwa osłony chłodnicy
Atrakcyjny dodatek podkreśla dynamiczną stylistykę 
przedniej części nadwozia.

• Wykonana z chromowanego plastiku
• Pasuje do wszystkich wersji nadwozia

20 min

20 min

Nr części: 95 599 425
Nr katalogowy: 17 19 380

Nr części: 95 599 418
Nr katalogowy: 17 19 375

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 17˝, 5-ramienna podwójna
Wysokiej jakości felga o dynamicznej stylistyce, 5 podwójnych ramion,  
srebrne wykończenie.

• Rozmiar opony: 215/60 R 17 C 109/107T
• Rozmiar felgi: 6 x 17˝ offset 50
• Rozstaw otworów: 5 x 114,3

Uwaga: osłonę piasty i nakrętki zabezpieczające koło należy zamawiać osobno.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Kod  
opcji

6 x 17˝, opona 215/60 R 17 C 109/107T,  
rozstaw otworów 5 x 114,3 93 866 154 44 22 891 RSB 25 min

Osłona piasty 93 455 615 44 07 548  5 min
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Kołpak felgi stalowej 16˝, 10-ramienny
Stylowy dodatek do 16-calowej felgi stalowej.

• Z logo Opla
• Spełnia najwyższe standardy Opla
• Łatwy montaż
• Sprzedawany pojedynczo

Nakrętki zabezpieczające koła
Skutecznie zabezpieczają przed kradzieżą kół z obrę-
czami aluminiowymi.

• W zestawie: 4 nakrętki, 4 osłony nakrętek (czarne)  
i klucz patentowy

montaż własny

20 min

Nr części: 93 866 158
Nr katalogowy: 44 22 282

Nr części: 95 599 397
Nr katalogowy: 44 22 260

Nr części: 95 599 242
Nr katalogowy: 17 90 141

montaż własny

Pokrowce kół1

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 ponowny montaż

• Można stosować do samych opon lub opon 
z obręczami

• Pasują do większości uchwytów i stojaków na opony
• 4 sztuki w komplecie
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.
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Łańcuchy śniegowe Thule1

Ułatwiają poruszanie się na 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 samochodu. Łańcuchy śniegowe można stosować tylko 
w przypadkach, kiedy są niezbędne.
1 Wszelkie obowiązki gwarancyjne wypełnia dostawca.

Łańcuchy śniegowe Thule Medium XG-12 Pro

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Łańcuchy śniegowe Thule Medium XG-12 Pro (rozmiar 220), rozmiar 
opony 195/65 R 16 95 599 257 17 91 033 montaż własny

Łańcuchy śniegowe Thule Medium XG-12 Pro (rozmiar 225), rozmiar 
opony 195/70 R 16 oraz 205/65 R 16 95 599 244 17 91 032 montaż własny

Łańcuchy śniegowe Thule Medium XG-12 Pro (rozmiar 227), rozmiar 
opony 195/75 R 16 95 599 258 17 91 034 montaż własny

Łańcuchy śniegowe Thule Medium XG-12 Pro
Wysokiej jakości samonapinające łańcuchy śniegowe do samochodów dostawczych.

• Prześwit wewnętrzny: 12 mm
• System samonapinający – wystarczy jedno zatrzymanie auta do założenia łańcucha
• Specjalny splot łańcucha zwiększający przyczepność
• Nylonowe odbojniki chronią powierzchnię felg aluminiowych (montaż opcjonalny)
• Wyraźne oznaczenia kolorystyczne ułatwiające montaż
• Pasują do opon 195/65 R 16 (rozmiar łańcucha: 220) oraz 195/70 R 16, 205/65 R 16 (rozmiar 

łańcucha: 225) i 195/75 R 16 (rozmiar łańcucha: 227)
• 5-letnia gwarancja Thule

Systemy multimedialne
Innowacyjne rozwiązania pobudzające sprzedaż.
Samochodowe systemy multimedialne cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem, co w połączeniu z obowiązkiem korzystania 
z zestawu głośnomówiącego podczas jazdy otwiera nowe możliwości sprzedażowe.

Stacja dokująca smartfona
Wygodne rozwiązanie pozwalające na bezpieczne 
umieszczenie smartfona w zasięgu ręki i wzroku.

• Mieści urządzenia z wyświetlaczem do 4,7˝
• Zasilanie USB dostępne w gniazdku na desce 

rozdzielczej
• Stacja dokująca jest kompatybilna ze wszystkimi 

systemami multimedialnymi Opla
• Kolor: czarny

b.d.

Nr części: 95 599 462
Nr katalogowy: 17 88 382
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Stacja dokująca tabletu
Wygodne rozwiązanie pozwalające na bezpieczne 
umieszczenie tabletu w zasięgu ręki i wzroku, tuż nad 
radioodtwarzaczem.

• Kompatybilna z radioodtwarzaczem R16 BT USB
• Mieści urządzenia z wyświetlaczem w rozmiarze od 

4,8˝ do 10,6˝
• Kolor: czarny

Ramka radioodtwarzacza
Ramka pozwalająca zamocować radioodtwarzacze  
1 DIN, które są zbyt głębokie, by zmieścić się  
w standardowej komorze w desce rozdzielczej.

b.d.

b.d.

Nr części: 95 599 463
Nr katalogowy: 17 88 383 

Nr części: 93 452 449
Nr katalogowy: 44 07 417

Kabel AUX-in
Umożliwia podłączenie iPoda, iPhone'a, smartfona, 
odtwarzacza mp3 i innych urządzeń z wyjściem 
AUX-in do systemu audio w samochodzie oraz in-
nych urządzeń z tym złączem.

• Elastyczny
• Kompatybilny z każdym urządzeniem  

wyposażonym w złącze słuchawkowe 3,5 mm jack

Nr części: 44 07 417
Nr katalogowy: 17 87 028

montaż własny

Zdjęcie niedostępne



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 wyco-
fywanych 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 wyposaże-
nie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolo-
rom 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., luty 2015. Tylko do użytku wewnętrznego.
Typodrom, Frankfurt/SPEXT


