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Ekstraudstyret fra Opel+ er perfekt designet
til at give din bil en helt særlig, personlig stil.
Din bil bliver unik.
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Med tilbehøret fra Opel+ bliver din bil endnu mere praktisk.
Tagbokse eller cykelstativer letter transporten og giver mere
råderum i bilen.

34+
OPEL

SAFETY

44+
OPEL
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Gode ideer til praktisk tilbehør fra Opel+ gør livet i bilen
lettere og mere bekvemt for dig, der kører meget. Det bliver
en ren fornøjelse at køre bil.
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Når det går lidt hårdere for sig, og
regn og snavs sætter sig på bilen,
hjælper ekstraudstyr fra Opel+ med
at beskytte din bil.
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Opels strenge sikkerhedstests gælder for alt ekstraudstyr fra Opel+.
Særligt tilbehør såsom vores autostole, der er gennemtestet på kryds
og tværs, gør din bil endnu sikrere.
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	Derfor er Opel+
tilbehør altid en gevinst.
42 FAVORITTER
	Se, hvilket Opel+
ekstraudstyr de
kendte vælger.
64 FANSITE
	Ti varer til ægte
Opel-liebhavere.
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Opel+-tilbehør giver din
bil det der helt særlige touch.
Din bil bliver unik.
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MED CHARME
OG STIL

ADAM er ideel til den
indre by i Amsterdam.
Med de sporty fælge og
kabineindretningen i
farven ”mineral green”
tiltrækker bilen sig
nysgerrige blikke foran
Cloud – et galleri med
café, hvor Mascha
arbejder med sin blog.

A
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For internetblogger og Opel-varemærkeambassadør Mascha
Feoktistova (29) er Amsterdam det helt rigtige sted at blive
inspireret, når det kommer til stil og skønhed. Og hun har altid
sin helt personligt stylede ADAM med.

MASCHA FEOKTISTOVA
om sin start
som skønhedsblogger

” J EG TÆ N K T E ,
AT D E R S I K K E R T
VA R A N D R E
KVINDER, SOM
SY N T E S , AT D E T
E M N E VA R
I N T E R E S S A N T.”
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Det hele startede for ni år siden: Da begyndte
skolepigen Mascha – der er født i Moskva, men er
nederlænder – at blogge og fremstillede sin første
YouTube-video med titlen ”Hår”. ”Jeg begyndte at
bruge den kanal på et tidspunkt, hvor der ikke var
andre skønhedseksperter i Nederlandene. Jeg
tænkte, at der sikkert var andre kvinder, som
syntes, at det emne var interessant,” fortæller
Mascha. Frem til i dag er videoen ”Hår” blevet set
af omkring en halv million nederlændere. Mascha
fik hurtigt en stor fanskare, som fandt hendes
skønhedstips spændende. ”For det meste en gang
om ugen, om lørdagen, lægger jeg en ny video op
på Beautygloss,” fortæller Mascha Feoktistova, der
sågar har fået udmærkelsen Årets Forretningskvinde til en frokost på det hippe designhotel Droog. I
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msterdam om foråret? Våde tulipaner.
Det er ikke for at være negativ, men ja,
i Amsterdam kan vejret til tider godt være
gråt og trist. Skønhedsblogger og
Opel-varemærkeambassadør Mascha Feoktistova
forstår at skrue op for farverne i sit liv på en anden
måde – også for sine fans og følgere. Så kører hun
nemlig i sin ADAM fra sin bopæl i Den Haag til sin
yndlingsby Amsterdam og snuser rundt i butikker,
gallerier og caféer på jagt efter de nyeste trends og
inspirationskilder. For det er det, hendes publikum
forventer: autentiske tips og detaljer om skønhed,
først og fremmest for teenagere.

I Droog-salen med fuglene i loftet drejer hun
rundt og fortæller sine følgere om rummet, i butikken finder hun et par særprægede strømper i
fiskeform og holder dem op mod kameraet med
et stort smil. Så går det videre i ADAM hen til
Skins, en kosmetikbutik fuld af de dejligste dufte.
Her er Mascha fuldstændigt i sit beauty-es, når
hun går i gang med at prøve makeup og læbestifter. Men hun behøver ikke at købe noget her, for
som den mest fremtrædende skønhedsblogger i
Nederlandene får 29-årige Mascha produkter
tilsendt i massevis. ”I modsætning til andre
bloggere, der forlanger og får penge for positive
anmeldelser, fortæller jeg – uden honorar – kun
om de produkter, som jeg rent faktisk selv synes
om,” siger Mascha.
Mascha filmer til sin
videodagbog i den
puristisk hvide sal i
designhotellet Droog
og i Droog-butikken
(højre side, nederst).

Men hun tjener trods alt penge på kosmetikken:
Der var i lang tid kun meget lidt efterspørgsel efter
kunstige øjenvipper i Nederlandene. En øjenvip-producent skrev kontrakt med Mascha, og nu
har de stor succes med at sælge Mascha-vipper.

TIPS
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hotellets hvide sal med de blå fugle i loftet har det
nederlandske internet-stilikon Mascha selv afholdt
events, i te-salonen ”Roomservice” har hun
nydt hjemmelavede snacks såsom laksesalat med
asparges, sukkerærter og krydderurter, og i
Droog-butikken i stueetagen kan hun ikke blot
beundre Droog-klassikeren ”Chest of drawers”
af designeren Tejo Remy, men også altid finde
pudsige accessories eller stilfuldt tøj af kendte
designere.

HOTEL DROOG
Sejt designhotel
med bistro
www.hoteldroog.com

SKINS
Kosmetikbutik
www.skins.nl

Mascha ville ikke være Mascha, hvis hun ikke
for længst havde givet sine smutture rundt i
farverige Amsterdam og sin hverdag endnu et
online-format. At dømme efter antallet af
følgere er netop dette endda mere end dobbelt
så populært: I ”Vloggloss” beretter Mascha dagligt
om ... ja, Mascha og intet andet end Mascha.
Hvad Mascha gør, hvad Mascha ser, hvad Mascha
oplever. Hendes iPhone og videokamera har
hun altid med sig, og hun får altid sig selv med
på billedet på en både charmerende og rutineret
måde: poserer ved morgenmaden og lader
sine fans få del i sin hverdag (forskudt præcist en
uge, hvor hun bruger tiden på at klargøre
vlogindlægget).

