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Artikelen voor echte Opel-fans

Comfort en verzorging

COMFORT EN VERZORGING

ALLES PERFECT GEREGELD
+++

Met originele OPEL+ accessoires stemt u uw Insignia nog beter af op uw persoonlijke
wensen. Waar u ook heen gaat, deze accessoires maken elke rit nog comfortabeler –
voor u én uw passagiers.

KLIK
EN

KLAAR
FLEXCONNECT ADAPTER

MULTIFUNCTIONELE BASIS

INSIGNIA ACCESSOIRES

De basishouder van het FlexConnect-systeem
wordt aan de hoofdsteun van één van de voorstoelen gemonteerd.
Art.nr. 13 442 005

FLEXCONNECT TABLETHOUDER

ONTSPANNING ONDERWEG
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De verstelbare tablethouder maakt het voor de passagiers op de
achterbank eenvoudig om te lezen, een film te kijken of een spelletje te doen. Er is een tablethouder voor diverse modellen iPAD's en
Samsung Galaxy tablets. Kijk voor meer details en artikelnummers
op de website.

GEMAK ACHTERIN
Net als in het vliegtuig: een stevig tafeltje met een bekerhouder
die drankjes veilig op hun plaats houdt. En net zo eenvoudig klapt
u het weer in, zodat het niet in de weg zit. Art.nr. 13 442 006

Comfort en verzorging

FLEXCONNECT UITKLAPTAFELTJE

opel-accessories.com/nl

Ga voor meer informatie over het volledige
aanbod van OPEL+ accessoires voor comfort en
verzorging naar uw Opel dealer, of kijk op
www.opel-accessories.com/nl

FLEXCONNECTkledinghanger

KREUKVRIJ

INSIGNIA ACCESSOIRES

Dankzij de FlexConnectkledinghanger reist uw jas,
vest of jasje zonder kreuken
met u mee. U kunt de hanger
bovendien samen met uw
kleding meenemen, bijvoorbeeld naar uw hotelkamer.
Art.nr. 13 447 402

FLEXCONNECT UNIVERSELE HAAK

STEVIG VAST
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Een eenvoudige, maar stevige haak,
waaraan u van alles kunt hangen dat
u bij de hand wilt houden. Praktisch
voor bijvoorbeeld uw schoudertas of
een boodschappentas.
Art.nr. 13 442 007

Comfort en verzorging

VELOURS AUTOMATTEN

PERFECTE PASVORM
Een uitstekende manier om het tapijt van uw auto mooi te houden.
Op maat gemaakt en bijzonder duurzaam.
Art.nr. 13 488 369

ALL-WEATHER AUTOMATTEN
Beschermen het originele tapijt tegen regen,
sneeuw en vuil.
Art.nr. 39 113 289

ECONOMY AUTOMATTEN

UITSTEKENDE GRIP

INSIGNIA ACCESSOIRES

Op maat gemaakt om het tapijt van uw auto
te beschermen
Art.nr. 39 112 350

ROKERSPAKKET
De aansteker past in de 12-volt
aansluiting, het asbakje kan in de
bekerhouder geschoven worden,
allebei comfortabel binnen handbereik.
Art.nr. 39 021 506

PRIVACYSCHERMEN

BESCHERMING TEGEN ZON EN INKIJK
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Houden niet alleen felle zon tegen, maar ook muggen en andere
insecten. Ze bemoeilijken bovendien de inkijk in het interieur.
De bestelcode kunt u op de website vinden.

EEN PERSOONLIJK ACCENT
+++

Styling en velgen

STYLING EN VELGEN

Stijlvolle velgen zijn het visitekaartje van een auto. Ze vertellen veel over de smaak
en de ambities van de eigenaar.
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LICHTMETALEN VELGEN
1. 16-inch velgen, Bright Silver (RS1).
Art.nr. 39 098 759
2. 18-inch velgen, Bright Silver (RCV).
Art.nr. 39 098 760
3. 17-inch velgen, Bright Silver (RSC).
Art.nr. 13 463 429
4. 18-inch velgen, High Gloss Black (PZX).
Art.nr. 39 030 298
5. 20-inch velgen, bi-color met High Gloss Black (RQ9).
Art.nr. 39 123 826
6. 18-inch velgen, Bright Silver (RCW)
Art.nr. 39 116 853
Ook leverbaar in bi-color met Technical Grey (RD1)
Art.nr. 39 076 883

VERLICHTE LED-DORPELLIJSTEN
Een bijzonder gevoel bij het instappen.
Zodra u de deur opent, gaat de verlichting
in de dorpellijst branden.
Art.nr. 39 088 991

INSIGNIA ACCESSOIRES

DE BLIKVANGERS VAN UW INSIGNIA

SNeeuwkettingen
Lange levensduur, doordat ze aan beide zijden
gebruikt kunnen worden. Zie voor de beschik
bare maten en productcodes de website, of
vraag ernaar bij uw Opel dealer.

