Udstyrsliste

OPEL ASTRA 5-DØRS
Januar 2019

Dækposer, Large

Ventilhætte - Opel logo

Reservedelsnumm 13377269
Katalognummer: 17 50 118

249 kr

Giv din bil et lille designpift med dekorative
ventilkapper med krombeklædning og Opel
logo i sølv på sort baggrund. Sæt med 4.

Låsbare hjulmøtrikker

Reservedelsnumm 13331034
Katalognummer: 10 08 004

366 kr

Den bedste tyverisikring til letmetalfælge.
Sættet indeholder 4 bolte, 4 kapsler og 1
nøgle
Størrelse: 12 mm.
• Size: 12 mm"

Stofmåtter - sorte

Reservedelsnumm 39056504
Katalognummer: 00 00 000

376 kr

Økonomigulvmåtter i slidstærkt materiale
skåner bilens originale bundtæppe.
• Farve: Jet Black
• Logo: stofmærke med ”Astra” påskrift på
begge formåtter
• Sikret med Opels anti-skrid
fastgørelsessystem
• Skræddersyet til Astra-K
• Sæt med 4 stk

Reservedelsnumm 95599242
Katalognummer: 17 90 141

Dækposer, X-large

281 kr

Reservedelsnumm 95599243
Katalognummer: 17 90 142

303 kr

Hårdføre og justerbare dækposer, der
beskytter dine dæk og fælge. Indeholder 4
stk.
• Ideel til sikker opbevaring af vinter og
sommer-hjul
• Til dækstørrelser fra 14" til 18" og 245mm
brede og op til 2100 mm i omkreds
• Hårdfør polyester med velcrolukning
• Hver poser har integreret håndtag samt

Hårdføre og justerbare dækposer, der
beskytter dine dæk og fælge. Indeholder 4
stk.
• Ideel til sikker opbevaring af vinter og
sommer-hjul
• Til dækstørrelser fra 19" til 20" og 315 mm
brede og op til 2350 mm i omkreds
• Hårdfør polyester med velcrolukning
• Hver poser har integreret håndtag samt

Velourmåtter - sorte

Gummimåtter - Jet Black

Reservedelsnumm 39056505
Katalognummer: 00 00 000

692 kr

Tilføj ekstra komfort og beskyt samtidig
bilens bundtæppe.
• Skræddersyet til Astra-K
• Farve: Jet Black - med 'Astra' påskrevet de
forreste måtter i farven Shadow Grey og
kantbånd i Shadow Grey
• 'Scrapetex' bagside giver øget
stabilisering
• Sikret med Opels anti-skrid

Reservedelsnumm 39059613
Katalognummer: 00 00 000

553 kr

Komplet sæt med fire robuste måtter, der
beskytter bilens originale gulvtæppe.
Skræddersyet til Opel Astra
Fås i Jet Black med "Astra" påsyet begge
måtte foran
Skridsikret med Opels fastgørelsessystem
Sæt af 4

Motor-/kabinevarmer- dieseldreven

Motorvarmer - brændstofdrevet

Reservedelsnumm 13476204
Katalognummer: 00 00 000

Reservedelsnumm 13437784
Katalognummer: 17 34 215

5579 kr

Motor/Motor-/kabinevarmeren til
dieseldrevne biler sikrer et komfortabelt
indeklima i vintermånederne, lige fra turens
start.
• Slip for at skrabe ruder fri om morgenen,
og få et klart udsyn fra turens start
• Miljøbesparende løsning, ingen grund til at
lade motoren kører for at forvarme kabinen
• Programmerbare funktioner og/eller

6347 kr

Motor-/kabinevarmeren til benzindrevne
biler sikrer et komfortabelt indeklima i
vintermånederne, lige fra turens start.
• Slip for at skrabe ruder fri om morgenen,
og få et klart udsyn fra turens start
• Miljøbesparende løsning, ingen grund til at
lade motoren kører til at forvarme kabinen
• Programmerbare funktioner og/eller
fjernebetjening, afhængig af modellen