” D U S K A L S E LV
VÆ R E D I N
EG E N STØ R ST E
FA N . O G F O R B L I V,
S O M D U E R .”
MASCHA FEOKTISTOVA
YouTube-stjerne, om hemmeligheden bag hendes succes

SPRMRKT
Konceptbutik med café
www.shop.sprmrkt.nl

CLOUD
Galleri og café
med kanaludsigt
www.cloudartcoffee.nl

PLLEK
Restaurant og beachclub
med skylineudsigt
www.pllek.nl

FARALDA
Spektakulært havnekranhotel
www.faralda.com

Ud og ind mellem de selvsikre cyklister, som
Holland er så kendt for, og skarer af turister
triller Mascha med sin lille, vævre ADAM videre
gennem Amsterdam centrum til SPRMRKT – en
450 kvadratmeter stor konceptbutik og café i en
gammel murstenshal. Tjuhej gennem byen går
det, forbi maleriske kanaler og over nostalgiske
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Dørindsatserne kan
skiftes ud ligesom
dele af instrumentbrættet, og det er
Mascha helt vild med.
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broer. Den smidige, lille ADAM er den helt rigtige
bil til det her virvar af smalle, ensrettede gader.
Mascha er også næsten altid sikker på en p-plads,
og senere kan hun få hjælp af OnStar-appen til at
finde sin bil igen i labyrinten af små gyder.
Bilen har Mascha fået stillet til rådighed i sin
egenskab af Opel-varemærkeambassadør, og
hun har selv sammensat designet: Hvor hendes
første ADAM var bordeaux, er efterfølgeren nu
”stardust grey” med ”mineral green”-farvede
lædersæder. Instrumentbrættet og dørindtrækket er
ligeledes ”stardust grey”, men kender man Mascha
og hendes sans for at eksperimentere, så ved man
også, at dét ikke er kommet for at blive. For netop
de dele i ADAM lader sig hurtigt og nemt udskifte
helt individuelt. Der er 30 farver og mønstre at
vælge mellem, og Mascha har lige forelsket sig i
det nye paisleymønster, som ville passe super godt
til hendes ”mineral green”-farvede sæder.
I SPRMRKT finder Mascha ikke kun den nyeste
mode, men også alt fra designermøbler over
kunst og lys til nye skønhedsprodukter – her er
inspiration til overflod. Som YouTube-stjerne
bliver hun ofte genkendt af sine fans. Det er ikke
noget problem for Mascha Feoktistova, som godt
er klar over, at netop hendes følgere er hendes
største aktiv.

”JEG BLOGGER
KUN OM
TING, SOM JEG
FAKTISK SELV
SYNES OM.”
MASCHA FEOKTISTOVA
Video-blogger

hvor langt de kan nå ud, lever Mascha godt af
sine online-aktiviteter. Men hvad er hendes
hemmelighed? ”For at kunne tiltrække seere skal
du lave videoer, som de har lyst til at se. Hvad ville
DU gerne se, hvis DU var den perfekte seer?
Hvorfor ville DU abonnere på en kanal? Tænk over
det. Du skal selv være din egen største fan. Og
forbliv, som du er.”
Mascha blev forlovet for nylig, og det var
selvfølgelig en lige så naturlig del af hendes
markedsføring af sig selv – ligesom de videoer,
der fulgte med, da hun flyttede i eget hus, eller
som da hun fandt ud af, at hendes graviditetstest
var negativ. Men når det bliver for meget for selv

den offentlighedsforelskede online-stjerne, og
Mascha Feoktistova trænger til ro, kører hun om
på den anden side af søen IJ og ind i NDSM-kvarteret. Her er der containere side om side med
studenterboliger, seje beachclubs såsom Pllek og
havnekranhotellet Faralda. Men frem for alt kan
Mascha her sidde og stirre drømmende på Amsterdams skyline og – endda uden videokamera –
lade sig blæse igennem af den friske havluft.

30

forskellige farver
kan du vælge
mellem til ADAMs
indvendige trimsæt,
så du kan sætte
dit helt eget præg
på bilen.
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Det usædvanlige
modetøj skabt af
unge designere,
som modegalleriet SCHUIT
viser i Hotel
Droog i et par
uger ad gangen,
inspirerer
Mascha lige så
meget som
duftene i
Skins-butikken
eller Amsterdams skyline.
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Selvom alle hendes videoer og blogindlæg er
på nederlandsk, og det derfor er begrænset,

BL I K FAN G M ED S TO R VI R K N I N G

GIV DIN BIL ET
PERSONLIGT PRÆG
Stig ind og kom anstigende! Giv kabinen i din Opel
sin helt personlige udstråling – med styling-tilbehør,
som gør køreoplevelsen endnu skønnere.

Sæt en lille, men fin prik over i’et! Den udskiftelige
kappe til bakspejlet er virkelig en elegant detalje,
der tiltrækker opmærksomhed. Kappen monteres
problemfrit, fjernes lige så nemt og fås i en lang
række forskellige, spændende design og farver.

Opel+ Style / Interior

OPEL+ Style / Interior

KAPPE TIL BAKSPEJL

STYLE / INTERIOR

Passer til ADAM, Corsa

NYT
TIL

INDVENDIGT TRIMSÆT

N U ER D ET S LU T M ED
K ED EL I G E K ABI N ER
Har du lyst til et nyt design i din Opel?
Interiørets stil kan nemt ændres med
forskellige trimsæt. Forandring fryder –
og køreglæden bliver endnu større!
Sættet består af fem plastikskærme til
instrumentbræt, dørindsatser og
midterkonsol.

DIN
ADAM

Fås til ADAM, Corsa, Astra

O P E L+
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I DAG S K AL D ET VÆ R E F ER S K EN

INDVENDIGT TRIMSÆT

FLOT OG STYLE T
PÅ FA RTE N
I ADAM staves Personlighed med stort! Med det
indvendige trimsæt kan du hurtigt og nemt lave
om på kabinen, når du trænger til forandring.
Trimsættet fås i mange forskellige farver og
monteres og afmonteres nemt og bekvemt.
Sættet indeholder to skærme til den nederste
del af instrumentbrættet samt to dørindsatser.
Indeholder desuden fastgørelsesdele og detaljeret vejledning.

