OPEL Originalt Tilbehør 2006

Service og fleksibilitet

Agila · Corsa · Combo · Meriva · Tigra · Astra

Det er summen af alle de små ting, der gør den store
forskel. Opel tilbyder dig førsteklasses service skræddersyet
til at møde hverdagens kørebehov. Få glæde af vores erfaring, så du og din nye Opel med garanti får det bedste altid
og overalt - også efter du har købt bilen.

Kvalitetsdæk
Sætter du pris på anerkendte dækmærker fra førende producenter, så snak med din Opel forhandler. Vi har altid
højkvalitets sommer- og vinterdæk, der passer til netop din
bil og er fremstillet af markedets førende producenter.

Opel Originalt Tilbehør
Udtryk din helt personlige stil med flot
Opel Originalt Tilbehør:

Navigations-cd-rom’er
Nå komfortabelt og sikkert frem, uanset hvor du er, og hvad
dit mål er. NAVTEQ vejkort cd-rom’er er mere end fremragende kort i digitalt format. De giver dig også en rigdom af
ekstra information, der gør glæden ved at rejse endnu
større.

•
•
•
•

Specielt udviklet til din Opel
Passer 100 %. Altid!
Udsøgt kvalitet
Testet hele vejen rundt for funktion og sikkerhed

OPC Line
Giv din Opel en unik og sportslig udstråling med OPC Line
tilbehør. Formgivet af samme team, der har designet din bil,
så designet matcher perfekt.
OPC Line fremstillet af Opel: Trendy følelse, storslået ydelse
og dynamisk udseende. 24 måneders reklamationsret.

Irmscher
Efter du har stylet din Opel med OPC Line, kan du give den
endnu mere personligt præg med Irmschers sporty tilbehør.
Stylingtilbehøret er udviklet i samarbejde mellem Opel og
Irmscher, og det understreger din Opels opsigtsvækkende
linjer.
Du kan finde yderligere information på www.irmscher.com

SONAX Car Care
Takket være disse sofistikerede og miljøvenlige plejeprodukter vil din bil altid se ud som ny. Ønsker du professionel
kvalitet, så tilbyder markedslederen SONAX de rigtige
produkter til din bil – både udvendigt og indvendigt. Besøg
din Opel forhandler og se den brede vifte af SONAX plejeprodukter.

Opel på nettet
Har du brug for information her og nu? På www.opel.dk
kan du designe din egen personlige Opel og få al den
information om modeller, services og tilbehør, du ønsker.
Gå på nettet og få seneste nyt om Opel og opdateret
viden om vores produkter.

Opel Kortet
Spar penge på køb af originalt Opel tilbehør! Få et OPEL
Kort gratis 1. år - du sparer 295 kr.
OPEL Kortet gør det billigere at eje en Opel. Hver gang du
køber tilbehør eller har din bil til service eller reparation hos
Opel, optjener du bonuspoint og disse point kan anvendes
som betaling hos din Opel partner. Du optjener desuden
bonuspoint hos Hydro Texaco og DTF travel – så du kan
hurtigt spare mange penge. OPEL Kortet er kombineret med
MasterCard og kan derfor bruges som betalingskort over
hele verden. Få en ansøgning hos din Opel forhandler og
reparatør eller på www.opel.dk

Kontakt os
Kontakt kundeservice på 39 97 85 00.

Opel. Fresh thinking – better cars.
Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Det viste udstyr kan købes som
ekstraudstyr. Brochurens oplysninger og data var korrekte, da den gik i trykken, og udstyret samt tekniske
specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske
udvikling forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og
udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på,
at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende forbehold for trykfejl.
General Motors Danmark, marketing.
01/2006 udgave
Trykt på miljøvenligt, klorfrit papir.

proteam®, Hanau
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Opel Originalt Tilbehør og OPC Line sikrer, at din Opel opfylder dine
behov til fulde. En del af tilbehøret er designet til specifikke modeller,
andet kan bruges til forskellige modeller. På de næste sider finder du
tilbehør, der passer til næsten enhver Opel (og i nogle tilfælde næsten
også alle andre bilmærker). Du får selvfølgelig den samme kvalitet,
brugervenlighed og sans for detaljer som med alle andre Opel produkter. Så uanset om du har brug for et sikkert barnesæde, en rummelig køleboks eller låsebolte til fælgene, så kan du være sikker på, at
du med Opel tilbehør altid har det allerbedste.

Astra...................................................... 26-31
Irmscher styling-tilbehør .................. 32-35

Det samme gælder, hvis du har behov for et tagbagagesystem i det
daglige arbejde eller til sport og fritid. Eller hvis du måske vil have
større tryghed og øget anvendelighed med en smart indretning af
bagagerumsarealet eller ekstra udstyr, der gør livet mere behageligt
og mere sikkert. Opel Originalt Tilbehør giver dig alle muligheder,
direkte fra din Opel forhandler.

Se venligst prisliste for yderligere information om katalognummer og mere detaljerede oplysninger om tilbehøret.
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Sikkerhedsudstyr til børn

Infotainment og mobilkommunikation

Ligesom du ved vi, at de mindste passagerer

Ingen kender akustikken i vores biler bedre end de ingeniører og teknikere, der designede dem.

både er de mest værdifulde og de mest sår-

Det er derfor, de har et afgørende ord i hver eneste fase og detalje, når vi udvikler Opels indbyggede

1

bare. Opel har en vifte af babylifte og barne-

infotainment systemer. Vi kalder dette saglighed. Når du har oplevet den rene og velklingende lyd,

sæder, du kan føle dig tryg ved. Dine børn er

vil du måske foretrække bare at kalde det sublim kvalitet.

placeret komfortabelt, sikkert og beskyttet.

1

Opels mobiltelefonløsninger
Uanset om du ønsker den komplet integrerede og fabriksmonterede ”Mobile
Phone Portal” eller beslutter dig for at
få eftermonteret håndfrit udstyr, så giver
begge løsninger dig udstrakt fleksibilitet.
Ved hjælp af de telefonspecifikke ”snap-on”
holdere kan du nemlig udskifte til nye
telefoner og tilføje flere. Vores udvalg af
holdere omfatter alle gængse telefonmodeller, og det udvides hele tiden – se
prislisten eller spørg din Opel forhandler.

17 46 712/714
2

3

Opel BABY-SAFE
• Fås med sender, der automatisk slår airbag'en fra i passagersiden, når barnesædet er monteret – såfremt bilen fra fabrikkens
side er udstyret med en detektor, der fortæller, at sædet er
optaget
• Fås også uden sender
• Giver maksimal sikkerhed og beskyttelse for baby fra fødslen til
barnet vejer cirka 13 kg
• Ergonomisk design giver komfort og sikkerhed
• Nem justerbar tre-punkt sele, der strammes med ét træk
• Placeres bagudrettet
• Inkl. bære-håndtag og solafskærmning, der er nem at sætte fast
• Certificeret sikkerhed, opfylder EU standarden ECE-R 44/03

1

Telefonspecifikke holdere til
Mobile Phone Portal
(kan leveres fra fabrikken)
• Du kan fjernbetjene mobiltelefonen
fra rattet
• Ind- og udgående opkald bliver vist
på bilens integrerede display
• Din samtale går via radioens højttalere og den integrerede mikrofon

2

Håndfrit udstyr til eftermontering

3

Basisudstyr ”Economy”
• Økonomisk plug and play-løsning
• Integreret højttaler, ekstern mikrofon
og intelligent batteriopladningssystem via bilens cigartænder
• Hurtigt og nemt at installere, kan
flyttes til andre biler

17 46 531/711
2

4

3
17 44 307

4

4

Single DIN radio adapter
• Giver mulighed for installation af
single DIN radioer (med integreret
display og 36- eller 26-ben ISO
forbindelse) i modeller, der fra
fabrikken er forberedt til dobbelt
DIN radioer
• Single DIN radioer kan ikke anvendes sammen med bilens display
eller fjernbetjening fra rattet.
• Fås i forskellige farver, der matcher
instrumentpanelet

5

Ørepropper og hovedtelefoner
• Stærkt anbefalet sammen med
TwinAudio® systemer (der kan
leveres fabriksmonteret i adskillige
modeller) men kan også bruges
sammen med almindelige MP3
afspillere, cd-afspillere m.m.
• Sølvfarvede ørepropper med
ledningsoprul eller hovedtelefoner
med sølvfarvede ørekroge og æske

6

DVD-afspiller til Zafira og Meriva
• Klikkes sikkert fast i den tagmonterede konsol, så der er underholdning til bagsædepassagererne
• Kan nemt tages af konsollen og
bruges uden for bilen (med batteri)
eller hjemme (tilsluttet tv)
• Inkl. 7” skærm, 2 ledningsfri hovedtelefoner og fjernbetjening

2
1

17 46 710/713

4

Opel DUO ISOFIX
• Fås med sender, der automatisk slår airbag'en fra i passagersiden, når barnesædet er monteret – såfremt bilen fra fabrikken er
udstyret med en detektor
• Fås også uden sender
• Passer til børn fra 9 til 18 kg
• Sættes fast med en standard 3-punkt sikkerhedssele eller med
ISOFIX fastgørelsessystem
• 5-punkt sele, højdejusterbar hovedstøtte og mulighed for at læne
barnesædet tilbage i flere positioner
• Optimal beskyttelse mod påvirkning fra siden, hvilket begrænser
den fremadrettede bevægelse af barnets hoved
• Certificeret sikkerhed, opfylder EU standarden ECE-R 44/03
Opel KID
• Fås med sender, der automatisk slår airbag'en fra i passagersiden, når barnesædet er monteret – såfremt bilen er udstyret med
en detektor
• Fås også uden sender
• Ideel til børn fra 15 til 36 kg
• Placeres fremadrettet med en 3-punkt sikkerhedssele
• Den bageste del af barnesædet kan tilpasses bilsædets hældning
• Ryglæn og justerbar hovedstøtte med 11 forskellige positioner, så
sædet kan vokse i takt med barnet
• Ideelt sele-guidesystem giver maksimal sikkerhed

Basisudstyr ”Professional”
• Håndfri højkvalitetsløsning
• Ekstern mikrofon, lyden høres via
radioens højttaler (radioens lyd
dæmpes) eller om ønsket via en
separat højttaler, intelligent
opladningssystem
• Med ”Digital Sound Processing”
(DSP), der giver optimal lyd

17 88 924
4

3
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Batteripakke til DVD-afspiller
(intet foto)
• Til brug, når du ikke er i nærheden
af bilen eller et 220 V elstik

Antenne til montering på forruden
• Pladsbesparende og nem at
montere
• Den bedste måde at modtage
signaler sammen med håndfrit
mobiltelefonsæt
17 80 397

Børnespejl
• Så du altid kan holde øje med de små passagerer på bagsædet
• Let at montere: Klikkes ganske enkelt fast på bakspejlet
• Kan ikke anvendes sammen med regnsensor eller bakspejl med
automatisk dugfjerner

67 80 986/987

5

Fritid og transport

6

Hver eneste Opel er bygget med maksimal komfort og pladsudnyttelse i tankerne, men vi er
også klar over, at hvert menneske har sine egne behov og ønsker. Uanset om du har brug for
et helt enkelt bagagenet, en cd-opbevaringsenhed eller en holder til affaldsposer, så kan du
stole på, at Opel Originalt Tilbehør giver dig det optimale i kvalitet, design, holdbarhed og
brugervenlighed.

17 40 002
1

1

Horisontalt lastenet
• Elastisk net med 4 clips, der sættes
fast i fastsurringskrogene i bilen
• Holder større genstande sikkert på
plads

2

Bagagenet
• Konvolutnet, der placeres bag anden
sæderække eller bag bagagerummets
læssekant
• Til transport af større genstande som
skistøvler, rulleskøjter, tasker m.m.

3

Net til passagerforsædet
• Sikrer genstande på passagerforsædet, så tingene altid er inden for
rækkevidde.
• Ideelt til tegnebogen, håndtasken,
vejkort m.m.

4

Kort-net i forsædepassagerområdet
til Meriva
• Elastisk konvolutnet, der sættes fast
på midterkonsollen i passagersiden
• Ideel til opbevaring af vejkort, rejsebøger etc.