Solskærme, sideruder

Reservedelsnumm 39047331
Katalognummer: 00 00 000

AirWellness duftdiffuser

880 kr

Reservedelsnumm 39033330
Katalognummer: 00 00 000

AirWellness duftpatroner, Balancing Green
Tea

409 kr

Reservedelsnumm 13484527
Katalognummer: 00 00 000

83 kr

Giver passagerne beskyttelse mod solens
stråler og forøger sikkerheden ved at
mindske muligheden for at kigge ind i bilens
bagagerum. Sideruderne kan åbnes når
solskærmene er monteret.
• Skræddersyet til vinduerne i Astra-K
• Solskærmene leveres i en stofpose, som
gør dem nemme at opbevare
• Sættet indeholder 2 stk til de bagerste

AriWellness duft-diffuseren giver bilen
forfriskende duft. Vælg mellem Energizing
Dark Wood eller Balancing Green Tea.
• Duftpatronen kan udskiftes
• Relax to the max - AirWellness Video
https://www.youtube.com/watch?v=4McDmF
KIUbc
Bemærk: kun i kombination med PowerFlex
Bar, fås separat. Duftpatroner skal bestilles

AriWellness duft-diffuseren giver bilen en
forfriskende duft.
• Duft: Balancing Green Tea
• Hver partron holder ca. 40 timer
• Pakke til genopfyldning, sæt med 4
duftpatroner

Solskærm, bagrude

FlexConnect bøjle

FlexConnect foldebord

Reservedelsnumm 39047332
Katalognummer: 00 00 000

1100 kr

Reservedelsnumm 13447402
Katalognummer: 17 46 024

537 kr

Reservedelsnumm 13442006
Katalognummer: 17 46 020

640 kr

Giver passagerne beskyttelse mod solens
stråler og forøger sikkerheden ved at
mindske muligheden for at kigge ind i bilens
bagagerum. Sideruderne kan åbnes når
solskærmene er monteret.
• Skræddersyet til vinduerne i Astra-K
• Solskærmene leveres i en stofpose, som
gør dem nemme at opbevare
• Sættet indeholder 2 stk til bilens bagrude

Opel Flex Connect er en flere-i-en løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• Fastgør FlexConnect bøjlen for at holde
din jakke eller skjorte i pæn stand. Bøjlen
kan aftages med jakken eller skjorten på,
hvis den skal tages ud af bilen.
Bemærk: Kræver FlexConnect adapter
(reservedelsnummer 13442005).

Opel FlexConnect er en flere-i-en løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• Den sammefoldelige bakke giver dig en
stabil base til at holde styr på alle dine ting
til turen. Inkluderer en integreret kopholder.
Bemærk: Kræver FlexConnect adapter
(reservedelsnummer 13442005).

FlexConnect holder

FlexConnect holder til iPad Air

FlexConnect holder til Samsung GALAXY Tab
10.1 (3/4)

Reservedelsnumm 13442005
Katalognummer: 17 46 019

194 kr

Opel Flex Connect er en flere-i-en løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• FlexConnect adapteren fastgøres til
førersædet og herefter kan FlexConnect
tilbehør påsættes og gøre turen mere
behagelig.

Reservedelsnumm 39003960
Katalognummer: 17 46 027

989 kr

Opel Flex Connect er en multi-løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• Holderen til iPad Air giver en justerbar
placering, så du kan se film, læse og taste.
Du klikker blot holderen af adapteren, når
du skal have din iPad Air med dig ud af bilen.
Bemærk: Kræver FlexConnect Adapter

Reservedelsnumm 39003962
Katalognummer: 17 46 028

918 kr

Opel Flex Connect er en multi-løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• Holderen til Samsung Galaxy Tab 10.1 giver
en justerbar placering, så du kan se film,
læse og taste. Du klikker blot holderen af
adapteren, når du skal have Samsung
Galaxy Tab 10.1 med dig ud af bilen. Passer
til Samsung Galaxy Tab 3 og 4.

