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Czas montażu

Nowy Opel KARL.
Przydatne akcesoria do pięknego w swej prostocie auta.

Niewielki, ale przestronny, niezwykle stylowy i przede 
wszystkim praktyczny. Wprowadzając na rynek Nowego 
KARLa, Opel wyraźnie zaznacza swoją obecność w seg-
mencie A: małych, przystępnych cenowo aut, skierowanych 
do klientów poszukujących funkcjonalnych i wszechstron-
nych rozwiązań na co dzień. Prezentując ten zupełnie nowy 
model, wyposażony w charakterystyczne dla Opla elementy 
nadwozia i wnętrza, który jednocześnie robi bardzo dobre 
wrażenie podczas jazdy, jesteśmy przekonani, że spotka się 
on z uznaniem klientów już od dnia premiery.

Szeroka gama akcesoriów dedykowanych do Nowego Opla 
KARLa doskonale uzupełnia fabryczne wyposażenie. Dwa 
dostępne wzory obręczy aluminiowych w rozmiarze 15˝  
lub 16˝ dodają mu jeszcze więcej zadziornego charakteru.  
Z kolei nakładki progów drzwi i stalowe nakładki na pedały 
nadają wnętrzu wyjątkowy, sportowy wygląd. Komfort 
podróżowania dodatkowo podnieść można dzięki Opel 
FlexConnect – wielofunkcyjnemu uchwytowi montowanemu  
z tyłu zagłówków przednich foteli. Stanowi on podstawę dla 

praktycznych przystawek, takich jak składany stolik, wieszak 
na ubrania, hak czy uchwyt na iPada. W gamie akcesoriów 
nie brakuje również skrojonych na miarę dywaników welu-
rowych, gumowych lub tekstylnych, chroniących podłogę  
w kabinie.

Klienci decydujący się na zakup tego modelu muszą być 
świadomi bogatych możliwości indywidualnego kształ-
towania swoich wrażeń z użytkowania dzięki Oryginalnym 
Akcesoriom Opel. Oczywiście mogą zapoznać się z infor-
macjami na stronie internetowej lub w katalogu online, jed-
nak najlepsze miejsce do tego, by przekonać ich do zakupu, 
to salon sprzedaży, gdzie akcesoria można zobaczyć „na 
żywo”. Od systemów transportu bagażu, przez nawigację, 
aż po rozwiązania z zakresu ochrony i komfortu - w ten 
sposób Twoi klienci mogą mieć „więcej Opla w Oplu”.

Niniejsza broszura zawiera najważniejsze informacje 
dotyczące gamy akcesoriów dedykowanych do Nowego  
Opla KARLa.
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Stylizacja nadwozia i wnętrza
Zaprojektowane, aby wyróżniać.
Dla klientów, którzy chcą dodać nieco sportowego charakteru swojemu KARLowi.

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black 
Czarna, błyszcząca obudowa radioodbiornika z opcjonalnymi chromowanymi dyszami nawie- 
wów dodają elegancji wnętrzu KARLa. Dostępne również w wariancie bez radioodbiornika.

• Części zamienne konsoli centralnej
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 302 x 217 x 74 mm

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black (dla RM 16 bez radioodbiornika) 42 371 895 22 71 376 15 min

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black (dla RM 16 z R300/R300 BT) 42 371 897 22 71 377 15 min

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black z chromowanymi dyszami nawiewów 
(dla RM 16 z R300/R300 BT) 42 371 898 22 71 378 15 min

10 min

–1

Nr części: 95 264 200
Nr katalogowy: 17 11 085

Nr części: 42 354 740
Nr katalogowy: –1

Nakładki progów 
Stylowe, łatwe w montażu nakładki nie tylko atrak-
cyjnie wyglądają, ale również chronią progi drzwi 
przed zarysowaniami.

• Aluminiowy wygląd
• Z logo Opla

• 2 nakładki w komplecie, 
przednie

Czarna folia ozdobna na słupki B
Czarne, matowe słupki B nadają nadwoziu  
kontrastowy, spersonalizowany wygląd.

• Naklejane na słupki dachowe pomiędzy przednimi  
i tylnymi szybami bocznymi

• 4 sztuki w komplecie

Akcesoria do modeli RM 16 oraz 16,5

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Chromowana klamka (drzwi lewe z otworem klucza) 95 137 183 –1 –1

Chromowana klamka (drzwi prawe z otworem klucza) 95 434 205 –1 –1

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black (dla RM 16,5 bez radioodbiornika) 42 371 903 –1 15 min

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black (dla RM 16,5 z radioodbiornikiem R300/R300 BT) 42 371 905 –1 15 min

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black (dla RM 16,5 z modułem BYOM*) 42 371 907 22 71 381 15 min

Pakiet stylizacji wnętrza Piano Black z chromowanymi dyszami nawiewów (dla RM 16,5 z modułem BYOM*) 42 371 908 22 71 382 15 min

Obudowa bez radia

Obudowa radia Obudowa BYOM* RM 16,5

Zdjęcie niedostępne

1 Dane niedostępne w chwili publikacji niniejszej broszury.    *Bring Your Own Media.

Nakładki na pedały OPC Line ze stali nierdzewnej
Nadają wnętrzu sportowy wygląd.