5

Astra XS, legetøjsbil
• Ergonomisk og sikkert rat med en
bred gribeflade
• Innovative hjulkranse og hjuludstyr
• GS-testet med BIG kvalitetscertifikat
og BIG 3-års garanti
• Til børn fra 1 år

7

2

8

67 22 185
9

4

3

17 22 246

6

Handskerumsorganisator
• Robust indsats af hård plastik
• Holder orden i handskerummet
• Nem at sætte i og tage ud igen

7

Rygsæk
• Multifunktions-organisator med mange lommer,
kan bruges både indenfor og udenfor
• Nem at sætte fast bag på forsæderne
• Taskedelen kan tages af og bruges separat som
almindelig rygsæk
• Ideel, når der er børn i bilen

8

Holder til affaldsposer
• Hjælper med at holde bilen ren
• Nem at sætte fast bag på forsæderne
• Velcro sikrer, at posen ikke rasler rundt under
kørslen
• Inklusiv 50 plastikposer

9

Opbevaringsboks til bagagerummet
• Boks af solid plastik
• Sættes hurtigt fast til fastsurringskrogene med
velcro og elastikker
• Ideel til opbevaring af vejkort, rejsebøger etc.
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Cd-opbevaringstaske
• Opbevaringstaske til 6 cd'er
• Meget let materiale, så den er nem at tage med
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Cd-opbevaringsenhed til solskærmen
• Fremstillet af fleksibelt materiale
• Sættes fast på solskærmen og rummer op til
12 cd'er, parkeringsbilletter o.lign.
Ekstra holder til en kuglepen
• Ikke synlig, når solskærmen er slået op
• Nem at sætte fast med velcro

10

17 40 236

17 86 990
11

17 48 594
5

17 82 602

17 99 758

6
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Lastesystemer og anhængertræk

4

Uanset hvilke sports-, forretnings- og fritidsaktiviteter, du beskæftiger dig med, så har Opel næsten
helt sikkert et højkvalitetsprodukt, der kan gøre dit liv nemmere og mere uafhængigt. Med en basislastholder på taget er der mange muligheder at vælge imellem, og der er også en række forskellige
systemer, du kan bruge bag på eller inde i bilen. Alt er designet, så det er nemt at anvende og det
har en ekstrem lang levetid. Det gælder bare om at finde den løsning, der passer dig og dine behov

4

Cykelholder til bagagerummet, Astra
Wagon, Combo
• Til transport af op til 3 cykler inde i
bilen

5

Aluminium basislastholdere
• Til alle Opel modeller med eller uden
tagbøjler
• Aerodynamisk design
• T-beslag passer i bjælkens profil
• Kan låses fast

6

Avanceret cykelholder i moderne design
• Innovativt design, ideelt til moderne
cykler med en stelstørrelse på 20-80 mm
• Op til 4 cykler pr. basislastholder
• Systemet holder cyklens hjul, mens den
spændes fast, så hænderne er frie

7

Cykelholder til bagklap, Astra Wagon
• Beregnet til 2 cykler. Mulighed for at
udvide med forlængerstykke til cykel
nr. 3
• Fastgøres til tagbøjlerne. Cyklerne
placeres ergonomisk lavt, bag
bagklappen. Bagklappen kan åbnes,
selv om holderen er påmonteret
(uden cykler)
• Cyklerne kan låses fast med Opels
one-key system (låse er allerede
installeret)

8

Cykelholder med løftesystem
• Med intelligent servomekanisme, der
hæver og sænker cyklerne uden
besvær
• Der kan maksimalt fastgøres 2 cykler
på en basislastholder
• Fremstillet af aluminium og stål

– og så nyde den ekstra bekvemmelighed og tilfredsstillelse.

17 32 447/478
1

2

6

5
1

Anhængertræk
• Med fastmonteret eller aftagelig kugle
• Se prislisten for information om
anhænger-elstik, trækkapacitet og
kugletryk

2

Bakspejl til træk
• Spejlstørrelse 175 x 105 mm
• Sættes fast på de udvendige spejle
• Rustafvisende materiale
• Opfylder EU-standarder

17 04 007/008
3

3

Cykelholder til anhængertræk
• Beregnet til 2 cykler. Mulighed for
at udvide med forlængerstykke til
cykel nr. 3
• Nem at montere på alle træk med
en D-værdi på mindst 6,7 kN
• Et patenteret glide/foldesystem giver
fri adgang til bagagerummet, selv
når der er cykler på holderen
• Holderen er sammenklappelig og så
kompakt, at den nemt transporteres
i bagagerummet

7

67 32 542

67 32 529
3

3

7

67 32 542

8

67 32 529

8

67 32 529

9

Tryghed, tyverisikring og bilpleje
1

17 32 702

1

2

67 32 473

17 32 538

3

Skiholder i aluminium
• Blød gummioverflade, der beskytter
skiene
• Til transport af op til 4 par ski eller 1
par ski og 1 snowboard
• Dobbelt låsefunktion med trykknapper
• Kan justeres i højden, så skibindingerne
ikke rammer bilens tag

2

Surfboard- og kajakholder
• Består af 2 gummiprofiler, længde 450
mm, 4 fastgørelsesanordninger,
4 fastgørelsespunkter til master, 2
elastiske forankringer
• Særlige beslag sikrer hurtig og nem
fastgørelse

3

Udvidelse af skiholder
• Smart glide-funktion for nemmere montering
• Sikker transport af op til 6 par
almindelige/carving ski eller op til
4 snowboards
placeret sål mod sål
• Låse med trykknapper i overstørrelse,
som er nemme at betjene med skihandsker på

Selvfølgelig ved du, at din Opel er en sikker bil. Men sikkerhed kræver også den
rette tankegang, og at værktøjerne er i orden. Opel Originalt Tilbehør tilbyder en
vifte af sikkerhedsudstyr, der gør dig mere synlig og bedre forberedt. Du kan stole
på os, også når det gælder hjulenes og bilens sikkerhed.

1

1

1

17 18 012

17 18 011

4
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Tagboks
• Størrelse 1.390 x 905 x 420 mm,
rummer 350 liter, vægt 11 kg
• Sølv/sort – kan også lakeres i bilens
farve
• Nem adgang via åbning bagtil
• Inkl. lås

5

Sportsboks
• Størrelse 2.250 x 550 x 380 mm,
rummer 310 liter, vægt 12 kg
• Sølv/sort – kan også lakeres i bilens
farve
• Inkl. lås

17 32 856

6

5

17 32 855

Eksklusiv sportsboks
• Størrelse 2.320 x 840 x 405 mm,
rummer 558 liter, vægt 21 kg
• Sort – kan også lakeres i bilens farve
• Inkl. lås
• Automatisk 3-punkt låsesystem giver
øget sikkerhed
• Kan åbnes fra begge sider
One-key system (intet foto)
I basisudgaven er systemet ikke aflåseligt,
men en lås kan eftermonteres. Herefter er
det kun nødvendigt med 1 nøgle til hele
systemet.

2

3
1

Sikkerhedstilbehør
• Ildslukker
• Førstehjælpspakke
• Advarselstrekant
• Sikkerhedsvest
• Benzindunk, 5 og 10 liter
• Pæresæt Eco Kit H7 og Premium Kit H7
• Startkabler til både benzin- og dieselmotorer
• Elastisk slæbetov
• Trækstang

2

Ratlås
• Synlig tyverisikring, ekstra beskyttelse af både køretøj
og airbag, hurtig og enkel at montere
• Fremstillet af specielt, superhærdet stål, inkl. 2 nøgler

10 08 514

3

4

6

67 32 470

5

10

17 02 151

4

Låsebolte til fælge
• Tyverisikring af letmetalfælge
• Specialnøgle samt kode til erstatningsnøgler
Snekæder
• Nem og sikker montering mens bilen står stille
– det er ikke nødvendigt at køre frem eller bakke
• Galvaniseret stål, opbevaringskasse af solid plast
• Snekæderne kan bruges på begge sider, så de holder længere

5

Reparationslak og lakstift
• Fås i alle originale Opel lakfarver
• Til almindelig, metal- og perlemorslak
• Spørg din Opel forhandler om den rigtige farve til netop din bil

11

Funktion og komfort
Hvad skal der til for hurtigt at gøre din rejse mere behagelig? Mad på køl eller en forvarmet
4

kabine. Et mobilt kontor eller en solskærm til bagsædepassagererne? Du tilbringer en del tid i

5

din bil, alene eller sammen med andre, og Opel Originalt Tilbehør kan gøre hver eneste lille del

Kabinevarmer
• Varmer førerkabinen op på under 30 minutter.
Fjerner is og dug fra ruderne
• Reducerer antallet af koldstarter, der slider på
bilens motor
• Fås med en bred vifte af betjeningsenheder
(fjernbetjening, timer) (se prislisten)

af rejsen mere fornøjelig - selv når det gælder om at pumpe luft i jeres luftmadrasser eller
børnenes soppebassin.

17 34 019
1

1

2

3

6

17 22 622
1

2

5

Timer til kabinevarmer
• Ravfarvet display med lys angiver tid og
opvarmningsinterval
• Kan programmeres til opvarmningsintervaller
på op til 120 minutter
• Kan programmeres til 3 forskellige starttidspunkter.

6

Ratbord til bærbar computer
• Nemt at placere på rattet
• Sort
• Kan foldes for nem opbevaring
• Må kun bruges, når bilen er parkeret

7

Bøjle til tøj
• Optimal beskyttelse, så frakker og jakker ikke
krøller på rejsen
• Sættes fast bag på passagerforsædets
hovedstøtte

8

Gardin til bageste vindue
• Fremstillet af et net-lignende materiale
• Nemt at fjerne. Når gardinet tages af krogen,
ruller det automatisk sammen inde i
opbevaringsmodulet

17 00 525
7

Luftkompressor med opbevaringstaske
• 8 bar lufttryk
• Strøm fra bilens cigartænder eller 12 V
strømudtag
• Pumper luft i dæk, cykeldæk, bolde og
luftmadrasser
• Taske sikrer nem transport og sikker
opbevaring (valgfri)

17 22 622
3

12

Fjernbetjening TP 41 og TP 44 til kabinevarmer
• Kan programmeres til opvarmningsintervaller
på op til 120 minutter
• Afstand op til 600 m

17 35 006

Multifunktionsboks med køle- og
varmefunktion
• Fremstillet af superletvægtspolyester
i 2 nuancer (vægt cirka 5 kg)
• Størrelse 560 x 290 x 340 mm
• Rummer 15 liter
• 12 V tilslutning
• Fæstnes sikkert til passagerforsædet eller
bagsædet med en 3-punkt sikkerhedssele
• Skulderrem
• Indbygget sikring, der hindrer at bilens
batteri aflader
• 2 kopholdere (1 til køling og 1 til opvarmning)
Køletaske
• Størrelse 400 x 400 x 260 mm
• Rummer 12 liter
• 12 V tilslutning
• Køler i op til 3 timer uden strømforsyning.
Køler 20 grader under temperaturen inde
i bilen
• Skulderrem

4

17 22 167

67 22 196
8

10 10 000/001

67 32 010/011/012
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Beskyttelse

6

Uanset hvilken Opel, du har valgt, ved du, at den er designet og bygget til at give dig maksimal

5

komfort, brugervenlighed og holdbarhed. Og du kan give den i forvejen suveræne kvalitet et ekstra
løft, blot med få tilføjelser. For eksempel, beskyttende gummimåtter, en bagagerumsbakke eller en
skræddersyet skillevæg, der kan holde familien, kæledyret og bagagen sikkert adskilt. Opel Originalt
Tilbehør gør valget nemt og monteringen enkel. Så hvorfor vente?

2

1

11

7
5

Fastgørelsessystem til Opel gulvmåtter
• Nemt at montere: Ringen i gulvmåtten
låses ganske enkelt fast i fastgørelsesanordningen i bilens gulv
• Sikrer, at gulvmåtten ligger urokkeligt
fast

6

Højkvalitetskonturmåtter
• Sorte
• Skræddersyede, med ekstra høj kant og
hælbeskyttelse, skridsikker overflade
• Kan vaskes

7

Velours de Luxe tæppemåtter
• Med 7 mm luv

8

Velours Classic tæppemåtter
• Med 7 mm luv

9

Tæppemåtter
• Sorte
• Med hælbeskyttelse

10

Gummimåtter
• Sorte
• Fremstillet af naturgummi

11

Bagagerumsbakke med skridsikker
overflade
• Skræddersyet til bagagerummet med en
høj, fast kant, der beskytter bilen mod
snavs og fugt

12

Blød bagagerumsbeskyttelse
• Stærk, gennemsigtig plastikfolie
• Beskytter gulvet mod snavs og skader,
når lasten er smudsig
• Let, holdbar og nem at rengøre

13

Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten
• Stærk, gennemsigtig plastikfolie
• Diskret, men effektiv, kan nemt fjernes
igen
• Beskytter lakken på den bageste stødfanger mod skrammer, når du læsser af
og på
• Selvklæbende

8

12

17 07 809/966

1

2

Sikkerhedsnet til Astra Wagon, Combo
• Fleksibel adskillelse mellem passagerkabinen og bagagerummet beskytter passagererne mod løse genstande
• Kan monteres enten bag forsæderne eller bag anden
sæderække
• Udstyr til eftermontering kan fås
Hundegitter og skillevæg til Astra Wagon, Combo og Meriva
• Fast og præcist tilpasset adskillelse af passagerkabine og
bagagerum
• Kan monteres enten bag forsæderne eller bag anden
sæderække
• Skillevæg sættes fast i hundegitteret og deler bagagerummet op i to halvdele
• Udstyr til eftermontering af beslag kan fås separat

3

Beskyttelsesdækken til bagsædet
• Ideelt til transport af dyr eller snavsede genstande på
bagsæderne
• Nemt at sætte fast på bagsædets hovedstøtter med velcro