FlexConnect iPad holder (2/3/4)

Reservedelsnumm 13447401
Katalognummer: 17 46 023

FlexConnect iPad mini holder

1010 kr

Reservedelsnumm 13447400
Katalognummer: 17 46 022

FlexConnect krog

918 kr

Reservedelsnumm 13442007
Katalognummer: 17 46 021

266 kr

Opel FlexConnect er en flere-i-en løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• iPad holderen sikrer justerbar placering af
en iPad, så du kan se film, læse og taste. Du
klikker blot holderen af adapteren, når du
skal have iPad'en med dig ud af bilen. Passer
til Apple iPad 2, 3 eller 4.
Bemærk: Kræver FlexConnect adapter

Opel FlexConnect er en flere-i-en løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• iPad mini holderen sikrer justerbar
placering af en iPad mini, så du kan se film,
læse og taste. Du klikker blot holderen af
adapteren, når du skal have iPad'en med dig
ud af bilen. Passer til Apple iPad mini.
Bemærk: Kræver FlexConnect adapter

Opel FlexConnect er en flere-i-en løsning. Du
sætter blot den ønskede tilbehørsdel på
adapteren og kan derefter nyde turen.
• Den sammefoldelige bakke giver dig en
stabil base til at holde styr på alle dine ting
til turen. Inkluderer en integreret kopholder.
Bemærk: Kræver FlexConnect adapter
(reservedelsnummer 13442005).

Jakkebøjle

Kopholder-indsats, lommetørklæder

Kopholder-indsats, Make-Up

Reservedelsnumm 09163034
Katalognummer: 67 22 196

347 kr

Reservedelsnumm 13367855
Katalognummer: 01 96 972

171 kr

Reservedelsnumm 13367857
Katalognummer: 01 96 974

171kr

Monteres bag førersædet eller
passagersædet

Praktisk løsning til at holde styr på
lommetørklæder og andre småting.

Praktisk løsning til at holde styr på din
makeup og andre småting.

• Ideel løsning, der forhindrer, at jakker og
frakker bliver krøllede
• Fastgøres bag passagersædet, justerbar
til hovedstøtte med 150/210 mm.
• Materiale: Rustfrit stål med forkromet
overflade

• Indsatsen passer i den fleksible
kopholder
• Farve: Sort

• Indsatsen passer i den fleksible kopholder
• Farve: Sort

Kopholder-indsats, notesblok

Reservedelsnumm 13367856
Katalognummer: 01 96 973

171 kr

Praktisk løsning til at holde styr på dine
kvitteringer og andre småting.
• Indsatsen passer i den fleksible
kopholder
• Farve: Sort

Styling & OPC Line
Beskyttelsesfilm til læssekant, bag

Indstigningsliste med lys

Reservedelsnumm 13436971
Katalognummer: 00 00 000

Reservedelsnumm 39088991
Katalognummer: 00 00 000

432 kr

Transparent film som beskytter bilens
kofanger når du læsser i bagagerummet.
• Beskytter mod små ridser, stenslag etc.
• Kan nemt aftages - uden at efterlade spor
• Selvklæbende for nem montering

1327 kr

Skab et imponerende udtryk med let
monterbare LED indstigningslister i dørene
og beskyt samtidig mod ridser.
• Opel logo - Aluminium look
• LED lyset bliver aktiveret af magnet i
døren
• Nem at montere med selvklæbende
mærker
• Sæt af 2 til frontdøre

Indstigningslister, front

Reservedelsnumm 13466724
Katalognummer: 00 00 000

218 kr

Gør indstigningen i din bil endnu mere
dynamisk med disse stilfulde
indstigningslister. Listerne beskytter
samtidig bilens dørpanelser.
• Aluminiums-look
• Opel logo
• Sæt med 2 stk. til fordørene