• Komplet nakładek do modeli z manualną lub automatyczną skrzynią biegów
• Wykonane ze szczotkowanej, polerowanej stali nierdzewnej

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Stalowe nakładki na pedały OPC Line, manualna skrzynia biegów 94 523 282 05 60 333 15 min

Stalowe nakładki na pedały OPC Line, automatyczna skrzynia biegów 94 523 283 05 60 334 15 min
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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 szerokiej gamie opon i kół zimowych oraz o usługach towarzyszących.

Kołpak stalowej obręczy strukturalnej 15˝
Stylowy dodatek do 15-calowej obręczy strukturalnej, 
4 podwójne ramiona.

• Kolor srebrny
• Z logo Opla
• Spełnia najwyższe standardy Opla
• Łatwy w montażu
• Sprzedawany pojedynczo

Uwaga: pasuje tylko do stalowych obręczy  
strukturalnych  95 192 365.

Kołpak obręczy stalowej 14˝
Stylowy dodatek do 14-calowej obręczy stalowej,  
6 ramion.

• Kolor srebrny
• Z logo Opla
• Spełnia najwyższe standardy Opla
• Łatwy w montażu
• Sprzedawany pojedynczo

Nr części: 42 344 315 
Nr katalogowy: 10 06 364

Nr części: 42 344 313 
Nr katalogowy: 10 06 363

montaż własny

montaż własny

Felga aluminiowa 16˝, 4-ramienna podwójna
Interesujący wzór i srebrne wykończenie nadają jeszcze bardziej dynamiczny i atrakcyjny 
wygląd nadwoziu.

• Rozmiar opony: 195/45 R 16 
• Rozmiar felgi: 6 x 16˝ offset 48
• Rozstaw otworów: 4 x 100

Felga aluminiowa 15˝, 8-ramienna
Atrakcyjna felga aluminiowa ze srebrnym wykończeniem.

• Rozmiar opony: 185/55 R 15 
• Rozmiar felgi: 6 x 15˝ offset 50
• Rozstaw otworów: 4 x 100

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Kod  
opcji

6 x 16˝, opona 195/45 R 16, rozstaw otworów 4 x 100, kolor srebrny 95 192 368 10 02 821 P05 25 min

Osłona piasty, kolor czarny Charcoal 13 276 164 10 06 275 5 min

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Kod  
opcji

6 x 15˝, opona 185/55 R 15, rozstaw otworów 4 x 100, kolor srebrny 95 192 367 10 02 820 5PF 25 min

Osłona piasty, kolor czarny Charcoal 13 276 164 10 06 275 5 min
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Akcesoria do modeli RM 16

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Łańcuchy Thule Basic CD-9 (rozmiar 040), rozmiar opony 165/65 R 14 –1 –1 montaż własny

Zestaw naprawczy opon 42 363 860 14 14 004 nd.

Nakrętki zabezpieczające koła, cztery sztuki 13 331 034 10 08 514 5 min

Nakrętki wentyli z logo Opla, cztery sztuki 13 377 269 17 50 118 montaż własny

Pokrowce kół, rozmiar L, cztery sztuki 95 599 242 17 90 141 montaż własny

Ochrona i komfort
Zapewnij swoim klientom komfort i wygodę podróżowania.
Opel dostarcza cały szereg rozwiązań, aby utrzymać KARLa w doskonałej formie, a użytkownikom zapewnić odpowiedni komfort 
podczas podróży i pełną funkcjonalność wnętrza. Praktyczne elementy są skrojone na miarę i łatwe w montazu.

Gumowe dywaniki podłogowe
Zapewniają dodatkową ochronę podłogi przed  
zabrudzeniami i wilgocią.

• Kolor czarny Jet Black
• Napis KARL na obu przednich dywanikach
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standar-

dowego antypoślizgowego systemu mocowań Opla 
(dwa punkty mocowania po stronie kierowcy, jeden 
po stronie pasażera)

• 4 sztuki w komplecie

Tekstylne dywaniki podłogowe
Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na 
zużycie.

• Kolor czarny Jet Black
• Bez logo
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standar-

dowego antypoślizgowego systemu mocowań Opla 
(dwa punkty mocowania po stronie kierowcy, jeden 
po stronie pasażera)

• 4 sztuki w komplecie

Nr części: 42 392 337
Nr katalogowy: 17 23 228

Nr części: 42 392 357
Nr katalogowy: 17 23 234

montaż własny

montaż własny

Welurowe dywaniki podłogowe
Wysokiej jakości materiał doskonale komponuje się  
z wnętrzem KARLa i chroni podłogę przed brudem  
i wilgocią.