4

Stænklapper
• Sorte, nogle modeller kan lakeres i bilens farve
• Nemme at montere, kræver ikke specialværktøj
• Effektiv beskyttelse mod lakskader, forårsaget af snavs,
vejsalt og grus. Beskytter også mod vandstænk
• Kan ikke monteres sammen med OPC Line sideskørter og
hækspoiler

3

13

9

17 22 269/67 22 252/270

10

17 49 811

14

4
14

14

Stødfangerbeskyttelse
• Udfoldelig beskyttelsesdækken, der
fæstnes til fastsurringskrogene i
bagagerummet
• Vandtæt materiale, der også er ideelt
som kompakt picnic-tæppe
• Beskytter lakken mod skrammer, når du
tager ting ind og ud af bagagerummet

15

1

Fælge

Individualiserede fælge

Letmetalfælge gør mere end blot at få din bil til at se godt ud. Den lavere vægt (normalt i

Aluminium med højglans sterlingsølvlak og

kombination med lavprofildæk) kan virkelig øge affjedringen og dermed give dig forbedret

centerkapsel med børstet aluminiumring.

manøvreevne og mindre slid på bilens dele. Vores udvalg byder på individuelt stylede højkvalitets-fælge fra 16 til 18 tommer. Alle matcher din Opel perfekt.
1

Letmetalfælg 18”, 11-eget design
• Passer til dækstørrelse 225/35 R 18

2

Letmetalfælg 18”, 5-eget stjernedesign
• Passer til dækstørrelse 225/40 ZR 18

3

Letmetalfælg 17”, 13-eget design
• Passer til dækstørrelse 205/40 R 17

4

Letmetalfælg 17”, 5-eget design
• Passer til dækstørrelse 205/45 R 17

5

Letmetalfælg 17”, 5-eget stjernedesign
• Passer til dækstørrelse 205/45 R 17

6

Letmetalfælg 16”, 13-eget design
• Passer til dækstørrelse 205/50 R 16

7

Letmetalfælg 16”, 9-eget design
• Passer til dækstørrelse 195/45 R 16

10 02 155
1

2

3

10 02 158
4

OPC Line fælge

1

OPC Line letmetalfælg 18” 9-V-eget design
• Aluminium med højglans sterlingsølvlak og
centerkapsel med børstet aluminiumring
• Til dækstørrelse 225/40 ZR 18

2

OPC Line letmetalfælg 19” 5-Y-eget design
• Aluminium med højglans sterlingsølvlak og
centerkapsel med børstet aluminiumring

10 02 183/184
5

10 02 185

10 02 121/140
6

7

10 02 172

2

10 02 120/138

16

10 02 173/174

10 02 151/153
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Tilbehør til specifikke modeller

Agila
Livlig og kvik. Men alligevel overraskende rummelig og fuld af
muligheder. Du har et rigt liv, og Agila passer perfekt til en
travl hverdag. Så hvorfor ikke give bilen et ekstra, personligt
præg, så den passer endnu bedre til den måde, du lever på?

Uanset hvilken model Opel, du kører, så har Opel Originalt

Mere stil, komfort og anvendelighed? Du vil opdage, at Opel

Tilbehør og OPC Line udstyr, der er specielt fremstillet til at

kan opfylde hvert eneste af dine ønsker til bilen.

sætte prikken over i’et. Hver eneste del er udviklet og formgivet af det team, der fra starten har været ansvarlig for
din bil, så alt bliver fuldstændigt integreret. Skræddersyede
læsse- og bagageopbevaringsløsninger, specialtilpassede
tæpper eller oven i købet en avanceret cykelholder, der er
nem at placere cyklerne på. Det hele er klart og venter bare
på dig.

1

Men det er kun starten. Vi har alle sammen vores egen stil,

1

Indvendige dørhåndtag og låsepale
• Kromfinish giver et eksklusivt præg

2

Sammenfoldeligt midterarmlæn foran
• Gråt
• Med ekstra opbevaringsrum
• Kun til benzinmodeller købt før
august 2004

3

Udvendige dørhåndtag
• Kromlook

4

Rygsæk til montering bag forsædet
• Mange lommer øger opbevaringsmulighederne
• Ideel, når der er børn i bilen
• Nem at tage af
• Med Agila logo

5

Vind- og regndeflektorer til dørene
• Reducerer luftturbulens, træk og
støj inde i bilen og giver øget
kørekomfort

og vi ved alle, hvordan vores helt egen bil bør se ud. Så hvis
du yderligere vil tilføje dit eget dynamiske design med letmetalfælge, flotte spoilere og et specielt indtræk, så giver
OPC og Irmscher dig de helt rigtige produkter.

Du kan købe det hele hos din Opel forhandler. Og samtidig
køber du sikkerhed, for ikke alene er alt OPC Line og Opel
Originalt Tilbehør udsøgt kvalitet, der er skabt til at passe
perfekt til din bil og til virkelig at understrege designet og
stylingen. Alt tilbehør er også dækket af Opels 2-års

47 06 765
2

reklamationsret.

3

4

47 01 995
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5

47 03 872

47 05 180
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Corsa

Combo

Kompakt, flot og ung af sind. Med Corsa får du mere ud

Jo mere, du forlanger af Combo, desto mere yder den. Fra travle byer

af livet. Mere stil, glæde og meget mere fleksibilitet. Corsa

til familieweekender langt væk fra stress og jag, den klarer det hele i

er faktisk kilde til et helt specielt niveau af tilfredsstillelse.

overlegen stil. Men selv Combo kan ikke opfylde hvert eneste specielle

Så hvorfor ikke tilsætte de ekstra ingredienser, der gør den

eller individuelle behov. Det er derfor, Opel Originalt Tilbehør tilføjer et

endnu mere speciel og en mere integreret del af dit liv?

ekstra niveau af kompetence. Uanset om du har brug for en cykelholder, en fastmonteret køleboks eller bagagerumsbeskyttelse, så
finder du det hos os.

1

1

2

17 40 003

1

Midterarmlæn foran, læder
• Sort læder med syning i sølv, matcher det
indvendige design perfekt
• Monteres mellem forsæderne
• Kan om nødvendigt foldes sammen
• Med integreret opbevaringsrum

2

Midterarmlæn foran, standard
• Sort, låget åbner sig med en let berøring, og
overfladen er marmoreret, så den matcher det
indvendige design perfekt
• Monteres mellem forsæderne
• Kan om nødvendigt foldes sammen
• Med integreret opbevaringsrum

67 22 251
3

4

4

Indkøbstaske
• En flot, flad kurv, der kan udvides til den størrelse,
du har brug for
• Stilren og anvendelig til mange gøremål
• Med Corsa logo

5

Rejse- og fritidspose
• Giver dig ekstra opbevaringsplads
• Monteres og tages af med et snuptag
• Sættes fast bag på bagsæderne
• Fås både til biler med og uden hovedstøtte

6

Parkeringspilot
• 2 ultrasoniske følere opdager genstande op til
100 cm bag bilen
• Lydalarm
• Tilsluttes automatisk, når bilen sættes i bakgear

6

67 22 170/171
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Organizer opbevaringsmodul til passagerforsædet
• Monteres på forsædepassagerens sæde
• Med Corsa logo

3

17 11 003
4

i 71 18 108
5

1

Tonet folie til ruderne
• En beskyttende plastikfilm, der reflekterer solens
stråler effektivt
• Yder beskyttelse, hvis ruden går i stykket
• Beskytter indtrækket, så det ikke falmer

2

Rustfri stålpedaler
• Understreger den sporty stil
• Nemme at montere

3

Læderrat
• Sort læder
• Sportslig stil og forbedret greb
• Diameter 380 mm

4

Parkeringspilot
• 2 ultrasoniske følere opdager genstande op til 100
cm bag bilen
• Lydalarm
• Tilsluttes automatisk, når bilen sættes i bakgear
• Med eller uden lydkontrol

5

Vind- og regndeflektorer til dørene
• Reducerer luftturbulens, træk og støj inde i bilen og
giver øget kørekomfort

67 32 050

17 90 411

17 90 412
5

3

17 90 023/024
2

67 16 387

67 16 389
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Meriva

Tigra TwinTop

Din holdning til tilværelsen er helt din egen, og hvad du fore-

Kun du ved, hvor godt din Tigra får dig til at føle. Men måske

tager dig, er din egen sag. Men der er stadig nogle detaljer

kunne der være måder at øge denne fantastiske fornemmelse på.

ved Meriva, der kunne tilpasses bedre til din livsstil. Har du

Måske ville noget formidabelt tilbehør fra OPC Line få den ind-

brug for inspiration, tilbyder Opel Originalt Tilbehør dette – et

byggede lykkefaktor til at nå nye højder. Tænk lidt over det.

hundrede procent.

17 07 923

1

17 07 186

1

1
1

2

3

2

3

OPC Line pakke
• Understreger det sporty udtryk

Skipakke med skiholder eller sportsboks
• Med basislastholder, snekæder, blød bagagerumsbeskyttelse og termoflaskesæt. Du kan vælge mellem
skiholder eller sportsboks
Termoflaskesæt
• Fås separat eller som del af skipakken
• Tasken indeholder to kopper og en termoflaske fremstillet af solid stål
Blød bagagerumsbeskyttelse
• Stærk, letvægtsdækken i PVC, kan vaskes
• Holdes fast med velcro

1

OPC Line frontspoiler
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve
• Øger aerodynamikken

1

OPC Line sideskørter
• Fuldender frontspoileren og det bageste skørt
• Kan lakeres i karrosserifarve

2

OPC Line hækskørt
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve
• Designet understreger Tigra TwinTops sportslige
bagende

3

OPC Line hækspoiler
• Kan lakeres i karrosserifarve
• Designet understreger Tigra TwinTops sportslige
bagende

4
4

Snekæder
• Nem og sikker montering mens bilen står stille – det er
ikke nødvendigt at køre frem eller bakke
• Fremstillet af kvalitetsstål for en lang holdbarhed
64 00 614/51 64 617/618

67 22 194

2

67 22 200

5
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5

Sæt med rejsetasker
• 4 forskellige sorte tasker fremstillet af stærkt, vandskyende nylon
• Skræddersyet til opbevaring i bilen
• Bagagerumstaske på 55 x 66 x 7 cm
• Bagagerumstaske på 38,5 x 24 x 8 cm
• Cykeltaske på 13 x 18 x 5,5 cm
• Sædetaske på 38 x 31 x 6 cm

6

Midterarmlæn foran
• Fremstillet af sort eller gråt stof, passer perfekt til
bilens indtræk
• Kan om nødvendigt foldes sammen

7

Parkeringspilot
• 2 ultrasoniske følere opdager genstande op til 100 cm
bag bilen
• Lydalarm
• Tilsluttes automatisk, når bilen sættes i bakgear

8

Rejseassistent
• Opbevaringskasse med 2 udvidelige kopholdere, monteres mellem de yderste bagsæder og kan
nemt afmonteres
• Leveres med komplet monteringssæt

6

67 22 206

7

67 22 207/208

14 04 594/01 72 248
2

8

3

01 72 248

14 04 594
67 16 389

17 40 270
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5

5

67 22 253

67 22 253

Læder-håndbremse og gearstang
• Sort læder med syning i sølv
• Nem at montere uden specialværktøj
• Understreger designet af det forreste armlæn og
den mobile læderkuffert

2

Midterarmlæn foran, læder
• Sort læder med syning i sølv
• Matcher det indvendige design perfekt og understreger designet af læder-håndbremse og gearstang
• Monteres mellem forsæderne
• Kan om nødvendigt foldes sammen
• Med integreret opbevaringsrum

3

Parkeringspilot
• 2 ultrasoniske følere opdager genstande op til
100 cm bag bilen
• Lydalarm
• Tilsluttes automatisk, når bilen sættes i bakgear

4

17 11 000

1

1

6

6

Blød bagagerumsbeskyttelse
• Skræddersyet specielt til Tigras bagagerum
• Vandskyende sort nylon og derfor ideel beskyttelse
mod snavs
• Nemt at vaske
• Beskytter også den bageste stødfanger mod
skrammer, når du tager ting ind og ud
• Med Tigra logo

2

67 22 251

7

67 16 389

4

Taskesæt til bagagerummet
• Højkvalitetstasker, der giver optimal udnyttelse af
pladsen i bagagerummet
• Sort nylon med syning i sølv og Tigra logo i metal
• Sættet består af en multifunktionstaske, en
sportstaske, en lille kuffert med hjul og en taske til
forretningsbrug. Alle taskerne kan fås separat, og
de kan kombineres, som du ønsker

7

Sportstaske
• Sammenfoldelig, med skulderrem
• Størrelse 30 x 30 x 60 cm

8

Multifunktionstaske
• Ideel til transport af sko eller mindre genstande
• Der hører 2 tasker til et komplet bagagerumssæt
• Størrelse 31 x 21 x 25 cm

9

Taske til forretningsbrug
• Ideel til transport af bærbare computere eller
mapper
• Kan sættes fast på den lille kuffert med hjul
• Metalhåndtag med indgraveret Tigra logo
• Størrelse 30 x 42 x 17 cm

10

Lille kuffert med hjul
• Med gummibelagte hjul og håndtag, der kan
forlænges
• Størrelsen svarer til den maksimale størrelse for
håndbagage på fly
• Størrelse 52 x 42 x 20 cm

67 22 265

67 22 268
9

10

67 22 267

24

Læderkuffert
• Skræddersyet til rummet bag forsæderne
• Sort højkvalitetslæder med syning i sølv
• Metalhåndtag med præget Tigra logo
• Udtageligt skillerum og net
• Skulderrem gør kufferten nem at bære

8

67 22 250
3

5

67 22 266
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1

Astra

Tilbehør til Astra i matsølv

Tre forskellige slags karrosserier, én intelligent filosofi. Astra har et unikt talent for at til2

fredsstille de fleste. Forskellige udstyrsniveauer, en komplet serie af motor- og gearkasser
samt et virkeligt omfattende udvalg af Opel Originalt Tilbehør. Med alt dette kan Astra
virkelig designes, så den opfylder hvert eneste af dine behov og alt det, du ønsker.