STYLE

Har du lyst til en rigtig appetitlig atmosfære? Trimsættet i
ferskendesign lover sommer og sol og ikke mindst
uendelig meget køreglæde. Indeholder fire interiørdele til
den nederste del af instrumentbrættet og til dørindsatserne. Sæt dem på, og mærk stemningen brede sig ...
Fås til ADAM, Corsa, Astra

LÆDER-GEARKNOP, SOLGUL

T I L BEH Ø R PÅ D EN S J OVE
M ÅD E
Nysgerrige blikke og godt humør: Den
solgule gearknop er et blikfang, man
ikke kan undgå at lægge mærke til.
Den er et fint farveindslag i kabinen i
din Opel og er meget nem at montere.
Et hit for de bilejere, der elsker det
ekstraordinære. Sådan skifter du gear
med personlighed!

OPEL+-TILBEHØR

INDVENDIGT TRIMSÆT

Passer til ADAM, Corsa
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Passer til ADAM, Corsa, Astra

Opel+ Style / Exterior

Opel+ Style / Exterior

STYLE / EXTERIOR
Super hurtigt, super nemt: Med nogle
få greb og det rigtige tilbehør kan du få
din Opel i topform.
FARVET LOGO/GITTER

SÅ FÅ R DU OPMÆ RK SOMHE D!
Front med karakter – den farvede
logobar giver din ADAM sit helt eget
look. Den består af en modstandsdygtig dybtrækningsfolie, sættes uden
problemer fast på kølergitteret og kan
nemt tages af igen. Vælg en af de
uimodståelige farver!
Fås til ADAM, Corsa

INDSTIGNINGSLISTE MED LYS

ET LY S S K Æ R , D ER S ER U D AF N O G ET
Værsgo at stige ind! Indstigningslisterne med lys falder straks i øjnene og giver din
Opel et helt særligt touch. Når døren åbnes, aktiveres LED-belysningen – der skal
hverken føres ledninger eller bores. De skal bare monteres med de medfølgende
klæbepuder. Indstigningslisterne med lys sælges i sæt med to til fordørene.
Fås til Corsa, Astra

TRIMSÆT SPORT, UDVENDIGT –
MOTORHJELM OG BAGKLAP, HVID

N Y S T I L PÅ I N G EN T I D
Sådan bliver din Opel pimpet på den sporty måde! Med
trimfoliesættet kan du give motorhjelmen og bagklappen på din
Opel Corsa et smart og personligt look. Det er helt enkelt og
hurtigt at sætte på, og det kan nemt fjernes igen uden
problemer.

OPC LINE-PAKKE, GRUNDERET

E L E G A N T S Æ T MED T UR BO -LOOK

SPEJLKAPPE, CARBON-DESIGN

LI LLE I NDSATS – STOR VI RKNI NG
Vi går op i detaljerne – de sorte carbon-spejlkapper viser behersket, elegant personlighed
og sporty temperament. De fås som sæt
med skærme til venstre og højre sidespejl, er
nemme at montere og kan uden problemer
tages af igen. Til alle, der ønsker at give
deres Opel lidt mere karakter uden at skulle
betale spidsen af en jetjager.
Fås til ADAM, Corsa, Astra
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Lignende trimsæt fås til ADAM, Astra og Mokka X

∞

NÆSTEN

mange muligheder for
at gøre din ADAM helt
personlig ved at
kombinere forskelligt
tilbehør. På den måde
bliver hver enkelt ADAM
til en personlig perle.

TRIMSÆT MOTORSPORT, UDVENDIGT

S P O RT S D ES I G N T I L H VER DAG S P R I S ER
Lav din ADAM om til en smart racerbil! Dette trimfoliesæt til motorhjelm, døre og
sider får din Opel til at se dynamisk og sporty ud uden de store omkostninger.
Desuden fås motorsport-stickers til b-stolpen og matchende indstigningslistesæt.
Lignende trimsæt fås til Astra
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Var der nogen, der sagde dynamisk? Den stilfulde
OPC Line-pakke med frontskørt, bagskørt og begge
sidelister leveres grunderet og kan efter ønske
leveres i en hvilken som helst bilfarve. Holder du af
sport, vil du elske det ...

Flotte, stylede fælge er bilens ansigt
udadtil. Det er dem, der viser bilens – og
ejerens – karakter.

17” LETMETALFÆLG I LOMMEKNIV-DESIGN

19” LETMETALFÆLG

SÅ E R DU GA RA NTE RE T
OPMÆ RK SOMHE D

S O RT-R Ø DT BL I K FAN G
Leder du efter noget ekstraordinært? Så
skulle du tage at vælge dobbeltfarvede
letmetalhjul i højglansdesign.

Ankom med stil: De sporty og udtryksfulde
letmetalhjul i ekstravagant 6-Y-eget design viser
ægte personlighed og ser elegante ud i poleret
højkvalitets-titan. De passer perfekt til brede
dæk, og folk vil vende sig om, når du kører
forbi. Bemærk: Ventiler og centerkapsler skal
bestilles separat til alle hjul.

Passer til ADAM (afhængigt af model)

Opel+ Style / Hjul, dæk og fælge

OPEL+ Style / Hjul, dæk og fælge

STYLE / HJUL, DÆK OG FÆLGE

Passer til Insignia (afhængig af model)

16” LETMETALFÆLG I 4-DOBBELT-EGET DESIGN

D O B B E LT S Å DYN AMIS K , DOBBELT S Å EL E GANT
Så kører du med stil – disse letmetalhjul sørger for, at der bliver lagt
mærke til dig. Med deres dimensioner passer de fantastisk til knap så
brede dæk. De fås i tre meget spændende farver – de tilsvarende
ventiler og centerkapsler skal bestilles separat.
Passer til Corsa E (afhængig af model)

” F O R VO R E S
TILBEHØR
GÆLDER DE
SAMME
K VA L I T E T S STA N DA R D E R
S O M F O R VO R E S
B I L E R .”
JOCHEN GLOCK
Head of Personalization and
Accessory Development

18” LETMETALFÆLG I 10-DOBBELT-EGET DESIGN, TOFARVET

K R AF T F U L DT, H U RT I GT O G
AN D ER L ED ES
Klassisk møder sporty: Letmetalhjul med
trendy dobbeltfarve-finish giver din Opel et
dynamisk løft. Centerkapsler og fælglåse
ikke inkluderet.
Passer til ADAM (afhængigt af model)

Personlighed til alle, der elsker det
særprægede: Letmetalhjul i 10-dobbelt-eget design har en enestående
effekt med tofarvet finish i skinnende
titan.
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D RØ M M EH J U L
I D O B B E LTLO OK

17” LETMETALFÆLG I ROULETTE-DESIGN

Passer til Astra

VENTILHÆTTE MED OPEL-LOGO

BIL L EDET B LI VE R FULDE NDT
Stylet ned til mindste detalje – ventilkapslerne med Opel-logo
afrunder din ADAMs stil helt perfekt. De er forkromet, fås i sæt
med 4 stk. og er udstyret med Opel-logo på sort baggrund. De
sættes på i en håndevending og er lige så hurtige at tage af igen.
Et must for perfektionisten – en mere dekorativ afdækning af
ventilerne fås ikke!

