
AKCESORIA
 praktyczne zagospodarowanie przestrzeni         

 ZAFIRA – NOWA!   

Num.Num.

162 zł

17 24 01513370506
Ułatwia utrzymanie czystości w przestrzeni bagażowej. Idealnie dopasowana do wymiarów bagażnika. Specjalna antypoślizgowa
powierzchnia pomaga w zabezpieczeniu ładunku. Podwyższone krawędzie dodatkowo chronię matę bagażnika przed
zabrudzeniem. Na środku maty wytłoczone logo „Zafira”

Mata podłogi bagażnika

Zawieszona na nim marynarka czy płaszcz dotrze do celu podróży w nienagannym stanie. Wieszak można łatwo odłączać i
zabierać ze sobą do domu, biura lub hotelu. Uwaga: do montażu niezbędny jest uchwyt Opel FlexConnect®, nr kat. 17 46 019.
Uchwyt musi być zamówiony osobno.

Stabilnie mieści niezbędne w podróży drobiazgi. Wyposażony w zintegrowany uchwyt na napoje. Uwaga: do montażu niezbędny
jest uchwyt Opel FlexConnect®, nr kat. 17 46 019. Uchwyt musi być zamówiony osobno.

Num.Num.

Num. Num.
Dwie belki dachowe o aerodynamicznym kształcie. Dostosowane do wygodnego montażu każdego rodzaju pojemnika
dachowego oraz innych systemów transportu bagażu. Stopy utrzymujące belki zabezpieczone zamkami. Osłony stóp z
wytłoczonym logo Opla. Posiadają system mocowania T-track. Łatwe w montażu i obsłudze. Maksymalna ładowność: 75 kg.
Ograniczenia: do modeli z panoramiczną szybą przednią.

Wieszak Opel FlexConnect®

17 46 02013442006

17 32 177

656 zł

Praktyczna siatka pozwala bezpiecznie przewozić niewielkie przedmioty. Mocowana do prowadnic systemu FlexOrganizer®.
Rozwieszana na hakach lub adapterach systemu FlexOrganizer®. Kolor: czarny. Uwaga: Niezbędne do zamocowania siatki są
haki lub adaptery systemu FlexOrganizer®.

Num.Num. 17 07 88613147180

13345550

55 zł

* Niniejsza lista, prezentująca rekomendowane ceny brutto akcesoriów zamontowanych w tym samochodzie, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest publikowana
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 sprzedawcy.

17 46 024Num. Num.13447402

221 zł

330 zł

Składany stolik Opel FlexConnect®

Aluminiowe belki dachowe do wersji bez relingów dachowych

Boczna siatka bagażowa FlexOrganizer®

Pełną informację o akcesoriach Opel znajdziesz na opel.pl w sekcji Usługi Serwisowe.

www.opel.pl