13 20 138/17 05 032

17 05 023/477/51 76 721

2

1

Du ved, at din Astra er en skønhed. Så

2

hvorfor ikke understrege det? Udstyret i
1

2

3

4

5
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Vind- og regndeflektorer til dørene
• Nemme at montere uden at du skal skrue eller
bore
• Reducerer luftturbulens, træk og støj inde i bilen
og giver øget kørekomfort
Parkeringspilot
• 4 ultrasoniske følere opdager genstande op til
100 cm bag bilen
• Lydalarm
• Tilsluttes automatisk, når bilen sættes i bakgear
• Følerne kan lakeres i karrosserifarve

matsølv giver det ultimative pift af
elegance og særpræg.

51 76 721/17 05 023

3

Kølergrill med stribe i matsølv
• Nem at tilpasse alle Astra karrosserityper

2

Håndtag til bagklappen i matsølv
• Understreger Astras elegante bagende, til
alle typer Astra

3

Udvendige dørhåndtag i matsølv
• Fås både til almindelige låsesystemer og til
Open&Start systemet

4

Sidespejlskappe i matsølv
• Giver et perfekt, sportsligt udtryk
• Nem at installere, kræver ikke specialværktøj

17 22 269/67 22 252/270
5

3

4

4

Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten
• Stærk, gennemsigtig plastikfolie, der effektivt
beskytter den bageste stødfanger
• Selvklæbende og nem at sætte på
• Kan fjernes igen
Sidespejlskappe i krom
• En lille detalje med en funklende effekt
• Nem at montere

1
67 32 058/059

17 11 005

64 28 929/930

17 05 001/024

64 28 927/928

OPC Line rustfri stålpedaler
• Til alle Astra modeller med manuel gearkasse

27

OPC Line til Astra GTC

OPC Line til Astra 5-dørs

Djævelsk ønskværdig og ren køreglæde. Astra GTC tilbyder noget

Flot at se på, målrettet og dynamisk. Astra sætter nye standarder. En bil, der elsker at være

helt specielt til dem, der virkelig forstår at påskønne det. Nogle

kørende og som manøvrerer smidigt i selv den værste trafik. OPC Line tilbehør giver den indi-

1

kalder det karisma, mens andre mener, det hele udspringer af

vidualitet. Ekstra elegance i detaljerne, mere sporty udstråling eller mere komfort i kabinen. Ingen

kvaliteten og den stilsikre elegance. Uanset hvem der har ret, så

kender Astra bedre end dem, der designede den, og det er derfor, OPC Line tilbehøret er den

har Opel et stærkt udvalg af tilbehør skræddersyet specielt til at

perfekte måde at opnå personlig perfektion.

maksimere alt det unikke ved Astra GTC: OPC Line.

1

17 05 022
2

2

3

1

OPC Line tagspoiler
• Giver det ideelle, sportslige udtryk
• Kan lakeres i karrosserifarve

2

OPC Line frontspoiler
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

2

OPC Line sideskørter
• Perfekt supplement til front- og hækspoileren
• Kan lakeres i karrosserifarve

3

OPC Line hækskørt
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

3

OPC Line enkelt udstødningssystem med
trapezformet rør
• Perfekt supplement til hækskørt

17 05 019
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1

OPC Line frontspoiler
• Monteres på standard stødfanger
* Kan lakeres i karrosserifarve

1

OPC Line sideskørter
• Perfekt supplement til front- og hækspoileren
• Kan lakeres i karrosserifarve

2

OPC Line tagspoiler
• Giver det ideelle, sportslige udtryk
• Kan lakeres i karrosserifarve

3

OPC Line hækskørt
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

4

OPC Line enkelt udstødningssystem med
trapezformet rør
• Perfekt supplement til hækskørt

67 19 608

3

14 04 181
4
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OPC Line til Astra Wagon

FlexOrganizer® til Astra Wagon

Astra Wagon er kendetegnet ved en perfekt kombination af rumme-

Det unikke FlexOrganizer® system er simpelthen genialt. Ved hjælp af sammenfoldelige skille-

lighed, elegance og køredynamik, der tilføjer en ny dimension til

vægge og bokse, kroge og net bliver alt holdt sikkert på plads præcis der, hvor du vi ha’ det.

køreglæden. OPC Line tilbehør tilføjer endnu mere. Øget sportslig

Skinner i siderne betyder, at det kun tager et øjeblik at reorganisere indretningen af bagage-

udstråling, mere dynamisk elegance og endnu større bekvemmelig-

arealet. Kontorudstyr, mapper, sportsudstyr eller indkøb, FlexOrganizer® systemet beskytter

hed. Og alt sammen i tråd med det oprindelige Astra Wagon design.

både din last og din bil.

1
1

1

2

Beslag
• Placeres i skinnerne
• Til fastgørelse af den fleksible skillevæg og
fordelingsnettet
Kroge til skinnerne
• Sikrer, at indkøbsposer og lignende ikke vælter
• Bruges til at spænde sidenettet fast

2

17 07 964

17 07 963

3

4

Skinner til eftermontering (intet foto)
• Er din bil ikke udstyret med FlexOrganizer®
skinner fra fabrikken, kan du få et eftermonteringssæt, der passer til alt FlexOrganizer®
tilbehør.
3

2
1

OPC Line hækskørt
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

1

OPC Line sideskørter
• Perfekt supplement til front- og hækspoileren
• Kan lakeres i karrosserifarve

1

OPC Line enkelt udstødningssystem med
trapezformet rør
• Perfekt supplement til hækskørt

2

OPC Line tagspoiler
• Giver det ideelle, sportslige udtryk
• Kan lakeres i karrosserifarve

4

Fordelingsnet
• Består af 2 stænger forbundet med et net,
der deler bagagerummet i 2
• Stængerne kan skilles ad for nemmere
opbevaring

5

Fleksibel skillevæg
• 2 stænger forbundet med net opdeler
bagagerummet i 2
• Forhindrer større genstande i at glide rundt
• Med lommer til flade genstande som f.eks.
vejkort

6

Fastgørelsesrem
• Solid, sort rem til fastgørelse af runde
genstande
• Remmen kan strammes, så den passer præcist

7

Servicekasse
• Hård, sort plastik
• Med 2 kroge, så kassen kan sættes fast på
den øverste eller nederste skinne
• Størrelse cirka 260 x 120 x 190 mm
• Ideel til opbevaring af f.eks. bilplejeprodukter

67 19 610

3
3

OPC Line frontspoiler
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

Sidenet
• For sikker opbevaring af mindre genstande
som vejkort og bilplejeprodukter
• Kan placeres enten i højre eller venstre side af
bagagerummet

17 07 886

17 07 965

5

17 07 969
6

7

64 00 594

67 32 079

30

67 22 263
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Irmscher styling tilbehør

8

Irmscher tilbehørsprogrammet er designet til effektive præstationer, udsprunget af kravene til
motorløb. Kvaliteten er superb, udstyret passer perfekt, og det dynamiske udseende giver det
visuelle indtryk af din Opel et ekstra løft. Uanset om du overvejer et nyt sæt udstødningsrør, en
spoiler eller et komplet sæt letmetalfælge, så har Irmscher en løsning, der passer til både dig
og bilen.
8

i 39 01 001/050

i 35 01 401
1

9

Irmscher frontspoiler-forlængelse til Tigra TwinTop
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

8

Irmscher kølergrill til Tigra TwinTop
• Rustfri stålstribe med Irmscher logo

9

Irmscher sportslydpotte til Tigra TwinTop
• Med ellipseformet, dobbelt udstødningsrør,
krom

10

Irmscher hækspoiler til Tigra TwinTop
• Kan lakeres i karrosserifarve

11

Irmscher frontspoiler til Astra GTC
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

11

Irmscher kølergrill til Astra GTC
• Rammen kan lakeres i karrosserifarve
• Med Irmscher logo

12

Irmscher hækskørtspanel til udstødning til
Astra GTC
• Kun sammen med Irmscher sportslydpotte,
venstre/højre
• Kan lakeres i karrosserifarver

12

Irmscher sportslydpotte til Astra GTC
• Kun sammen med Irmscher hækskørtspanel
• Dobbelt udstødningsrør, venstre og højre, krom

13

Irmscher tagspoiler til Astra GTC
• Kan lakeres i karrosserifarve

10

2

i 35 08 011

i 39 01 401

11
1

1

Irmscher kølergrill til Corsa
• Sort
• Med Opel og Irmscher logo

2

Irmscher tagspoiler til Corsa
• Kan lakeres i karrosserifarve

3

Irmscher sportslydpotte til Corsa
• Med rundt, dobbelt udstødningsrør, krom

4

Irmscher sportslydpotte til Corsa
• Med ellipseformet, dobbelt udstødningsrør,
krom

5

Irmscher frontspoiler til Meriva
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

5

Irmscher kølergrill til Meriva
• Med Opel og Irmscher logo

6

Irmscher tagspoiler til Meriva
• Kan lakeres i karrosserifarve

7

Irmscher sportslydpotte til Meriva
• Med rektangulært, dobbelt udstødningsrør,
krom

i 35 01 008/060
3

4

i 35 08 012

i 35 08 011

Irmscher frontspoiler til Corsa
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

5

i 38 01 003/054

i 37 01 001/050
6

32

i 37 01 401

7

12

13

i 38 01 403

i 38 01 455/i 38 08 002

i 37 08 005
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i 38 01 401

4

i 38 01 402

5

4

Irmscher tagspoiler til Astra 5-dørs
• Kan lakeres i karrosserifarve

5

Irmscher tagspoiler til Astra Wagon
• Kan lakeres i karrosserifarve

6

Irmscher hækskørtspanel til udstødning til Astra 5-dørs
• Kun sammen med Irmscher sportslydpotte,
venstre/højre
• Kan lakeres i karrosserifarve

6

Irmscher sportslydpotte til Astra 5-dørs
• Kun sammen med Irmscher hækskørtspanel
• Dobbelt udstødningsrør, venstre og højre, krom

7

Irmscher sportslydpotte til Astra Wagon
• Med ellipseformet, dobbelt udstødningsrør, krom

8

Irmscher letmetalfælg Sport Star
• Fås i 16”, 17” og 18”

9

Irmscher letmetalfælg Signa
• Fås i 16” og 18”

10

Irmscher letmetalfælg Stila
• Fås i 16” og 18”
• 18" fælg fås også med poleret overflade

11

Irmscher letmetalfælg Delta
• Fås i 17”

12

Irmscher letmetalfælg Evo Star
• Fås i 18”

1

6

i 38 01 454/i 38 08 002
7

2

i 38 01 002/050

1

Irmscher frontspoiler til Astra 5-dørs og
Astra Wagon
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

1

Irmscher kølergrill til Astra 5-dørs og
Astra Wagon
• Understreger den dynamiske front
• Rammen kan lakeres i karrosserifarve
• Med Opel og Irmscher logo

2

Irmscher frontspoiler til Astra
• Monteres på standard stødfanger
• Kan lakeres i karrosserifarve

3

Irmscher kølergrill til Astra 5-dørs og
Astra Wagon
• Rustfri stålstribe med Irmscher logo
• Rammen kan lakeres i karrosserifarve

i 38 08 008

8

9

11

12

10

3

i 38 01 051
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OPEL Originalt Tilbehør 2006

Service og fleksibilitet

Agila · Corsa · Combo · Meriva · Tigra · Astra

Det er summen af alle de små ting, der gør den store
forskel. Opel tilbyder dig førsteklasses service skræddersyet
til at møde hverdagens kørebehov. Få glæde af vores erfaring, så du og din nye Opel med garanti får det bedste altid
og overalt - også efter du har købt bilen.

Kvalitetsdæk
Sætter du pris på anerkendte dækmærker fra førende producenter, så snak med din Opel forhandler. Vi har altid
højkvalitets sommer- og vinterdæk, der passer til netop din
bil og er fremstillet af markedets førende producenter.