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/DK

ALLE INFORMATIONER OM
STYLING-TILBEHØRET FRA OPEL+ OG NÆRMESTE
FORHANDLER FINDER DU PÅ
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/DK

16” LETMETALFÆLG I BOOMERANG-DESIGN

T I L I N D I VI D UAL I S T EN
Det er virkelig iøjnefaldende: Letmetalhjul i spektakulært
boomerang-design giver det der ekstra touch. Centerkapsler og
fælglåse skal bestilles separat.
Passer til ADAM (afhængigt af model)
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Fås til ADAM, Corsa, Astra, KARL, Cascada

OPEL+

TOURING
Tilbehør fra Opel+ har en høj nytteværdi og
gør din bil endnu mere praktisk. Til enhver
hobby og ethvert formål findes der egnet tilbehør, som giver dig mere råderum. Uanset om
det drejer sig om en tagboks eller et cykelstativ,
så går det nemmere med Opel+.

Opel+ Touring

Opel+ Touring

MED ALT GODT
TIL HAVET
De skal cykle, kitesurfe og bygge kæmpe sandslotte: Når Jessica Winter
og hendes familie kører til yndlingsøen Sild, tager de halvdelen
af huset med. Men de behøver ikke at være bekymrede for, om der er
plads nok – familien på 5 fra Hamburg outsourcer bare bagagen.

P

røv at se! Nu kommer det bedste!” Jessica
Winter, art director fra Hamburg, sætter
iPhonen i smartphoneholderen, trykker
kort på skærmen, læner sig tilbage og
smiler. En hurtig rytme buldrer ud af højtalerne,
guitarer stemmer i og snart efter et kor: ”... ich will
zurück nach Westerland”. ”Vores sang,” siger hun,
”’Westerland’ af det tyske band Die Ärzte. Lige så
snart vi er på motorvejen, sætter jeg den sang på
– det er et gammelt ritual.” Vesterland er hovedbyen
på Sild.

OPEL+-TILBEHØR
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Touring-tilbehør fra Opel+ gør din
Opel endnu mere alsidig og giver
plads til cykler, sportsudstyr eller ekstra
bagage. Sådan bliver din Opel endnu
mere praktisk.

21
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Familien Winter er de sidste 16 år kørt til Sild
mindst 4-5 gange årligt. Gerne oftere. ”Tidligere
pakkede vi det allermest nødvendige, men nu har vi
halvdelen af huset med,” griner hendes mand,

Opel+ Touring

Hellere ”F for Får”
på iPaden end
Frode Fårs fårede
fætre i fri dressur.
Leni finder et helle
i den flotte, nye
Opel Astra Sports
Tourer.

LISTER AUSTERNPERLE
Strandrestaurant ved Vadehavet
Mannemorsumtal, List
KUPFERKANNE
Kult-café i Kampen
www.kupferkanne-sylt.de

SANSIBAR
Populær strandrestaurant i
Rantum
www.sansibar.de

ALTES ZOLLHAUS
Hyggelig restaurant og vinlounge i Westerland

OPEL+-TILBEHØR

www.altes-zollhaus-sylt.de

KLEINE TEESTUBE
Bradepandekager og rejemadder i det frisiske hus i Keitum
www.kleineteestube-sylt.de

JESSICA WINTER
Art director og Opel-ejer

Marcus. ”Ja, og hele Apple Store,” tilføjer Jessica
med et blik om på bagsædet. Der sidder Linus (14),
Lucas (12) og Leni (7) med høretelefoner på ørerne,
dybt begravet i tablets og mobiltelefoner. Ungerne
surfer på nettet takket være WLAN-hotspottet, som
OnStar-systemet sørger for med sin hurtige
LTE-forbindelse; Leni ser ”F for Får”. Hvis det ikke
var for de spontane drillerier med sidemanden og
de undertrykte bandeord, ville man næsten ikke
opdage dem.
Mens Die Ärzte synger om deres længsel efter
øen Sild, flyver landskabet forbi udenfor. ”Marcus
sætter farten op, jeg sætter farten ned – det passer
godt sammen,” konstaterer Jessica tilfreds. ”Jeg ville
have en sporty bil,” fortæller Marcus Winter om sin
Opel Astra Sports Tourer, ”en med power og
smukke linjer, ikke noget, der bare skulle være
praktisk. Men med den nye tagboks og cykelstativet er det blevet nemt at tilføje elementer til bilen
– den perfekte løsning til os.” Marcus er ingeniør og
synes om smarte resultater. ”Vi kan tilpasse bilen
efter vores behov,” siger han, ”det kan jeg godt
lide.”

OPEL+-TILBEHØR

TIPS

” M I N M A N D SÆ T T E R FA R T E N O P, J EG
SÆ T T E R FA R T E N N E D . E N G O D R E J S E
B EG Y N D E R M E D R E J S E N D E R T I L .”

23

22

To timer senere – mågerne skriger, der er salt på
læberne: De er nået til Sild! Jessica, som er
vokset op på øen, besøger en gammel skoleveninde sammen med Leni og Lucas, mens Marcus
og Linus er taget direkte til vandet – så skal der
kitesurfes! ”Jeg elsker fart,” siger Marcus. ”At presse
sig op mod vinden, mens man står på kiteboardet,

MARCUS WINTER
Kitesurfer og Opel-ejer
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Skridsikkert: Kitesurferen Marcus
Winter elsker smarte løsninger såsom
bilmåtterne med dobbeltfastgørelse i
hans nye Opel Astra.

og så pløje gennem bølgerne – det er frihed for
mig.” Marcus’ begejstring er nu også smittet af på
den ældste søn, Linus. De kører i dag sammen til en
landtange helt oppe på det nordlige Sild. Her, hvor
øen laver et skarpt og smalt knæk til højre og
dermed skaber en fantastisk bugt med klart vand,
er det perfekt at kitesurfe for både nybegyndere og
viderekomne. Der sker ikke meget på parkeringspladsen, hvor der blæser en kold og stiv vind fra
nordvest. ”Forholdene er perfekte,” siger Linus som
en anden prof. De graver udstyret frem fra tagboksen og klæder om direkte på parkeringspladsen.
Da Linus opdagede kitesurfing sidste efterår, stod
det hurtigt klart, at familien Winter havde brug
for mere lastrum. De besluttede sig for en hvid
tagboks fra Opel. ”Nem at montere, robust kvalitet,
aerodynamisk design, boksen fra Opel havde det
hele,” siger Marcus. Og frem for alt: mere plads.
Tidligere, indrømmer han, gav det tit skænderier
allerede ved pakningen. ”Dragerne, skateboardet,
Lenis børnecykel – der var altid et eller andet
”ekstremt vigtigt”, som måtte blive hjemme. Det er
gudskelov slut nu.” Familien Winter har outsourcet
bagagen, og det giver frihed. Men nu ikke mere
snak – de styrter begge to ud i bølgerne.