VENTIELDOPPEN

KLEIN DETAIL,
GROOT EFFECT
Art.nr. 13 377 269
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VEILIG OP WEG IN DE WINTER

Vrije tijd en transport

VRIJE TIJD EN TRANSPORT

PROFESSIONEEL MATERIAAL
+++

Of u nu op vakantie gaat, op een zakenreis of een weekendje weg: u kunt erop
rekenen dat u alles wat u en uw passagiers nodig hebben, kunt meenemen.
Dankzij onze hoogwaardige accessoires, die helemaal afgestemd zijn op uw auto.

ALLESDRAGER

MEER MEENEMEN OP HET DAK
Aerodynamische aluminium
basisdrager waarop eenvoudig
diverse soorten dakdragers
bevestigd kunnen worden, zoals
een dakkoffer, ski- en snowboarddrager of een fietsendrager.
Art.nr. 39 134 275 (Grand Sport)
of 13 496 164 (Sports Tourer)

THULE FIETSENDRAGER “EASYFOLD 931”

EROPUIT MET DE FIETS
INSIGNIA ACCESSOIRES

Robuuste drager voor twee conventionele of
elektrische fietsen. De drager is ontworpen voor
montage op de trekhaak en kan met de fietsen
erop worden gekanteld, zodat de bagageruimte
goed toegankelijk blijft.
Art.nr. 39 050 209

OPEL DAKKOFFER

EXTRA RUIMTE
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De stijlvolle dakkoffer vergroot uw mogelijk
heden om bagage mee te nemen. Dankzij het
Power-Click-snelmontagesysteem kan
de dakkoffer zelfs met één hand
snel en veilig vastgezet worden.
De koffer kan aan beide zijden
geopend worden, voor
optimaal laadgemak.
Art.nr. 39 050 208

Vrije tijd en transport

FlexOrganizer® van OPEL+ is ontworpen om grote bagageruimtes, zoals die van
de Sports Tourer op orde te houden. Praktisch, veelzijdig en veilig.

FLEXORGANIZER® RAILS

EENVOUDIG EN SLIM
De basis voor het veelzijdige FlexOrganizer® systeem.
In de rails kunnen diverse modules bevestigd worden
om uw bagageruimte praktisch en veilig in te delen.
Art.nrs.:
voorwielaandrijving, Jet Black bekleding: 39 149 543;
Shale: 39 149 544;
vierwielaandrijving, Jet Black bekleding: 39 149 541;
Shale: 39 149 542

FLEXORGANIZER® BAGAGENET
Reken af met heen en weer schuivende bagage!
Het elastische bagagenet houdt alle voorwerpen
veilig op hun plaats.
Art.nr. 13 171 018

INSIGNIA ACCESSOIRES

GEEN GEROL EN GESCHUIF

FLEXORGANIZER® SCHEIDINGSSTANG

ALLES OP ZIJN PLAATS
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Verdeel met een paar handgrepen uw bagageruimte
zoals u dat het beste uitkomt. De scheidingsstang zorgt
ervoor dat alles veilig op zijn plaats blijft.
Art.nr. 39 091 420

Vrije tijd en transport

HARDE KOFFERBEKLEDING

praktisch en veelzijdig
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INSIGNIA ACCESSOIRES

Sterk en gemakkelijk te reinigen. Aan één kant
zacht tapijt, aan de andere kant slijtvaste rubber.
De mat voorkomt dat voorwerpen heen en weer
schuiven en beschermt de bekleding tegen vuil
en vocht.
Art.nr. 39 029 048 (Grand Sport)
of 39 029 049 (Sports Tourer)

BAGAGEREK
Dit stevige rek is op maat gemaakt
voor uw auto en vormt een veilige
afscheiding tussen de passagiersen bagageruimte. Het biedt extra
bescherming, bijvoorbeeld wanneer
u uw hond wilt meenemen. Doordat
het rek alleen de ruimte achter de
hoofdsteunen afsluit, hoeft het niet
verwijderd te worden om de achterbank neer te klappen wanneer u
langere voorwerpen wilt meenemen
(het rek biedt in dit geval echter
geen bescherming). Alleen voor de
Sports Tourer.
Art.nr. 39 069 389

24/7: SAFETY FIRST

+++

Als het om veiligheid gaat, kunt u niets aan het toeval overlaten. In weer en wind,
dag en nacht, of u nu met uw gezin of alleen onderweg bent: u kunt vertrouwen
op de veiligheidsaccessoires van Opel .