Opel Originalt Tilbehør
Udtryk din helt personlige stil med flot
Opel Originalt Tilbehør:

Navigations-cd-rom’er
Nå komfortabelt og sikkert frem, uanset hvor du er, og hvad
dit mål er. NAVTEQ vejkort cd-rom’er er mere end fremragende kort i digitalt format. De giver dig også en rigdom af
ekstra information, der gør glæden ved at rejse endnu
større.

•
•
•
•

Specielt udviklet til din Opel
Passer 100 %. Altid!
Udsøgt kvalitet
Testet hele vejen rundt for funktion og sikkerhed

OPC Line
Giv din Opel en unik og sportslig udstråling med OPC Line
tilbehør. Formgivet af samme team, der har designet din bil,
så designet matcher perfekt.
OPC Line fremstillet af Opel: Trendy følelse, storslået ydelse
og dynamisk udseende. 24 måneders reklamationsret.

Irmscher
Efter du har stylet din Opel med OPC Line, kan du give den
endnu mere personligt præg med Irmschers sporty tilbehør.
Stylingtilbehøret er udviklet i samarbejde mellem Opel og
Irmscher, og det understreger din Opels opsigtsvækkende
linjer.
Du kan finde yderligere information på www.irmscher.com

SONAX Car Care
Takket være disse sofistikerede og miljøvenlige plejeprodukter vil din bil altid se ud som ny. Ønsker du professionel
kvalitet, så tilbyder markedslederen SONAX de rigtige
produkter til din bil – både udvendigt og indvendigt. Besøg
din Opel forhandler og se den brede vifte af SONAX plejeprodukter.

Opel på nettet
Har du brug for information her og nu? På www.opel.dk
kan du designe din egen personlige Opel og få al den
information om modeller, services og tilbehør, du ønsker.
Gå på nettet og få seneste nyt om Opel og opdateret
viden om vores produkter.

Opel Kortet
Spar penge på køb af originalt Opel tilbehør! Få et OPEL
Kort gratis 1. år - du sparer 295 kr.
OPEL Kortet gør det billigere at eje en Opel. Hver gang du
køber tilbehør eller har din bil til service eller reparation hos
Opel, optjener du bonuspoint og disse point kan anvendes
som betaling hos din Opel partner. Du optjener desuden
bonuspoint hos Hydro Texaco og DTF travel – så du kan
hurtigt spare mange penge. OPEL Kortet er kombineret med
MasterCard og kan derfor bruges som betalingskort over
hele verden. Få en ansøgning hos din Opel forhandler og
reparatør eller på www.opel.dk

Kontakt os
Kontakt kundeservice på 39 97 85 00.

Opel. Fresh thinking – better cars.
Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Det viste udstyr kan købes som
ekstraudstyr. Brochurens oplysninger og data var korrekte, da den gik i trykken, og udstyret samt tekniske
specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske
udvikling forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel specifikationer som farver og
udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på,
at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende forbehold for trykfejl.
General Motors Danmark, marketing.
01/2006 udgave
Trykt på miljøvenligt, klorfrit papir.

proteam®, Hanau

OPEL Originalt Tilbehør 2006
Data og priser

Tilbehør til flere modeller
På de næste sider finder du tilbehør, der passer til mere end én Opel model. For at give overblik har vi opdelt
tilbehøret i kategorier. Kan du ikke finde det, du leder efter, så er din Opel forhandler klar med hjælp.

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Lakerings
tid [min]

Sikkerhedsudstyr til børn

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [4] i tilbehørsbrochuren

Opel BABY-SAFE med sender
Opel BABY-SAFE uden sender
Opel DUO ISOFIX med sender
Opel DUO ISOFIX uden sender
Opel KID med sender
Opel KID uden sender
Børnespejl

17 46 714
17 46 712
17 46 713
17 46 710
17 46 531
17 46 711
17 44 307

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Barnesæde klassificering
Gruppe

0

0+

1

2

3

Alder (cirka)

0 til 9 mdr.

0 til 15 mdr.

9 mdr. til 4 år

4 til 7 år

7 til 12 år

Vægt op til

10 kg

op til 13 kg

9 til 18 kg

15 til 25 kg

22 til 36 kg

Opel barnesæder

Opel BABY-SAFE

Opel DUO ISOFIX

Opel KID

Infotainment og mobilkommunikation
Telefonspecifikke holdere til biler udstyret med
Mobile Phone Portal (kan leveres fra fabrikken) (se oversigt side 14)
Telefonspecifik holder til eftermonteret håndfrit ”Professional” og
”Economy” udstyr (se oversigt på side 14)
Håndfrit ”Economy” udstyr
Håndfrit ”Professional” udstyr til biler uden forudgående installation
Håndfrit ”Professional” udstyr til biler med forudgående installation

Se side [5] i tilbehørsbrochuren

30–45
90–100
90–100

–
–
–

Bilmodelspecifikke telefonkonsoller til eftermonterede håndfri sæt
Til Agila, sort
17 88 654
Til Corsa, Combo og Tigra TwinTop, sort (kun udstyrsniveauer fra MY05 og op) 17 88 638
Til Meriva, sort metallic
17 88 655
Til Astra, mat krom
17 88 662

10
10
10
10

–
–
–
–

Antenne til montering på forruden

17 88 924

15

–

Single DIN radio adapters
Til Agila, sort
Til Corsa, Combo og Tigra TwinTop, sort
Til Corsa, Combo og Tigra TwinTop, mat krom
Til Astra, sort
Til Astra, sort metallic
Til Astra, mat krom

17 82 663
17 82 124
17 82 125
17 82 123
17 82 118
17 82 119

15
15
15
15
15
15

–
–
–
–
–
–

67 80 987
67 80 986
17 80 397

–
–
45

–
–
–

67 80 399
67 80 401
67 80 400

45
–
–

–
–
–

Hovedtelefoner til TwinAudio® system, øreprop-model
Hovedtelefoner til TwinAudio® system, ørekrog-model
Dvd-afspiller – komplet udstyr til Meriva
Dvd-afspiller – installationsudstyr til brug ved flytning af afspiller
over i anden bil
Dvd-afspiller – hovedtelefoner med infrarød kommunikation
Dvd-afspiller – batteripakke

17 88 127
17 88 125
17 88 126

OBS: Er der ikke angivet monteringstider, lakeringstider eller katalognumre, så spørg venligst din Opel forhandler.
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Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Fritid og transport
Horisontalt lastenet til Agila
Horisontalt lastenet til Agila og Corsa
Horisontalt lastenet til Combo
Horisontalt lastenet til Meriva
Horisontalt lastenet til Astra Wagon
Bagagenet til Astra 5-dørs og GTC
Net til passagerforsædet
Kort-net i forsædepassagerområdet til Meriva
Astra XS
Handskerumsorganisator til alle Astra modeller
Rygsæk
Holder til affaldspose
Opbevaringsboks til bagagerummet til Corsa
Opbevaringsboks til bagagerummet til Astra 5-dørs og GTC
Cd-opbevaringstaske, til 6 cd’er
Cd-opbevaringsenhed til solskærmen, til 12 cd’er
Bagagenet til siderne af bagagerummet, til Astra 5-dørs og GTC
Bagagerums-opbevaringskasse til Astra 5-dørs og GTC, venstre side
Bagagerums-opbevaringskasse til Astra 5-dørs og GTC, højre side
Multifunktionsnet til Meriva

Lakerings
tid [min]

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [6–7] i tilbehørsbrochuren
47 01 812
17 07 844
17 07 828
17 07 874
17 07 967
17 32 836
17 48 594
17 40 236
17 99 758
17 40 002
67 22 185
17 22 246
17 22 249
67 22 217
17 86 990
17 82 602
17 32 838
22 21 978
22 21 982
17 07 874

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lastesystemer og anhængertræk

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Se side [8–10] i tilbehørsbrochuren

Anhængertræk, elstik til anhængere og tilbehør til træk
Faste anhængertræk
Til Agila, trækkapacitet 800 kg, kugletryk 35 kg
Til Combo, trækkapacitet 1.200 kg, kugletryk 50 kg
Til Astra 5-dørs og GTC, trækkapacitet 1.600 kg, kugletryk 75 kg
Til Astra Wagon, trækkapacitet 1.650 kg, kugletryk 75 kg

67 36 102
67 36 082
67 36 111
67 36 112

90
90
90
90

–
–
–
–

Aftagelige anhængertræk
Til Corsa, trækkapacitet 1.200 kg, kugletryk 50 kg
Til Combo, trækkapacitet 1.200 kg, kugletryk 50 kg
Til Meriva, trækkapacitet 1.300 kg, kugletryk 60 kg
Til Astra 5-dørs og GTC, trækkapacitet 1.600 kg, kugletryk 75 kg
Til Astra Wagon, trækkapacitet 1.650 kg, kugletryk 75 kg

67 36 083
67 36 084
67 36 119
67 36 114
67 36 115

90
90
90
90
90

–
–
–
–
–

Elstik til anhængere
Til Agila, med afviserblink, 7-benet kontakt
Til Agila, med afviserblink, 13-benet kontakt
Til Corsa, Meriva, 7-benet kontakt
Til Corsa, Meriva, 13-benet kontakt
Til Combo, med afviserblink, 7-benet kontakt
Til Combo, med afviserblink, 13-benet kontakt
Til Combo, 7-benet kontakt
Til Combo, 13-benet kontakt
Til Meriva, 7-benet kontakt
Til Meriva, 13-benet kontakt
Til alle Astra modeller, 7-benet kontakt
Til alle Astra modeller, 13-benet kontakt

67 36 219
67 36 218
67 36 199
67 36 198
67 36 191
67 36 190
67 36 193
67 36 192
67 36 200
67 36 201
67 36 206
67 36 205

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Adaptere til elstik, til alle Opel modeller
Fra 13-benet til Multicon
Fra 13-benet til 7-benet
Fra 7-benet til 13-benet

17 36 319
67 36 220
67 36 221

–
–
–

–
–
–
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Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Lastesystemer og anhængertræk (fortsat)

17 04 007
17 04 008

–
–

–
–

Lastesystemer
Cykelholder til anhængertræk
Forlængerstykke til cykel nr. 3
Cykelholder til bagagerummet, Astra Wagon (maks. 2 holdere), Combo

67 32 529
67 32 519
17 32 478

–
–
30

–
–
–

17 32 430

–

–

47 00 745

–

–

17 32 305

–

–

67 32 465
67 32 510
67 32 536

–
–
–

–
–
–

67 32 525

–

–

Taglastesystemer
Cykelholder, moderne design, til venstre side
Cykelholder, moderne design, til højre side
Cykelholder til bagklap, til Astra Wagon
Cykelholder med løftesystem, til Astra 5-dørs, GTC og Wagon
Cykelholder med løftesystem, til Corsa, Combo og Meriva
Monteringssæt til cykelholder med løftesystem, T-skinneprofil
Monteringssæt til cykelholder med løftesystem, firkantet bjælkeprofil
Skiholder i aluminium
Skiholder i aluminium
Surfboard- og kajakholder
Tagboks
Sportsboks
Eksklusiv sportsboks

67 32 469
67 32 472
67 32 542
67 32 474
67 32 487
67 32 489
67 32 488
17 32 702
17 32 538
67 32 473
17 32 856
17 32 855
67 32 470

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

One-key system
One-key system, lås nr 11
One-key system, lås nr 13
One-key system, lås nr 15
One-key system, lås nr 17
One-key system, lås nr 19

17 32 780
17 32 776
17 32 777
17 32 778
17 32 779

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Tryghed, tyverisikring og bilpleje
Sikkerhedstilbehør (se oversigt på side 15)
Ratlås
Låsebolte til fælge (sæt med 4 stk.)
Snekæder til hjul størrelse 155/65 R 14 og 165/60 R 14 (sæt med 2 stk.)
Snekæder til hjul størrelse 155/80 R 13 (sæt med 2 stk.)
Snekæder til hjul størrelse 175/70 R 14 og
185/55 R 15 (sæt med 2 stk.)
Snekæder til hjul størrelse 185/60 R 15 (sæt med 2 stk.)
Snekæder til hjul størrelse 205/50 R 16 (sæt med 2 stk.)
Snekæder til hjul størrelse 215/55 R 16 (sæt med 2 stk.)
Snekæder til hjul størrelse 195/65 R 15 og 205/55 R 16 (sæt med 2 stk.)