En dag ved havet. Med
sol, vind og muslingefiskeri fra bagagerummet,
som familien Winter har
udstyret med praktisk,
hård bagagerumsbakke. I
morgen kan Leni stolt
vise sin fangst frem i
skolen.

Om eftermiddagen, da vinden har lagt sig,
bryder solen igennem skyerne og får marehalmen til at lyse op. Efter lidt at spise i den lille
havneby List er familien Winter tilbage på stranden,
og denne gang er alle med. Leni og Marcus vil
bygge sandslotte, Lucas og Linus vil flyve med
drager, og Jessica vil tage en cykeltur. Hun har sin
fixie-cykel med – en ultralet cykel med ét gear, som
hun rigtig kan komme op i fart med her, næsten
uforstyrret.
Da hun læsser cyklerne af, kommer der en lille
flok får hen, som nysgerrigt betragter den
tobenede. Marcus tager hurtigt kameraet frem,
men det bliver dog ikke til noget gruppebillede med
får. Leni synes ikke om de frække dyr. Hun flygter
ind i bilen og vil hellere se på i sikker afstand, mens
hendes brødre bliver gode venner med de hvide
uldtotter. De mange afsnit af ”F for Får” har
åbenbart ikke virket som tillidsskabende foranstaltning. ”Måske skulle vi komme her endnu oftere,”
smiler Jessica. Nu, hvor de så nemt kan have alt
godt med til havet ...
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” AT P R E S S E S I G O P MO D
VINDEN, MENS MAN
STÅ R PÅ K I T E B OA R D E T
O G S Å P LØJ E G E N N E M
B Ø LG E R N E – D E T E R
I N D B EG R E B E T A F F R I H E D
F O R M I G .”

Uanset om du skal på smuttur eller langtur, så kan der
være mere i bilen, end du tror. Udnyt de mange
transportmuligheder i fritiden, på ferien eller til hverdag
med det skræddersyede udstyr fra Opel+.

Opel+ Touring

Opel+ Touring

TAG DET MED,
DU IKKE KAN UNDVÆRE

THULE-CYKELSTATIV ”PRORIDE 591”

S Å ER D U OVEN PÅ
Til weekendturen eller ferien: Takket være de
hurtigt justerbare stropper og den let justerbare
profil kommer cyklen (cykelramme 22-80 mm
rund eller 80-100 mm oval) hurtigt op på taget.
Cykelstativet er af aluminium og er bygget som
et kompakt system, der kan tages af lastholderen.
Kan låses og passer til alle hjulstørrelser.
Fås til ADAM, Corsa, Mokka, Zafira, Insignia

O P E L+

TOURING
SK A B E R PLA DS

OPEL+-TILBEHØR

Når næste stop er ferie, kræver det god plads.
Thule tagboks ”Motion 800” giver optimeret
design med den bedste pladsudnyttelse
overhovedet. Power-click-fastgørelsen letter
monteringen, håndtag på begge sider gør
det nemt at pakke og pakke ud. Også hvad
angår sikkerhed, har boksen noget at byde på:
Nøglen til det centrale låsesystem kan kun
tages ud, hvis alle låsepunkter er låst forsvarligt.

THULE SKI/SNOWBOARD-HOLDER
”XTENDER 739”

H U S K S P O RT EN
Med seks par ski eller fire snowboards kan du
roligt sætte dig ind i din Mokka og køre i
retning af pisten. Let og hurtig betjening med
brede trykknapper, der kan betjenes selv med
skihandsker på. Læssebredde 60 cm,
montering på lastholder.

TIP

TIL

MOKKA

Lignende produkter fås også til ADAM,
Corsa, Mokka, Zafira, Insignia

Passer til ADAM, Corsa, Astra, Meriva,
Insignia, Zafira, Mokka

FLEXRAIL ® OPDELER

N ÅR T I N G EN E S K AL H O L D ES
AD S K I LT

OPEL+-TILBEHØR

THULE-TAGBOKS ”MOTION 800”

TOP-

Opdel bagagerummet, som det passer dig,
med nogle få, enkle greb: Opdeleren sørger
for, at alt forbliver sikkert på sin plads. Den
kan kombineres med andre skillegitre,
bagagenet og opbevaringsbokse.

27

26

Passer til Astra K ST, Insignia ST, Zafira
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THULE-SURFBOARDHOLDER 833

U DV I K L ET AF S UR FER E
Man kan ikke tage på tur uden det
allerbedste: letvægtsdele i aluminium til et
bræt og to master, meget nemme at (af-)
montere på lastholderen. To spænderemme
på hver 275 cm medfølger.
Passer til ADAM, Corsa, Mokka, Zafira,
Insignia

UDTRÆKKELIG BAGAGERUMSBUND FLEXFLOOR ®

FLEXORGANIZER ® OPBEVARINGSBOKS

D I N RYG VI L TAK K E D I G

” M E D D E N N Y E TAG B O K S E R D E T
B L E V E T N E MT AT T I L F ØJ E
E L E M E N T E R T I L B I L E N .”

En rygvenlig løsning til alle, der skal fylde og tømme bagagerummet med tunge og
mange ting: Det sorte FlexFloor® er betrukket med velour og passer perfekt til
inderbeklædningen i bagagerummet på Insignia Sports Tourer. Kan trækkes ud i 40
cm’s længde og bære op til 120 kg.
Passer til Opel Insignia Sports Tourer, men desværre ikke til modeller
med subwoofer, fuldgyldigt reservehjul og LPG-køretøjer.