• Kolor czarny Jet Black; dywaniki przednie z wyszytym 
napisem KARL w kolorze srebrnym 

• Spód wykończony gumą dla większej przyczepności
• Wszystkie montowane z wykorzystaniem standar-

dowego antypoślizgowego systemu mocowań Opla 
(dwa punkty mocowania po stronie kierowcy, jeden 
po stronie pasażera)

• 4 sztuki w komplecie

Nr części: 42 392 343
Nr katalogowy: 17 23 231

montaż własny

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcie niedostępne

1 Dane niedostępne w chwili publikacji niniejszej broszury.
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Akcesoria do modeli RM 16

Akcesoria do modeli RM 16

Gumowa mata bagażnika
Ułatwia utrzymanie porządku w przedziale 
bagażowym.

• Antypoślizgowa powierzchnia zapobiega  
przesuwaniu się przedmiotów

• Napis KARL w środkowej tylnej części 
• Kolor czarny

montaż własny

Nr części: 42 338 932
Nr katalogowy: 22 19 780

Systemy transportu bagażu
Doskonała szansa na zwiększenie sprzedaży.
Twoi Klienci poszukują funkcjonalnych rozwiązań – to idealny pretekst do rozmowy o zakupach dodatkowego wyposażenia. Zapytaj 
o zainteresowania oraz ulubione sposoby spędzania wolnego czasu i od razu zaproponuj odpowiednie rozwiązanie  transportowe. 
Wszystkie akcesoria poddawane są surowym testom bezpieczeństwa. Cechuje je najwyższa jakość i łatwość obsługi. 

Części Nr 
części

Nr 
kat.

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

Zestaw dla palących 42 338 148 14 29 026 15 min

Schowek w konsoli centralnej 42 371 900 22 71 379 montaż własny

Części Nr 
części

Cat.  
No.

Sztywna przegroda bagażnika 95 483 420 17 22 047 montaż własny

Pionowa siatka bagażnika 95 224 529 17 40 014 montaż własny

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

• Cztery różne uchwyty na tablet ułatwiają oglądanie filmów, czytanie czy pisanie. 
Umożliwiają obrócenie urządzenia oraz zmianę kąta widzenia, a w razie potrzeby 
przystawkę można odłączyć razem z urządzeniem.

• Dzięki wieszakowi na ubrania płaszcz czy marynarka dotrze do celu w nienagannym stanie. 
Co więcej, można go łatwo zdemontować i zabrać ze sobą do domu, biura lub hotelu.

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Uchwyt Opel FlexConnect 13 442 005 17 46 019 montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: składany stolik 13 442 006 17 46 020 montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: hak 13 442 007 17 46 021 montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na iPada mini 13 447 400 17 46 022 montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na iPada (pasuje do iPada 2, 3 i 4) 13 447 401 17 46 023 montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: wieszak na ubrania 13 447 402 17 46 024 montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na iPada Air – NOWOŚĆ! 39 003 960 17 46 027 montaż własny

Przystawka Opel FlexConnect: uchwyt na tablet Samsung 10.1 – NOWOŚĆ! 39 003 962 17 46 028 montaż własny

Uchwyt na iPada

Wieszak na ubrania
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Bezpieczeństwo
Idealna okazja, aby sprzedawać więcej.
Czy Twój klient ma rodzinę, a może planuje ją założyć? Przypomnij mu o przepisach dotyczących przewozu dzieci, a także  
o obowiązkowym zestawie akcesoriów niezbędnych w przypadku awarii pojazdu. W naszej gamie mamy też wiele innych  
akcesoriów, jak na przykład listwy chroniące nadwozie czy chlapacze.

Nr części: 95 333 631
Nr katalogowy: 17 05 357

15 min

Listwy ochronne nadwozia
Zaprojektowane specjalnie dla KARLa, chronią lakier 
bocznej części nadwozia przed odpryskami.

• Łatwy montaż za pomocą taśmy
• Przygotowane do malowania na kolor nadwozia 

(farba w komplecie)
• W zestawie cztery listwy: 2 przednie i 2 tylne

Akcesoria do modeli RM 16

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Fotelik dziecięcy Baby Safe – grupa 0+ (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 Plus, górny pas mocujący w komplecie – grupa 1 (9-18 kg) 13 342 988 17 46 008 montaż własny

Fotelik dziecięcy Kid – grupa 2/3 (15-36 kg) 93 199 694 17 46 536 montaż własny

Gaśnica, 2 kg 94 541 302 17 90 167 montaż własny

Zestaw bezpieczeństwa 13 312 917 17 16 485 montaż własny

Trójkąt ostrzegawczy 93 199 658 17 16 537 montaż własny

Apteczka pierwszej pomocy 93 199 417 17 16 707 montaż własny

Kamizelka ostrzegawcza 93 199 829 17 90 414 montaż własny

Lina holownicza 93 199 453 17 38 628 montaż własny

Zaczep holowniczy 90 019 071 17 90 522 montaż własny

Przewody rozruchowe, Ø 16 mm² 90 397 362 17 02 533 montaż własny

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

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

Części Nr 
części

Nr 
kat.

Kod  
opcji

Chlapacze przednie 95 075 442 17 18 103 20 min

Chlapacze tylne 95 328 567 17 18 104 20 min

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., maj 2015. Tylko do użytku wewnętrznego. 
Typodrom, Frankfurt/SPEXT