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [8–10] i tilbehørsbrochuren

Tilbehør til træk
Bakspejl til træk, Meriva
Bakspejl til træk, Astra

Basislastholdere
Til Agila med tagbøjler, firkantet bjælkeprofil, sort,
lastkapacitet 35 kg
Til Agila uden tagbøjler, firkantet bjælkeprofil, sort,
lastkapacitet 35 kg
Til Corsa, firkantet bjælkeprofil, sort, lastkapacitet 100 kg,
quick fastener system
Til Combo, aluminium, T-skinneprofil, lastkapacitet 100 kg
Til Meriva, aluminium, T-skinneprofil, lastkapacitet 75 kg
Til Astra 5-dørs og GTC, aluminium, T-skinneprofil,
lastkapacitet 75 kg
Til Astra Wagon med tagbøjler, aluminium, T-skinneprofil,
lastkapacitet 100 kg

4

Lakerings
tid [min]

Se side [11] i tilbehørsbrochuren

17 02 151
10 08 514
17 91 668
17 91 602
17 91 609

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

17 91 615
17 91 663
17 91 662
17 91 664

–
–
–
–

–
–
–
–

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Funktion og komfort
Multifunktionsboks med køle- og varmefunktion
Køletaske
Forlængerkabel, 4 m, til køletaske og multifunktionsboks
Lysnet adapter til kølertaske og multifunktionsboks
Batterisikring til køletaske
Luftkompressor
Opbevaringstaske til luftkompressor
Kabinevarmer (se oversigt på side 15)
Ratbord til bærbar computer
Bøjle til tøj
Gardin til bageste vindue, til Meriva
Gardin til bageste vindue, til Astra GTC
Gardin til bageste vindue, til Astra 5-dørs
Skræddersyede, komplet dækkende rullegardin
Sæt til vinduet i bagklappen, til Corsa 3-dørs, 2 stk. (bagklap vindue)
Sæt til sideruderne til Corsa 3-dørs, med 2 stk. (de bageste sideruder)
Sæt til vinduerne i bagklappen, til Corsa 5-dørs, med 4 stk.
(bagklap vindue og de små sideruder bagest)
Sæt til sideruderne til Corsa 5-dørs, med 2 stk. (de bageste sidedøre)
Sæt til vinduet i bagklappen, til Astra 5-dørs, med 2 stk. (bagklap vindue)
Sæt til sideruderne til Astra 5-dørs, med 2 stk. (de bageste sidedøre)
Sæt til vinduerne i bagklappen, til Astra Wagon, med 4 stk.
(bagklap vindue og de små sideruder bagest)
Sæt til sideruderne til Astra Wagon, med 2 stk. (de bageste sidedøre)
Serviceudstyr til montering af rullegardin i anden bil

Lakerings
tid [min]

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [12–13] i tilbehørsbrochuren
17 22 622
17 22 167
17 22 168
17 22 150
17 22 169
10 10 000
10 10 001

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

17 00 525
67 22 196
67 32 010
67 32 012
67 32 011

–
–

–
–
–
–
–

67 32 014
67 32 013
67 32 016

–
–
–

–
–
–

67 32 015
67 32 018
67 32 017
67 32 020

–
–
–
–

–
–
–
–

67 32 019
67 32 021

–
–

–
–

Beskyttelse

Se side [14–15] i tilbehørsbrochuren

Sikkerhedsnet til Combo
Sikkerhedsnet til Astra Wagon
Hundegitter til Combo
Hundegitter-skillevæg til Meriva (bag første sæderække)
Hundegitter til Astra Wagon
Skillenet til Meriva (bag første sæderække)
Skillevæg til Astra Wagon
Beskyttelsesdækken til bagsædet

17 07 809
17 07 966
17 26 934
17 07 879
17 07 888
17 07 929
17 26 935
17 49 811

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Stænklapper (sæt med 2 stk.)
Agila, forhjul, sorte
Agila, baghjul, sorte (kun udstyrsniveauer op til MY03)
Corsa, forhjul, sorte
Corsa, baghjul, sorte (kun udstyrsniveauer op til MY03)
Combo, forhjul, sorte
Combo, baghjul, sorte
Meriva, forhjul, sorte
Meriva, baghjul, sorte
Astra GTC, 5-dørs og Astra Wagon, forhjul, sorte
Astra GTC, baghjul, sorte
Astra 5-dørs, baghjul, sorte
Astra Wagon, baghjul, sorte

47 03 804
47 03 806
17 18 259
17 18 256
17 18 254
17 18 508
17 18 509
17 18 510
17 18 523
17 18 266
17 18 264
17 18 265

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

17 24 225
17 24 227
17 24 228
17 24 226
17 24 552
17 24 551

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Måtter
Agila
Velours Classic, sort kant (sæt med 4 stk.)
Velours Classic, rød kant (sæt med 4 stk.)
Velours Classic, blå kant (sæt med 4 stk.)
Tæppemåtter (sæt med 4 stk.)
Gummimåtter, foran (sæt med 2 stk.)
Gummimåtter, bagi (sæt med 2 stk.)
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Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Beskyttelse (fortsat)

Lakerings
tid [min]

Se side [14–15] i tilbehørsbrochuren

Måtter (fortsat)

6

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Corsa
Velours de Luxe, sorte (sæt med 4 stk.)
Velours de Luxe, kashmir (sæt med 4 stk.)
Velours Classic, sorte (sæt med 4 stk.)
Tæppemåtter (sæt med 4 stk.)
Gummimåtter, foran, sorte (sæt med 2 stk.)
Gummimåtter, bagi (sæt med 2 stk.)

17 24 218
17 24 219
17 24 220
17 24 221
17 24 705
17 24 611

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Combo
Velours Classic, sorte (sæt med 2 stk.)
Tæppemåtter, sorte (sæt med 4 stk.)
Gummimåtter, foran, sorte (sæt med 2 stk.)
Gummimåtter, bagi, grå (sæt med 2 stk.)

17 23 603
17 24 229
17 24 705
17 24 201

–
–
–
–

–
–
–
–

Meriva
Konturmåtter, sorte (sæt med 4 stk.)
Velours de Luxe, sorte (sæt med 4 stk.)
Velours Classic, sorte (sæt med 4 stk.)
Tæppemåtter (sæt med 4 stk.)
Gummimåtter, foran (sæt med 2 stk.)
Gummimåtter, bagi (sæt med 2 stk.)

17 24 222
17 24 217
17 24 223
17 24 224
17 24 553
17 24 621

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Tigra TwinTop
Velours Classic, sorte med sølvkant (sæt med 2 stk.)
Velours Classic, sorte med rød kant (sæt med 2 stk.)
Velours Classic, sorte med blå kant (sæt med 2 stk.)
Velours Classic, sorte med sort kant (sæt med 2 stk.)
Gummimåtter, foran (sæt med 2 stk.)

17 24 554
17 24 557
17 24 558
17 24 556
17 24 555

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Astra
Konturmåtter, sorte (sæt med 4 stk.)
Velours de Luxe, sorte med stålgrå syning (sæt med 4 stk.)
Velours de Luxe, sorte med sort syning (sæt med 4 stk.)
Velour de Luxe, sorte med rød syning (sæt med 4 stk.)
Velours Classic (sæt med 4 stk.)
Tæppemåtter (sæt med 4 stk.)
Gummimåtter, foran (sæt med 2 stk.)
Gummimåtter, bagi (sæt med 2 stk.)

17 24 548
17 23 599
17 23 600
17 23 601
17 23 056
17 24 202
17 24 550
17 24 551

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Bagagerumsbakke, sort plastik med 10 cm kant
Agila
Corsa
Combo
Meriva
Astra GTC og 5-dørs
Astra Wagon

67 22 247
17 22 248
17 07 871
67 22 189
67 22 218
67 22 249

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Blød bagagerumsbeskyttelse
Combo
Meriva
Tigra TwinTop
Astra GTC og 5-dørs
Astra Wagon

67 22 188
67 22 194
67 22 268
67 22 214
67 22 272

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten, Astra GTC
Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten, Astra 5-dørs
Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten, Astra Wagon
Stødfangerbeskyttelse

67 22 270
67 22 252
17 22 269
67 22 178

–
–
–
–

–
–
–
–

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Fælge
OPC Line fælge
OPC Line letmetalfælg 18”, 9-V-eget design, størrelse 7,5J x 18,
ET 37, til Astra
OPC Line letmetalfælg 19”, 7-Y-eget design, størrelse 7J x 18,
ET 35, 4-hullet til Astra
OPC Line letmetalfælg 19”, 7-Y-eget design, størrelse 7J x 18,
ET 35, 5-hullet til Astra
Individualiserede fælge
Letmetalfælg 18”, 11-eget design, 18”, størrelse 7,5J x 18, ET 45,
til Coupé og Cabrio
Letmetalfælg 18”, 5-eget stjernedesign, størrelse 7,5J x 18, ET 37,
til Astra
Letmetalfælg 17”, 13-eget design, størrelse 7J x 17, ET 49,
4-hullet til Corsa
Letmetalfælg 17”, 13-eget design, størrelse 7J x 17, ET 49,
5-hullet til Corsa
Letmetalfælg 17”, 5-eget stjernedesign, størrelse 6,5J x 17, ET 41,
til Tigra TwinTop
Letmetalfælg 17”, 5-eget design, størrelse 6,5J x 17, ET 44, til Astra,
4-hullet, til Meriva
Letmetalfælg 17”, 5-eget design, størrelse 6,5J x 17, ET 44, til Astra,
5-hullet, til Meriva
Letmetalfælg 16”, 13-eget design, størrelse 6J x 16, ET 49,
4-hullet til Corsa og Combo
Letmetalfælg 16”, 13-eget design, størrelse 6J x 16, ET 49,
5-hullet til Corsa og Combo
Letmetalfælg 16”, 9-eget design, størrelse 6J x 16, ET 49,
4-hullet til Corsa og Combo
Letmetalfælg 16”, 9-eget design, størrelse 6J x 16, ET 49,
5-hullet til Corsa og Combo
Tilbehør til hjul
Metalventil, skive
Metalventil, møtrik
Metalventil, ventilspindel
Rustfri stålventil, skive*
Rustfri stålventil, ventilspindel*
Hjulkapsel til Opel fælge, 4-hullet
Hjulkapsel til Opel fælge, 5-hullet
Hjulkapsel til OPC Line fælge, 4-hullet
Hjulkapsel til OPC Line fælge, 5-hullet
Låsebolte til fælge (sæt med 4 stk.)

Monterings
tid [min]

Lakerings
tid [min]

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [16–17] i tilbehørsbrochuren

10 02 172

–

10 02 173

–

10 02 174

–

10 02 155

–

10 02 158

–

10 02 183

–

10 02 184

–

10 02 185

–

10 02 121

–

10 02 140

–

10 02 120

–

10 02 138

–

10 02 151

–

10 02 153

–

10 10 900
10 10 901
10 10 704
10 10 708
10 10 718
60 06 067
60 06 068
10 06 945
10 06 946
10 08 514

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

* I forbindelse med Opel letmetalfælge til Opel-modeller med kontrolsystem for dæktryk og til alle Opel OPC Line letmetalfælge (med eller uden kontrolsystem for dæktryk)
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Tilbehør til specifikke modeller
På disse sider finder du tilbehør, der udelukkende passer til én af de Opel modeller, der er nævnt i brochuren
”OPEL Originalt Tilbehør 2006”.

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Opel Agila
Indvendigt dørhåndtag og låsepal, krom
Sammenfoldeligt midterarmlæn foran, til modeller med benzinmotor
købt før august 2004
Udvendige dørhåndtag, krom
Rygsæk til montering bag på forsædet, med Agila logo
Vind- og regndeflektorer til dørene
(sæt med 2 stk., til venstre og højre fordør)
12V elstikforbindelse i lastarealet
Holder til ildslukker
Bagagerumsdækken
Monteringsudstyr til bagagerumsdækken

47 06 765

–
–

47 01 995
47 03 872
47 05 180

–
–
–
–
–
–
–

47 01 996
47 01 811
47 04 178
47 04 179

Se side [20] i tilbehørsbrochuren
67 22 251
17 40 003
17 90 412
17 90 411
67 22 170
67 22 171
67 16 389
17 32 103
17 32 104

Opel Combo
Tonet folie til bagruderne, de bageste skydedøre
Tonet folie til de bageste sideruder
Rustfri stålpedaler, til biler med manuel gearkasse
Læderrat med fjernbetjening af audio-systemet
Læderrat uden fjernbetjening af audio-systemet
Parkeringspilot
Vind- og regndeflektorer til dørene
(sæt med 2 stk., til venstre og højre fordør)
Forlampebeskyttelse
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Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [19] i tilbehørsbrochuren

Opel Corsa
Midterarmlæn foran, læder
Midterarmlæn foran, standard
Organizer opbevaringsmodul til passagerforsædet
Indkøbstaske
Rejse- og fritidspose, til biler uden hovedstøtter bagi
Rejse- og fritidspose, til biler med hovedstøtter bagi
Parkeringspilot
Vind- og regndeflektorer til dørene, Corsa 3-dørs
(sæt med 2 stk. til fordørene)
Vind- og regndeflektorer til dørene, Corsa 5-dørs
(sæt med 2 stk. til fordørene)

Lakerings
tid [min]

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Se side [21] i tilbehørsbrochuren
17 90 023
17 90 024
17 11 003
i 17 18 108
i 17 18 107
67 16 387
67 32 050