MARCUS WINTER
Kitesurfer og Opel-ejer

S Å ER D ER RYD D ET O P
Hold orden i bagagerummet: Opbevar
pleje- og rengøringsmidler, handsker
eller andre nyttige ting i denne
beholder med målene 26 x 12 x 19
cm. Den er vandtæt, passer til
FlexOrganizer® skinner og fastgøres til
de matchende FlexOrganizer® kroge
(se nedenfor).
Passer til Astra ST, Insignia ST,
Zafira

OPDATERINGER AF NAVIGATIONSKORT

ALT ID MED I OPLØB E T
Kører du med GPS, så kører du ikke bare mere
afslappet, men sparer også tid og gennemsnitligt 12 %
brændstof – det er grunde nok til regelmæssigt at
opdatere navigationskortene. På www.opel.dk eller www.
navigation.com/opel kan du altid finde den opdatering,
der passer til din Opel-model, -produktionsår og
-navigationssystem.

THULE-TAGBOKS ”TOURING 780”

HI GHLI GHT I HØJGLA NS
Denne tagboks overbeviser ikke kun med sit strømlinede
design, men også med sit flotte låg i sort højglans. Med
en volumen på 420 l og en lastkapacitet på 50 kg er
denne tagboks klar til alle udfordringer. Den er enkel at
montere, fylde og tømme og sikret med et centralt
låsesystem.
Passer til ADAM, Corsa, Mokka, Zafira, Insignia

THULE ”EASYFOLD 931”-CYKELSTATIV

TIL CYKELFERIEN
WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/DK

Perfekt til ferien med cykler eller el-cykler: Det
viste cykelstativ kan transportere 2 el-cykler eller
2 almindelige cykler. Til større familier tilbyder
Opel selvfølgelig også cykelstativer til op til 4
cykler.

OPEL+-TILBEHØR

www.opel.dk www.navigation.com/opel

Passer til alle biler med anhængertræk
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ALLE INFORMATIONER OM TOURING-TILBEHØRET FRA
OPEL+ OG NÆRMESTE FORHANDLER FINDER DU PÅ
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/DK

OPEL+-TILBEHØR

Tilbehør fra Opel+ gør dit liv lettere.
Og mere stilfuldt. Og sikrere.
Find inspiration her.

Opel+ Det bedste valg

DET BEDSTE
VALG

I

dag er en bil meget mere end bare et transportmiddel. Den er en oase, et kommunikationsvidunder, en elskovsrede, et pakæsel, en racerbil, en
skytsengel. Den er et statement. Den er dit
statement!

Med tilbehør fra Opel tilpasser du din bil perfekt
til dit liv. Så individuelt, som du vil, så sikkert og
komfortabelt som muligt. Oplev friske farver, spændende former og smarte funktioner. Kør afsted med
stylede letmetalhjul, smarte spejlkapper og pedaler
af børstet stål. Opdag friheden ved at gøre din bil
så unik, som du selv er.
Toptestede autostole, præcise parkeringsassistenter, robuste transport- og lastholdersystemer –
Opel tilbyder et utal af muligheder og garanteret
kvalitet i alle detaljer. De samme materiale- og
produktionsstandarder gælder for vores tilbehør som
for vores biler – uden kompromis. Hvert eneste produkt gennemtestes af Opel, i nogle tilfælde langt ud
over lovkravene. Allerede ved udviklingen af ADAM,
Opel Astra, Corsa og Co. har vi tænkt den perfekte
integration af tilbehør og udstyr med ind. Resultatet
er skræddersyede løsninger med maksimal sikkerhed. Vores bedste eksempel: autostolene fra Opel.
Modellerne opfylder ikke alene de nyeste EU-sikkerhedsbestemmelser inklusive interne krav til sidesammenstød – de bliver også frigivet og testet til hver
enkelt bilmodel. Det er omhu, der giver mening. Det
samme gælder for alle komplette vinterhjul. Ikke
alle hjul passer til alle biler. Derfor tester Opel selv.
Og kan derfor med ro i sindet tilbyde dig de komplette hjul, der selv i de sværeste situationer holder
din bil på vejen.
Dette krav til sikkerhed viser sig også i de mindre
synlige detaljer. For eksempel er bilmåtterne hos

Opel ikke kun dekorative tæppeskånere, men de er
også livsvigtige og minimerer risici. De er fastgjort
dobbelt og skrider derfor absolut ingen vegne. Hvis
du har prøvet, at en måtte er skredet ind under speederen, forstår du at værdsætte denne ekstra sikkerhedsforanstaltning.

OPEL+-TILBEHØR

Opel+ Det bedste valg

OPEL +
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Opel tænker på helheden: Tilbehøret supplerer
ikke bare designet, men også sikkerheden. For
skulle det komme til et sammenstød, skal airbag og
smartphoneholder ikke komme i vejen for hinanden.
Udnyt den enestående know-how, der ligger i én leverandør: Kvalitet fra Opel er lig med sikkerhed.

Opel+ Det bedste valg

Opel+ Det bedste valg

ikke så vildt igen. Så hedder redningen nemlig
Opel-stickerfix: en fremragende, klæbende
hightech-lakfilm i alle farvenuancer, som tryller
ridsen væk.

Og gør dit liv lettere. Med smarte løsninger til
hverdagens små og store irritationsmomenter.
Hvem gider at støvsuge hele bagagerummet, fordi
sækken med blomsterjord er væltet? Opel tilbyder
bagagerumsbakker, der passer perfekt. De har
PVC-belægning, der giver det nødvendige, skridsikre underlag. Og de er super nemme at rengøre,
hvis noget bliver spildt. FlexConnect bøjlen hjælper
mod krøllede jakker og monteres ganske enkelt på
nakkestøtten. Mod skarpt sollys hjælper den
skræddersyede solskærm, som ikke behøver at
blive taget af, bare fordi vinduet skal åbnes. Og
Opel har også tænkt store tanker, når det kommer
til klassikeren. Med den fleksible tabletholder kan
du hurtigt og nemt forvandle bagsædet til en lille
biograf, så også de mindste passagerer har
underholdning på lange ture. Efter mottoet: Vi er
der forhåbentlig ikke snart. Smarte løsninger? Det
er standard hos Opel!