Veiligheid en bescherming

VEILIGHEID EN BESCHERMING

“ WI J B I E D E N
O NZE K L ANTE N
K I N D E RZITJ ES D I E
E X AC T I N H U N
AUTO PASS E N .”
GÜNTHER SCHMALL
Directeur veiligheidsintegratie
van Opel

KINDERZITJES – DUO, KID, BABY-SAFE

UNIVERSELE PARKEERSENSOREN
(VOOR EN ACHTER)

zonder zorgen inparkeren
U moet nog wel zelf een parkeerplaats
vinden, maar daarna helpen de parkeersensoren u om perfect in te parkeren, ook
achteruit en in lastige situaties. Elk
obstakel wordt direct opgemerkt.
Art.nr. 39 136 054 (voorbumper) en
39 136 055 (achterbumper)

BABY-SAFE ISOFIX BASIS
Art.nr. 93 199 699
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De kinderzitjes van OPEL+ bieden gecertificeerde veiligheid volgens de Europese testnorm.
BABY-SAFE (rechts) voor kinderen met een gewicht tot 13 kg, DUO (links) voor kinderen
met een gewicht van 9 tot 18 kg en KID (midden) voor grotere kinderen met een gewicht
tot 36 kg.
Art.nrs. (van links naar rechts): 13 342 988, 93 199 694, 93 199 690

INSIGNIA ACCESSOIRES

VEILIGHEID VOOR ELKE LEEFTIJD

Veiligheid en bescherming

SPATLAPPEN VOORwielen
Art.nr. 39 077 358

SPATLAPPEN achterwielen
Art.nr. 39 077 361 (Grand Sport)
of 39 120 883 (Sports Tourer)
Spatlappen

EFFECTIEVE BESCHERMING VAN DE LAK
De spatlappen zijn op maat gemaakt voor uw auto en beschermen de bodem
en de onderkant van de carrosserie tegen opspattende modder, grint en strooizout.

FOLIE VOOR DE ACHTERBUMPER

ONZICHTBARE BESCHERMING
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INSIGNIA ACCESSOIRES

Niet te zien, maar bijzonder effectief! De transparante folie beschermt de laaddorpel van
de Insignia zonder afbreuk te doen aan het
elegante design. De folie is zelfklevend en
eenvoudig weer te verwijderen.
Art.nr. 39 115 756 (Grand Sport) of 39 115 757
(Sports Tourer)

ACHTERUITRIJCAMERA

OGEN IN UW ACHTERHOOFD
Zonder uw hoofd om te draaien ziet
u op het scherm wat er achter uw
auto gebeurt, dankzij de camera in
de achterbumper. Dat maakt het
inparkeren een stuk gemakkelijker.
Art.nrs.
39 143 132 (Grand Sport met R 4.0),
39 143 133 (met Navi 900 IntelliLink),
39 143 134 (Sports Tourer met R 4.0),
39 143 135 (met Navi 900 IntelliLink)

Betrouwbare kwaliteit en bijzonder duurzaam.
Zo heeft u de belangrijkste reservelampen altijd
bij de hand.
Art.nr. 39 022 498

Veiligheid en bescherming

LAMPENSET

ALTIJD HELDER ZICHT

VEILIGHEIDSPAKKET

VOOR HET GEVAL DAT
Onmisbaar en in veel Europese landen verplicht: een veiligheidspakket, met een gevarendriehoek, veiligheidsvest en een verbanddoos, conform alle relevante ECE- en DIN-normen en voorzien van
de wettelijk voorgeschreven EHBO-uitrusting.
Art.nr. 13 312 917

SLEEPKABEL
Komt goed van pas als u zelf pech heeft of iemand
anders wilt helpen. Om soepel en schokvrij te
trekken, met maximale belasting van 3.000 kg.
Art.nr. 93 199 453

opel-accessories.com/nl

INSIGNIA ACCESSOIRES

GROTE TREKKRACHT

BRANDBLUSSER IN
BEVESTIGINGSBEUGEL
Art.nr. 39 023 208
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Ga voor meer informatie over het volledige aanbod
van OPEL+ veiligheidsaccessoires naar uw Opel
dealer, of kijk op www.opel-accessories.com/nl