–
–
–
–
–
–
–

17 90 153

–

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Opel Meriva
Skipakke I: Sportsboks, basislastholder, blød bagagerumsbeskyttelse,
termoflaskesæt, snekæder til dækstørrelse 175/70 R 14
Skipakke I: Sportsboks, basislastholder, blød bagagerumsbeskyttelse,
termoflaskesæt, snekæder til dækstørrelse 15/60 R 15
Skipakke II: Skiholder i aluminium, basislastholder, blød bagagerumsbeskyttelse, termoflaskesæt, snekæder til dækstørrelse 175/70 R 14
Skipakke II: Skiholder i aluminium, basislastholder, blød bagagerumsbeskyttelse, termoflaskesæt, snekæder til dækstørrelse 185/60 R 15
Termoflaskesæt
Blød bagagerumsbeskyttelse
Snekæder til dækstørrelse 175/70 R 14
Snekæder til dækstørrelse 185/60 R 15
Sæt med rejsetasker
Midterarmlæn foran, sort
Midterarmlæn foran, gråt
Parkeringspilot
Rejseassistent
Cykelpakke: Basislastholder, 2 avancerede cykelholdere i moderne design,
luftkompressor med taske, cykelværktøj
Hundepakke: Hundegitter, hundetæppe, skåle til mad og vand
Vind- og regndeflektorer til dørene
(sæt med 2 stk., til venstre og højre fordør)

17 07 186

–

–

17 07 924

–

–

17 07 923

–

–

17 07 925

–

–

67 22 200
67 22 194

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

67 22 206
67 22 207
67 22 208
67 16 389
17 40 270
17 07 926

–
–

17 07 185
67 32 056

–
–

Se side [23–25] i tilbehørsbrochuren
64 00 614
51 64 617
51 64 618
14 04 594
01 72 248
67 22 253
67 22 250
67 22 265
67 22 267
67 22 266
67 22 251
67 16 389
67 22 268
17 11 000
17 11 001
17 11 002
17 07 889
17 32 107

–
–
–
–
–

–

Opel Astra
Vind- og regndeflektorer til dørene, Astra GTC
(sæt med 2 stk., til venstre og højre fordør)
Vind- og regndeflektorer til dørene, Astra 5-dørs og Astra Wagon
(sæt med 2 stk., til venstre og højre fordør)
Parkeringspilot, basisudstyr til alle Astra modeller
Parkeringspilot, ledningssæt til alle Astra modeller
Parkeringspilot, modelspecifikt udstyr til Astra GTC
Parkeringspilot, modelspecifikt udstyr til Astra 5-dørs
Parkeringspilot, modelspecifikt udstyr til Astra Wagon
Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten, til Astra GTC
Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten, til Astra 5-dørs
Beskyttelsesfilm til bagagerumskanten, til Astra Wagon

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [22] i tilbehørsbrochuren

Opel Tigra TwinTop
OPC Line frontspoiler
OPC Line sideskørter, venstre side
OPC Line sideskørter, højre side
OPC Line hækskørt
OPC Line hækspoiler
Læderkuffert
Skræddersyet taskesæt til bagagerummet – sportstaske
Skræddersyet taskesæt til bagagerummet – multifunktionstaske
Skræddersyet taskesæt til bagagerummet – taske til forretningsbrug
Skræddersyet taskesæt til bagagerummet – lille kuffert med hjul
Midterarmlæn, læder med syning i sølv
Parkeringspilot
Blød bagagerumsbeskyttelse
Læder- håndbremse og gearstangsindfatning
Læderhåndbremse, indfatning
Lædergearstang, indfatning
Net til rummet bag forsæderne, elastisk, med 7 clips
Vindafskærmning

Lakerings
tid [min]

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Se side [26–31] i tilbehørsbrochuren
67 32 059

–

67 32 058

–

67 16 383
67 16 386
67 16 415
67 16 406
67 16 414
67 22 270
67 22 252
17 22 269

–
–
–
–
–
–
–
–

30
30
30
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Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Opel Astra (fortsat)
Sidespejlskappe i krom, venstre side
Sidespejlskappe i krom, højre side
OPC Line rustfri stålpedaler, til Astra med manuel gearkasse

Lakerings
tid [min]

Se side [26–31] i tilbehørsbrochuren
64 28 929
64 28 930
17 11 005

–
–
–

Tilbehør til Astra i matsølv
Kølergrill med stribe i matsølv, til GTC
Kølergrill med stribe i matsølv, til 5-dørs og Wagon
Håndtag til bagklappen i matsølv, til GTC
Håndtag til bagklappen i matsølv, til 5-dørs
Håndtag til bagklappen i matsølv, til Wagon
Udvendige dørhåndtag i matsølv, til GTC (sæt med 2 stk.)
Udvendige dørhåndtag i matsølv, til 5-dørs og Wagon
(sæt med 4 stk.)
Sidespejlskapper i matsølv, venstre side
Sidespejlskapper i matsølv, højre side

17 05 032
13 20 138
17 05 023
51 76 721
17 05 477
17 05 024
17 05 001

–
–
–
–
–
–
–

64 28 927
64 28 928

–
–

OPC Line til Astra GTC
OPC Line tagspoiler
OPC Line frontspoiler
OPC Line sideskørter, venstre side
OPC Line sideskørter, højre side
OPC Line hækskørt

17 05 022
17 05 018
17 05 021
17 05 020
17 05 019

OPC Line til Astra 5-dørs
OPC Line frontspoiler
OPC Line sideskørter, venstre side
OPC Line sideskørter, højre side
OPC Line tagspoiler
OPC Line hækskørt

64 00 594
51 64 745
51 64 744
67 19 608
14 04 181

OPC Line til Astra Wagon
OPC Line tagspoiler
OPC Line sideskørter, venstre side
OPC Line sideskørter, højre side
OPC Line hækskørt
OPC Line frontspoiler

67 19 610
17 05 017
17 05 016
17 05 015
64 00 594

OPC Line antennebase
OPC Line antennebase, radio
OPC Line antennebase, radio + GSM
OPC Line antennebase, radio + GSM + GPS

67 84 744
67 84 745
67 84 746

–
–
–

OPC Line enkelt udstødningssystem med trapezformet rør
Til GTC og 5-dørs med 1.4/1.6 Twinport og 1.8 benzinmotorer
Til Wagon med Twinport og 1.8 benzinmotorer
Til GTC og 5-dørs med 2.0 Turbo motor
Til Wagon med 2.0 Turbo motor
Til GTC og 5-dørs med 1.7 CDTI motor
Til Wagon med 1.7 CDTI motor
Til GTC og 5-dørs med 1.9 CDTI motor
Til Wagon med 1.9 CDTI motor

17 05 005
17 05 008
17 05 004
17 05 003
17 05 006
17 05 009
17 05 002
17 05 007

–
–
–
–
–
–
–
–

FlexOrganizer® til Astra Wagon
Beslag
Kroge til skinnerne
Skinner til eftermontering, korte
Skinner til eftermontering, lange
Sidenet
Fleksibel skillevæg
Fordelingsnet
Fastgørelsesremme (sæt med 3 stk.)
Servicekasse

17 07 963
17 07 964
73 36 856
73 36 855
17 07 886
17 07 969
17 07 965
67 32 079
67 22 263
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Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

–
–
45
45
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Irmscher styling tilbehør
Corsa
Frontspoiler (fra MY04 og højere udstyrsniveauer)
Frontspoiler (udstyrsniveuaer op til MY03)
Frontspoiler til Corsa GSI (udstyrsniveauer op til MY03)
Frontspoiler med integrerede tågelygter
Frontspoiler uden integrerede tågelygter
Tågeforlygteudstyr til fronten
Kølergrill (fra modelår 04 og højere udstyrsniveauer),
sort, med Irmscher logo
Tagspoiler
Tagspoiler til Corsa GSI/SRI/SXI
Tagspoiler til Corsa IRS
Sportslydpotte, rustfri stål, rundt, dobbelt udstødningsrør,
til 1.0, 1.2, 1.4, 1.8 benzinmotorer og 1.7 dieselmotorer
Sportslydpotte, rustfri stål, ellipseformet, dobbelt udstødningsrør,
til 1.0, 1.2, 1.4, 1.8 benzinmotorer og 1.7 dieselmotorer
Slangeadapter til Corsa med 1.0 benzinmotor
Sideskørter (sæt med 2 stk.) til Corsa Sport og GSI
Sideskørter (sæt med 2 stk.) til Corsa basis fra modelår 03 og
højere udstyrsniveauer
Sideskørter (fra MY04 og højere udstyrsniveauer),
ikke til Corsa Sport og GSI (sæt med 2 stk.)
Sticker til tankdæksel, selvklæbende
Hækskørt, sport (udstyrsniveuaer op til modelår 04),
monteres på standard stødfanger
Hjulkasser (sæt med 4 stk.)
Sportssidespejle (sæt med 2 stk.), elektriske
Tonede baglygter (sæt med 2 stk.)
Hvide baglygter (sæt med 2 stk.)
Komplet sænkningssæt, forakseltryk op til 820 kg, bagakseltryk 760 kg
Komplet sænkningssæt, forakseltryk op til 820 kg, bagakseltryk 760 kg
Komplet sænkningssæt, forakseltryk 825-900 kg, bagakseltryk 760 kg
Komplet sænkningssæt, forakseltryk 825-900 kg, bagakseltryk 760 kg
Komplet sænkningssæt, forakseltryk 875-900 kg, bagakseltryk 760 kg
Fjedersæt, forakseltryk op til 825 kg, bagakseltryk 760 kg
Fjedersæt, forakseltryk op til 825-900 kg, bagakseltryk 760 kg
Fjedersæt, forakseltryk op til 875-900 kg
Meriva
Frontspoiler
Kølergrill (fra MY04 og højere udstyrsniveauer), sort, med Irmscher logo
Tagspoiler
Sportslydpotte, rustfri stål, rektangulært, dobbelt udstødningsrør,
til 1.6 og 1.8 benzinmotorer
Sportslydpotte, rustfri stål, rektangulært, dobbelt udstødningsrør,
til 1.6 og 1.8 benzinmotorer og 1.7 dieselmotorer
Sideskørter (sæt med 2 stk.)
Sticker til tankdæksel, selvklæbende
Hækskørt sport, monteres på standard stødfanger
Dørstolpedækken, udstyr til A-, B- og C-stolper (sæt med 12 stk.)
Sidespejlskappe, krom (sæt med 2 stk.)
Komplet sænkningssæt, forakseltryk op til 980 kg
Komplet sænkningssæt, forakseltryk 985-1.045 kg
Fjedersæt, forakseltryk op til 980 kg
Fjedersæt, forakseltryk op til 985-1.045 kg

Lakerings
tid [min]

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [32–35] i tilbehørsbrochuren

i 35 01 008
i 35 01 001
i 35 01 007
i 35 01 005
i 35 01 006
i 35 01 003
i 35 01 060

70
65
65
–
–
–
85

90
95
80
–
–
–
–

i 35 01 401
i 35 01 402
i 35 01 403
i 35 08 012

40
55
50
30

30
30
80
–

i 35 08 011

30

–

i 35 08 008
i 35 01 310
i 35 01 311

45
90
90

–
100
100

i 95 17 592
i 35 01 451

10
60

–
90

i 35 01 110
i 35 12 001
i 35 12 003
i 35 12 010
i 35 03 002
i 35 03 003
i 35 03 005
i 35 03 006
i 35 03 008
i 35 03 001
i 35 03 004
i 35 03 007

90
–
20
–
150
150
150
150
150
110
110
110

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

i 37 01 001
i 37 01 050
i 37 01 401
i 37 08 001

65
10
55
35

80
–
75
–

i 37 08 005

30

–

i 37 01 310
i 95 17 592
i 37 01 451
i 37 17 050
i 37 01 110
i 37 03 005
i 37 03 006
i 37 03 001
i 37 03 002