” S M AG Æ N D R E R
SIG, OG DIN OPEL
T I L PA S S E R S I G .”
KARIM GIORDIMAINA
Director Interior Design
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Hos Opel har vi styr på de seneste tendenser
– og det er ikke noget, vi bare siger. Funktioner
som bakkameraet i digital HD-kvalitet kan du efter
købet få indbygget i din bil, perfekt integreret uden
forstyrrende ledninger. Spørg din Opel-forhandler.
Han kender alle bilmodellerne ned til mindste
detalje og ved præcis, hvilken løsning der passer til
dine ønsker. Vores brede tilbehørspalette giver dig
mulighed for at være med på de nyeste tendenser,
mestre de nyeste udfordringer og ikke gå glip af
noget. Smag ændrer sig, og din Opel tilpasser sig.
Selv til det seje kabine-trimsæt i ADAM kan du
vælge mellem 22 friske farvedesign, lige fra ”galaxy
yellow” til ”midnight blue”, fra ”sparkling rosé” til
”coffee bean” – og hvis du har lyst, kan det blive
noget nyt hver dag. Find inspiration her. Opdag
friheden ved at gøre din bil unik.
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Beskyt nerverne med tilbehør fra Opel, men også
bilens værdi. Stænklapper og sidebeskyttelseslister forebygger for eksempel ærgerlige lakskader
som følge af sand og grus, vejsalt og tjære – en
investering, der betaler sig, ligesom de transparente
lakbeskyttelsesfolier til dørhåndtagsfordybninger
og bakspejlskapper. En pletfri bil bliver man stolt
af! Men hvis der kommer en skramme – så er det

OPEL+

SAFETY
Det pålidelige Opel+-tilbehør gør kørslen
endnu mere sikker. Din bil beskytter dig,
når tingene strammer til

Opel+ Safety

Opel+ Safety

RISIKO HELE
DAGEN LANG
Hvordan gør Opel sine autostole endnu sikrere? Hvilket arbejde
lægger din bilproducent bag, for at du og din familie kan føle jer
sikre på rejsen? Tag med i Opels sikkerhedscenter.
Omfattende forberedelser ligger bag: Anatol
Kraus og Martina
Adameck ved, hvor
vigtige testene er.

B
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GÜNTHER SCHMALL
Chef for GME Vehicle Safety
Integration

” H V E R E N E ST E D E L ,
V I B R U G E R I VO R E S
BILER ELLER
TILBYDER SOM
TILBEHØR,
B L I V E R T E ST E T A F
O S F O R I N D E N .”

OPEL+-TILBEHØR

Hans navn er Günther Schmall. Det er ham, der er
skyld i ulykken. Det er han regelmæssigt; det er
hans job. Som chef for GME Vehicle Safety
Integration er Günther Schmall førende sikkerhedsekspert hos Opel. ”Ulykkesstedet” er en af
hans arbejdspladser, og den lille, gennemrystede
passager er en dukke: en crashtest-dummy. Vi
befinder os i sikkerhedscentret hos Opel i tyske
Rüsselsheim, et kæmpe område, som ud over
crashbanen også huser snesevis af laboratorier og
værksteder. Her mellem vidt forskellige forsøgsopstillinger, mellem kæmpe maskiner og den mest
moderne computerteknik – her bliver det næsten
håndgribeligt, hvor vigtig sikkerhed er for Opel.
”Hver eneste del, vi bruger i vores biler eller
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ilen braser frontalt ind i forhindringen, og
der lyder et dumpt knald. Hoved og arme
på passageren flyver katapultagtigt
fremad, og et splitsekund senere griber
selen den lille krop og trækker den tilbage i
autostolen. Nogle få meter fra ulykkesstedet
betragter en stor, slank mand scenen og nikker
tilfreds.

Opel+ Safety

Anatol Kraus giver
”testbørnene” sin
fulde opmærksomhed.
Allerede i et sammenstød ved
en fart på 50 km i timen bliver
kroppen påvirket af kræfter,
som svarer til ca. 25 gange af
kropsvægten.

tilbyder som tilbehør, er testet forinden,” siger
Schmall. Alt lige fra frontkameraet med trafikskiltassistent over taglastholdere til de mest skræddersyede letmetalhjul – eller som det er tilfældet
her: autostole.
”Til vores tests anlægger vi parametre, som
ligger langt ud over lovgivningens mindstekrav,”
forklarer sikkerhedsfagmanden Schmall om det,
vi ser foran os. Ultrafine sensorer på hoved,

nakke, bryst, rygsøjle og bækken på dummyen og
særlige digitalkameraer, som kan tage op til 2.000
billeder pr. sekund, dokumenterer de mindste
detaljer om ”ulykken”. Kabler overfører dataene
fra sensorerne til et måleanlæg i bilen. Efter
forsøget kan de udtrækkes og analyseres i
laboratoriet.

14
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forskellige sikkerhedstests gennemgår en
autostol fra Opel+, før
den bliver frigivet til
salg.

For at garantere den størst mulige sikkerhed er
autostolene fra Opel konstrueret og testet til den
enkelte bilmodel. ”Kunderne får på den måde en

autostol, der passer præcis til netop deres bil,”
konstaterer Schmall. Desuden tester Opel auto-

” V I A N L ÆG G E R
PA R A M E T R E ,
SOM LIGGER
LANGT UD OVER
LO VG I V N I N G E N S
M I N D ST E K R AV.”
GÜNTHER SCHMALL
Chef for GME Vehicle Safety
Integration

stolene helt målrettet i samspil med andet
tilbehør, så for eksempel autostolen og tablet-holderen på bagsædet ikke kommer i vejen
for hinanden i tilfælde af en ulykke. Der ligger
altså et enormt arbejde bag, men netop når det
kommer til sikkerhed, kan forkerte kompromisser
få fatale følger.

OPEL+-TILBEHØR

bliver trukket hen mod forhindringen med et
kabelspil, kun kører 50 km i timen, er sammenstødet overraskende voldsomt. ”Allerede i et sammenstød ved en fart på 50 km i timen bliver kroppen
påvirket af kræfter, som svarer til ca. 25 gange af
kropsvægten,” forklarer Schmall om den kraft, der
ligger bag, og dermed om det farlige ved situationen. En situation, som uden for dette laboratorium
desværre er alt for almindelig. I 2014 oplevede
10.765 børn som medpassagerer at blive involveret i bilulykker i Tyskland.