Spejlkapper, Carbon

Reservedelsnumm 39047364
Katalognummer: 00 00 000

985 kr

OPC Line pedaler i rustfri stål, automat

OPC Line pedaler i rustfri stål, manuelt gear

Reservedelsnumm 19212762
1098 kr
Katalognummer: 17 11 015
Giver interiøret et markant og individuelt
look.
• Komplet sæt til automatgear
• Lavet af børstet, poleret metal

Reservedelsnumm 13456280
Katalognummer: 00 00 000

Vingesæt til tågelygte - Børstet aluminium

Vingesæt til tågelygte - Carbon design

Reservedelsnumm 39047367
Katalognummer: 00 00 000

1004 kr

905 kr

Disse covers i rustfrit stål giver et slående og
personligt touch til din Astras interiør.
• Komplet sæt til automatgear
• Fremstillet i børstet, poleret metal

Reservedelsnumm 39047370
Katalognummer: 00 00 000

1121 kr

Til kunder der vil gøre deres sidespejle
personlige.
• Sættet indeholder venstre og højre
spejkappe
• Meget synlig stylingdetalje
• Let at montere og fjerne uden skader

Udvendig folieapplikation, som sætter et
individuelt og personligt præg på din Astra.
• Sættet indeholder 2 stk folie, som
påsættes under tågelygterne på bilens
forreste kofanger
• Nem at sætte på og fjerne igen uden at
gøre skade på bilen
• I børstet aluminium, til modelår 16.5 og
fremefter

Udvendig folieapplikation, som sætter et
individuelt og personligt præg på din Astra.
• Sættet indeholder 2 stk folie, som
påsættes under tågelygterne på bilens
forreste kofanger
• Nem at sætte på og fjerne igen uden at
gøre skade på bilen
• I carbon design, til modelår 16.5 og
fremefter

Hård transportbakke - Vendbar og vandtæt

Bagagerumsnet, horisontalt

Dobbelt gulv til bagagerum

830 kr
Reservedelsnumm 13420103
830 kr
Katalognummer: 00 00 000
Hjælper dig med at holde orden i bilens
baggagerum.
• Specialstøbt måtte med skridsikker
overflade. Designet til din bils dimensioner
• Vendbar: Tæppe på den ene side,
vandafvisende materiale på den anden
• Med forhøjet kant (40 mm) som gør det
nemmere at fastholde baggage og spild

Reservedelsnumm 90492458
Katalognummer: 17 07 844

480 kr

Elastisk net, der holder lette genstande
sikkert på plads i bagagerummet.
• Elastisk og nemt at bruge
• Fastgøres til øjer i gulvet

Reservedelsnumm 39059254
Katalognummer: 00 00 000

882 kr

Retrofit sæt til køretøjer uden reservedæk.
The 2nd load floor skaber en plan overflade i
bagagerummet til brug af den vendbare,
hårde bagagebakke 13420103.

Stænklapper, formstøbte, bag

Reservedelsnumm 13432437
Katalognummer: 00 00 000

Stænklapper, formstøbte, for

306 kr

Stænklapper i 3D-design som passer til
Astras udseende og beskytter mod bl.a.
småsten, mudder og vejsalt.
• Farve: Sort, kornet
• Nem at montere uden særligt værktøj
• Nem at rengøre
• Uden logo
• Sæt af 2 stk til bilens bagende

Reservedelsnumm 13432431
Katalognummer: 00 00 000

306 kr

Stænklapper i 3D-design som passer til
Astras udseende og beskytter mod bl.a.
småsten, mudder og vejsalt.
• Farve: Sort, kornet
• Nem at montere uden særligt værktøj
• Nem at rengøre
• Uden logo
• Sæt af 2 stk til bilens forende

Bestil dit udstyr ved Kenth, eller
kom ind i butikken.
Kenth Steger
Reservedelschef
Tlf: 73 42 30 27
Mail: ks@alsmotor.dk
Vi tager forbehold for fejl og prisændringer