90
10
60
40
–
175
175
155
155

110
–
80
–
–
–
–
–
–

i 35 01 315
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Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Irmscher styling tilbehør (fortsat)
Tigra Twin Top
Fronspoiler forlængelse
Kølergrill med rustfri stålstribe og Irmscher logo
Hækspoiler
Sportslydpotte, rustfri stål*
Dekor til lydpotte
Beklædning til dørhåndtag (sæt med 2 stk.), poleret rustfri stål
Sticker til tankdæksel, selvklæbende
Komplet sænkningssæt, forakseltryk op til 900 kg
Fjedersæt, forakseltryk op til 900 kg
Astra
Frontspoiler til Astra 5-dørs og Astra Wagon
Frontspoiler til Astra GTC
Frontspoiler til Astra 5-dørs, GTC og Wagon
Frontspoiler til Astra 5-dørs, GTC og Wagon, med integrerede
tågeforlygter
Kølergrill til Astra 5-dørs og Wagon, med stribe i rustfri stål, sort ramme
Kølergrill til Astra 5-dørs og Wagon, med stribe i rustfri stål,
rammen kan lakeres i karrosserifarve
Kølergrill til Astra 5-dørs, GTC og Wagon, kun sammen med frontspoiler,
med stribe i rustfri stål
Kølergrill til Astra GTC, rammen kan lakeres i karrosserifarve
Kølergrill til Astra GTC, med stribe i rustfri stål,
rammen kan lakeres i karrosserifarve
Tagspoiler til Astra 5-dørs
Tagspoiler til Astra Wagon
Tagspoiler til Astra GTC
Sportslydpotte, rustfri stål, elliptisk, dobbelt udstødningsrør, venstre, til
1.3, 1.4, 1.6 og 1.8 benzinmotorer og 1.7 dieselmotorer,
til Astra 5-dørs og GTC
Sportslydpotte, rustfri stål, elliptisk udstødningsrør, venstre,
1.3, 1.4, 1.6 og 1.8 benzinmotorer og 1.7 dieselmotorer,
til Astra 5-dørs og GTC
Sportslydpotte, rustfri stål, elliptisk udstødningsrør, venstre,
til 2.0 benzinmotorer og 1.9 dieselmotorer, til Astra 5-dørs
Sportslydpotte, rustfri stål, elliptisk udstødningsrør, venstre/højre,
til 2.0 benzinmotorer og 1.9 dieselmotorer, til Astra 5-dørs
Sportslydpotte, rustfri stål, elliptisk udstødningsrør, venstre,
til 1.4, 1.6 0g 1.8 benzinmotorer og 1.7 dieselmotorer, til Astra Wagon
Sideskørter til Astra 5-dørs og GTC (sæt med 2 stk.)
Sideskørter til Astra Wagon (sæt med 2 stk.)
Sticker til tankdæksel, selvklæbende
Hækskørtspanel til standard lydpotte, kan lakeres i karrosserifarve,
til Astra 5-dørs
Hækskørtspanel til oval standard lydpotte, kan lakeres i karrosserifarve,
til Astra 5-dørs
Hækskørtspanel til oval Irmscher lydpotte, venstre,
kan lakeres i karrosserifarve, til Astra 5-dørs
Hækskørtspanel til oval Irmscher lydpotte, venstre/højre,
kan lakeres i karrosserifarve, til Astra 5-dørs
Hækskørtspanel til oval Irmscher lydpotte, venstre/højre,
kan lakeres i karrosserifarve, til Astra GTC
Dørhåndtagsspoiler, kan lakeres i karosserifarve,
til alle Astra H karrosserivarianter (sæt med 2 stk.)
Beklædning til dørhåndtag, poleret rustfri stål,
til Astra GTC (sæt med 2 stk.)
Sidespejlskapper, krom, til alle Astra H karrosserivarianter, .
fastsættes på originale overflade (sæt med 2 stk.)
Fjedersæt til Astra GTC, forakseltryk op til 960 kg
Fjedersæt til Astra GTC, forakseltryk op til 1.060 kg
*Afhænger af motoren. Få mere at vide hos din Opel forhandler.
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Lakerings
tid [min]

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [32–35] i tilbehørsbrochuren

i 39 01 001
i 39 01 050
i 39 01 401
i 35 08 011
i 39 01 461
i 39 01 325
i 95 17 592
i 39 03 005
i 39 03 001

70
50
65
45
–
15
10
–
95

90
–
95
–
–
–
–
–
–

i 38 01 001
i 38 01 003
i 38 01 002
i 38 01 004

50
90
80
80

58
90
185
185

i 38 01 051
i 38 01 050

55
50

–
45

i 38 01 052
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–

i 38 01 054
i 38 01 055

50
50

45
45

i 38 01 401
i 38 01 402
i 38 01 403
i 38 08 001

45
45
45
35

80
70
80
–

i 38 08 002

60

–

i 38 08 010

40

–

i 38 08 011

50

–

i 38 08 008

35

–

i 38 01 310
i 38 01 309
i 38 17 591
i 38 01 451

65
80
–
55

94
75
–
47

i 38 01 452

60

47

i 38 01 453

–

–

i 38 01 454

70

47

i 38 01 455

70

47

i 95 01 300

30

30

i 39 01 325

15

–

i 38 01 110

35

–

i 38 03 001
i 38 05 002

130
130

–
–

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Irmscher styling tilbehør (fortsat)
Irmscher letmetalfælge
Sport Star, størrelse 6,5J x 16, ET 41, til alle Astra H karrosserivarianter,
Corsa, Meriva, alle Vectra karrosserivarianter
Sport Star, størrelse 7,5J x 17, ET 41, til Astra 5-dørs, GTC og Wagon
Sport Star, størrelse 8J x 18, ET 38, til Astra 5-dørs, GTC, Wagon,
Corsa basic fra modelår 03, Meriva og Vectra
Signa, størrelse 6.5J x 16, ET 41, 5-hullet til Astra 5-dørs og
Wagon, Corsa basic fra modelår 03, Meriva, alle Vectra karrosserivarianter
Signa, størrelse 6.5J x 16, ET 41, 4-hullet til Astra 5-dørs og Wagon,
Corsa basic fra modelår 03, Meriva, Tigra TwinTop,
alle Vectra karrosserivarianter
Signa, størrelse 8J x 18, ET 38, til Astra 5-dørs, GTC og Wagon
Stila, størrelse 6,5J x 16, ET 41, til Astra 5-dørs, GTC og Wagon
Delta, størrelse 7J x 17, ET 40, 4-hullet til Astra 5-dørs and Wagon,
Corsa, Meriva og Tigra TwinTop
Delta, størrelse 7J x 17, ET 40, 5-hullet til Astra 5-dørs og Wagon,
Corsa og Meriva
Evo Star, størrelse 7,5J x 18, ET 35, til Astra 5-dørs, GTC og Wagon

Lakerings
tid [min]

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Se side [32–35] i tilbehørsbrochuren

i 61 10 494

30

–

i 61 10 495
i 61 10 492

30
30

–
–

i 61 10 500

30

–

i 61 10 502

30

–

i 61 10 501
i 61 10 524
i 61 10 510

30
30
30

–
–
–

i 61 10 511

30

–

i 61 10 018

30

–
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Produktdetaljer
Oversigterne nedenfor giver detaljeret information om noget af det tilbehør,
der er nævnt i brochuren ”OPEL Originalt Tilbehør 2006” og i denne prisliste.

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Lakerings
tid [min]

Telefonspecifikke holdere til biler udstyret med Mobile Phone Portal (kan leveres fra fabrikken)
Motorola V600 (BT)/V500/V525/V400
Nokia 3100
Nokia 6100
Nokia 6220
Nokia 6230
Nokia 6610/7250(i)/7210
Nokia 6820
Siemens C65
Siemens CX65/M65
Siemens S55
Siemens S65
Sony Ericsson K700i
Sony Ericsson T610/T630

17 88 142
17 88 149
17 88 150
17 88 151
17 88 147
17 88 152
17 88 148
17 88 154
17 88 141
17 88 143
17 88 144
17 88 145
17 88 146

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

17 88 438
17 88 134
17 88 123
17 88 124
17 88 162
17 88 163
17 88 434

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

17 88 724
17 88 119
17 88 120
17 88 432
17 88 433
17 88 160
17 88 161
17 88 436
17 88 437
17 88 727
17 88 121
17 88 133
17 88 132
17 88 131
17 88 435
17 88 159
17 88 110
17 88 156
17 88 158
17 88 157
17 88 155
17 88 139
17 88 164

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Telefonspecifik holder til håndfrit ”Professional” og ”Economy” udstyr (eftermontering)
MDA2/XDA2
Motorola 500/525/400/300
Motorola V60/V60i/V60c/V60g/V60t
Motorola T720/T720i/T720c/T720g
Motorola V300/500/600/550/400/525
Motorola C380
Nokia 6220/6820/6820a/6230/3200/3100/7210/7250/7250i/
6100/6610/6200/6610i
Nokia 7650
Nokia 6210/6310/6310i/5110
Nokia 3310/3330/3410/3390/3360
Nokia 1100
Nokia 6600
Nokia 6810/6800
Nokia 2600
Samsung E 700 (inkl. DSP teknologi)
Samsung E 710 (inkl. DSP teknologi)
Sharp GX-20
Siemens C55/S55/M55 (ikke SL55)
Siemens A55
Siemens A60/C60
Siemens MC60
Siemens SX1
Siemens A65
Siemens C45/S45/ME45/M50/MT50
Siemens C65
Siemens CX65/CX70
Siemens M65
Siemens S65
Sony Ericsson T610/T630 med DSP
Sony Ericsson K700k

OBS
Udbuddet af holdere bliver løbende udvidet. Kontakt din Opel forhandler for
priser i tilfælde af din mobiltelefon ikke er med på denne liste.
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Holdere til Mobile Phone Portal kan ikke bruges sammen med håndfrie sæt til
eftermontering – og vice versa.

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Vejledende udsalgspriser i [danske kroner]
Tilbehør

Katalog nr

Monterings
tid [min]

Lakerings
tid [min]

Til benzinmotorer. Effekt 5,2 kW

17 34 010

360–480

Til dieselmotorer. Effekt 5,2 kW

17 34 011

360–480

Til benzinmotorer. Effekt 4,2 kW

17 34 014

360–480

Til dieselmotorer. Effekt 4,2 kW

17 34 074

360–480

Til dieselmotorer 1.3 og 1.7 til Corsa og Combo
samt dieselmotor 1.7 til Meriva
Til Agila
Til Corsa, Combo og Tigra TwinTop
Til Meriva
Til Astra
Til biler med tyverialarm
Kan programmeres til 3 forskellige starttidspunkter.
Funktionstid op til 60 min.
Maksimum afstand 600 m. Funktionstid 10-60 min.,
kompakt nøgleringsstørrelse, funktioner vises via
blinkende lysdiode i fjernbetjeningen
Maksimum afstand 600 m., automatisk regulering af
temperaturen i forhold til den omgivende temperatur og
det programmerede køretidspunkt. Nem håndtering takket
være animerede status- og funktionsikoner, integreret
timer med 3 forskellige starttidspunkter
Aktivering via telefonopkald, individuel programmering af
funktionstid og –måde, ekstra SIM kort kræves
(ikke med i pakken)
Ventilation af bilens kabine uden varme

17 34 120

Pris inkl. moms
(Pris ekskl. moms)

Kabinevarmer Thermo Top C og E
Opel kabinevarmer
Thermo Top C
Opel kabinevarmer
Thermo Top C
Opel kabinevarmer
Thermo Top E
Opel kabinevarmer
Thermo Top E
Opel kabinevarmer
opgraderingsudstyr
Monteringsudstyr
Monteringsudstyr
Monteringsudstyr
Monteringsudstyr
Ekstraudstyr
Timer
Fjernbetjening
Telestart T 80
Fjernbetjening
T100HTM

Fjernbetjening
Thermo Call TC 1
Sommer/vinter
omskifter

17 34 084
17 34 087
17 34 301
17 34 115
17 34 117
17 35 006

–
–
–
–
–
15

17 34 019

35

17 34 294

35

17 34 020

35

17 34 590

35

17 90 515

–

17 16 702

–

Sikkerhedstilbehør
Ildslukker
Førstehjælpspakke
Advarselstrekant
Sikkerhedsvest
Benzindunk
Benzindunk
Pæresæt Eco Kit H7
Pæresæt
Premium Kit H7
Startkabler
Startkabler
Elastisk slæbetov
Trækstang

2-kg pulverslukker til nem brug med 1 hånd
Med holder til sikker opbevaring inde i bilen
Med lynlås,størrelse: 250 x 140 x 60 mm, DIN 13 164 B
(EU standard), komplet og overskuelig
ECE forordning nr. 27. Tilladt i Europa. Robust plastikboks til
sikker transport uden at der genereres støj under kørslen
DIN 30 711 (PVC-fri), orange, lovmæssigt påkrævet ved
kørsel i mange lande
5 liter. Med fleksibelt hælderør
10 liter. Med fleksibelt hælderør
Med de 6 vigtigste pærer og 6 sikringer
Med 11 standardpærer og
12 sikringer
Diameter 16 mm2. Til benzinmotorer
Med integreret beskyttelseskredsløb
Diameter 25 mm2. Til dieselmotorer.
Med integreret beskyttelseskredsløb
Smidig slæbning uden pludselige ryk
Maks. slæbekapacitet 2.000 kg
Maks. slæbekapacitet 2.500 kg. Anbefales til førere,
der ikke er vant til at køre med slæb. Sammenfoldelig

17 16 535
17 90 927

–
–

17 18 805
17 18 804
17 18 012
17 18 011

–
–
–
–

17 02 533

–

17 02 531

–

17 38 265

–

17 90 522

–
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Opel. Fresh thinking – better cars.
Nogle illustrationer i denne brochure viser udstyr, der ikke er standard. Det viste udstyr kan købes som
ekstraudstyr. Brochurens oplysninger og data var korrekte, da den gik i trykken, og udstyret samt tekniske
specifikationer er baseret på oplysninger, som forelå på dette tidspunkt. På grund af den stadige tekniske
udvikling forbeholder vi os ret til at foretage ændringer uden varsel i såvel priser som specifikationer som farver og udstyr, og der tages endvidere forbehold for fejl i udstyr og specifikationer. Desuden gør vi opmærksom på, at de trykte farver kan afvige fra de faktiske. Endelig tager vi i enhver henseende forbehold for trykfejl. General Motors Danmark, marketing.
01/2006 udgave
Trykt på miljøvenligt, klorfrit papir.

proteam®, D-Hanau