Fansite

Collection

+++

Als Opel-rijder weet u precies wat Opel zo bijzonder maakt. Wilt u laten zien hoe blij
u met uw Opel bent? Dan bieden wij u stijlvolle artikelen die in uw dagelijks leven goed
van pas kunnen komen.
Uw perfecte auto heeft u al gevonden: de Opel Insignia. De accessoires op deze pagina’s sluiten perfect aan
bij zijn hoogwaardige comfort en innovatieve karakter.
LAAT DE ZON MAAR KOMEN!
Modieuze, ultralichte pilotenbrillen voor vrouwen en
mannen, met getinte glazen van polycarbonaat en
voorzien van een subtiel Opel-logo op de buitenzijde
van de linkerpoot. Deze brillen bieden niet alleen
een effectieve bescherming, maar maken van elke
outfit ook iets speciaals.

INSIGNIA ACCESSOIRES

SPORTIEVE KLASSE
Dit lichte, praktische softshell-jack is perfect
om bij de hand te hebben op killere dagen.
Het opvallende ontwerp met ritssluitingen
in contrasterend geel geeft het jack een
uitstraling van hoge kwaliteit. Het jack heeft
twee binnenzakken met rits, borstzakken, een
elastisch koord met stoppers in de taille voor
optimaal draagcomfort en een afneembare,
gevoerde capuchon met rits. Het Opel-logo
prijkt op de borst en de mouwen.
Materiaal: 100% micro-fleece polyester,
3.000 mm waterproof.

OVERAL UW EIGEN PARTY
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Deze Bluetooth luidspreker heeft een geweldige geluid en een innovatief design.
Omdat de batterij genoeg power heeft om acht uur lang door te spelen, is hij ideaal
voor zowel in en om het huis als onderweg of op vakantie. Hij is voorzien van een
oplaadbare 2200 mAh lithium-batterij en een luidspreker-vermogen van 2 x 5 Watt.
De rubberen behuizing is spatwaterdicht. De Bluetooth reikwijdte is ca. 10 meter.

Fansite
EEN FEEST VOOR UW OREN
Handig en héél mooi: de hoog
waardige koptelefoon met rits,
die voorkomt dat de snoeren
in de war raken. Ook de geluids
kwaliteit is uitstekend! De kop
telefoon is uitgevoerd in trendy
zwart met geel en gemaakt van
aluminium en kunststof. Het Opellogo is heel subtiel in de beide
oortjes gegraveerd.

ALTIJD GENOEG ENERGIE
Stijlvolle powerbank met een capaciteit
van 5.200 mAh, LED-elementen en een
gegraveerd Opel-logo, voor het opladen
van mobiele apparatuur via de USB-aan
sluiting. Als extra grapje is de powerbank
uitgerust met een “geluks-voorspeller”:
als u op het knopje drukt, antwoordt
de powerbank met “Ja”, “Nee”
of “Misschien”.

ONTDEK DE NIEUWE EXCLUSIVE COLLECTION

PRAKTISCH OP ZIJN MOOIST

ZAKELIJK EN CHIQUE
Luxe lederenschrijfmap met een elegant design,
met rits en Opel-logo. Leverbaar in blauw en zwart,
inclusief notitieblok. Met een insteekvak waarin
een A5 notitieblok of een tablet past.
Afmeting (gesloten): ca. 19 x 27,5 cm.

Stijlvolle lederen portemonnees in damesen herenuitvoering, naar keuze in blauw
of zwart. Met ruim voldoende plaats voor
muntgeld, bankbiljetten en pasjes.
Afmetingen: dames-portemonnee ca. 17 x 10,7 cm;
heren-portemonnee ca. 10 x 11 cm.

INSIGNIA ACCESSOIRES

Geniet elke dag van de mooie kanten van het leven! De meest gedistingeerde accessoires zijn
samengebracht onder het kopje “Exclusive”. Zoals accessoires in zacht nappaleder, met de
hand gemaakt in Duitsland. Om hun exclusieve karakter te benadrukken ontvangt u ze in een
speciale geschenkverpakking. Kijk voor het hele aanbod op www.opel-collection.com.

COMFORTABEL IN DE HAND
opel-collection.com

Ga voor meer informatie over de volledige
OPEL+ Collection naar uw Opel dealer, of kijk op
www.opel-collection.com
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Nappa-lederen smartphone-hoesjes met Opellogo, in blauw of zwart. Geschikt voor iPhone 6/7
en overeenkomstige smartphones. Biedt ook
plaats aan 4 kaarten. Afmeting: ca. 21 x 26 cm.

Accessoires die uw Opel
nog beter maken
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