Sikkerhedsekspert Schmall er yderst tilfreds med
resultaterne af dagens testrække. Konstruktion,

materiale, forarbejdning – resultaterne viser, at
alle komponenter i autostolen består belastningstestene med bravur. Men hvad med den lille
crashtest-dummy? Den sidder atter på sin rette
plads på en bænk i sikkerhedscentret – uskadt.
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Det er billederne fra crash-øjeblikket, der gør
størst indtryk. Selvom bilen, som her i hallen

Opel+ Safety
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UNIVERSAL-PARKERINGSPILOT

SAFETY

24 TIMER I DØGNET, 7
DAGE

PAR AL L EL PAR K ÉR N EM T
Det er stadig dig, der skal finde p-pladsen: Parkeringsassistancen hjælper med
at parkere på meget lidt plads, baglæns
og uden skrammer. 4 ultralydssensorer
genkender alle forhindringer.
Fås til forskellige modeller

Overlad intet til tilfældighederne, når det kommer til transport: I al
slags vejr, om dagen og om natten, med familien eller alene på
vejen nyder du godt af pålideligt sikkerhedsudstyr til din Opel.

SLÆBETOV

S TO R T I LT R Æ K N I N G S K R AF T
Kom fremad ved andres hjælp:
Tovet gør det muligt at blive slæbt
afsted blødt og uden ryk
ved en træklast på
maks. 3.000 kg.

SIKKERHEDSPAKKE

H VI S U H EL D ET ER U D E
Et must på de fleste europæiske gader og stræder:
sikkerhedsudstyret. I pakken findes advarselstrekant,
sikkerhedsveste og førstehjælpskasse i henhold til alle
relevante ECE- og DIN-forskrifter og med førstehjælpsudstyr i henhold til loven.

Dit tredje øje, når der parkeres: Kameraet
monteres på den bageste kofanger, så du har
det fulde overblik bagtil og lettere kan komme
på plads. Om dagen får du vist et højopløseligt
farvebillede. Ved skumring og i mørke skifter
skærmen til nattesyn i sort-hvid.
Fås til Astra

O P E L+

SAFETY
KÖNIG-SNEKÆDER –
PREMIUM K-SUMMIT

KOMME R I ND FRA KULDE N
For sikker kørsel ved sne og is: Det er
nemt og problemfrit at montere og
afmontere snekæderne. De holder ekstra
længe, da de kan bruges på begge sider.
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Passer til forskellige modeller

GÜNTHER SCHMALL
Chef for GME Vehicle Safety
Integration

AUTOSTOL DUO, KID, BABY-SAFE

N ÅR D U VI L LYS E O P
Signalér klasse og stil med Philips halogenforlygtepærer, nu ikke kun med typisk xenon-effekt, men også i
nuancerne hvid, blå, grøn, gul og lyserød.
Passer til forskellige modeller

OPEL+-TILBEHØR

OPEL+-TILBEHØR

B AG L Æ N S H EN S YN

HALOGENFORLYGTEPÆRER

S I K K ER H ED I AL L E AL D R E

Opel+ autostole giver certificeret sikkerhed
efter europæisk teststandard: Fra begyndermodellen BABY-SAFE (højre) til en kropsvægt på
op til 13 kg over modellen DUO (venstre) til
børn på 9-18 kg og til KID til de ældre
småbørn og skolebørn indtil 36 kg.
Fås til alle modeller – afhængig af
aldersgruppe
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BAKKAMERA

” KU N D E R N E FÅ R
E N A U TO S TO L ,
D E R PA S S E R
P R ÆC I S T I L N E TO P
D E R E S B I L .”

FAVORITTER

” PÅ D E N M Å D E K A N
J EG A LT I D H U R T I G T
K A ST E E T B L I K PÅ
M I N S M A R T P H O N E .”

Opel+ Favoritter

Opel+ Favoritter

OPEL +

Bettina Zimmermann
Skuespiller, om universal-smartphoneholderen

” PÅ D E N M Å D E K A N
J EG O G S Å I B I L E N
INDRETTE MIG MED MIN
P E R S O N L I G E ST I L .”
Eva Padberg
Model, om det indvendige trimsæt til ADAM

Alle vores prominente
Opel-varemærkeambassadører har hver sit yndlingsudstyr.
Se med her ...

”MED
20-TOMMER-FÆLGE VIRKER OPEL
INSIGNIA BARE
ENDNU MERE
SPORTY.”
JÜRGEN KLOPP
Træner FC Liverpool, om letmetalhjul i
7-turbine-eget design

” S Å E R J EG
KLAR TIL ALLE
S P R I N G .”
KEN DUKEN
Skuespiller, om ski- og surfboardholderen

ALLE INFORMATIONER OM TILBEHØRET FRA
OPEL+ OG NÆRMESTE FORHANDLER FINDER DU
PÅ WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/DK

OPEL+-TILBEHØR

OPEL+-TILBEHØR

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/DK

” J EG E L S K E R D E N H E LT SÆ R L I G E ,
F R I S K E ATMO S FÆ R E
I M I N B I L .”
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NADJA UHL
Skuespiller,
om PowerFlex Airwellness-aromasystemet

OPEL+

COMFORT &
CARE
Tilbehør fra Opel+ gør kørslen til den rene
fornøjelse. Sidder du meget i bilen, vil du
forstå at værdsætte fordelene ved smart
udstyr, som gør livet bag rattet mere behageligt.

OPEL+-TILBEHØR

Juan Carlos Martínez arbejder med opsøgende salg i en farmavirksomhed og sidder halvdelen af dagen bag rattet. Gennemtænkte detaljer i bilen kan forvandle arbejdshverdagen til
kvalitetstid.

De sidste detaljer
kommer på plads til
kundebesøgene i
området omkring
Barcelona: Chefen
sætter Juan Carlos
Martínez ind i de
nyeste tal på
iPaden.

D

u må hilse!” – ”Ja, det skal jeg nok!” Juan
Carlos Martínez løfter to kasser med
medikamenter og brochurer ind i
bagagerummet på sin Opel Insignia
Sports Tourer, stiller dokumentmappen ved siden
af, og han og chefen giver hinanden et klap på
skulderen til afsked.

I 15 år har Juan Carlos arbejdet med opsøgende
salg i den spanske farmavirksomhed Salvat, og efter
så lang tid er en aftale hos en kunde næsten som et
besøg hos en god bekendt. Bagsmækken lukker med
et stille plop, og Juan Carlos hænger omhyggeligt
jakken bag førersædet. Dresscoden i branchen er
stram: Jakkesæt og slips er obligatorisk indtil
højsommeren. Også selvom Juan Carlos Martínez er
dus med sine kunder, ville han aldrig dukke op i
krøllet jakke hos dem. ”En pæn fremtræden er den
halve forretning,” ved farmarådgiveren. Chefen
besluttede sig for Opel Insignia som firmabil ikke
mindst på grund af det nutidige, repræsentative
design – men også på grund af praktiske detaljer
som den udtrækkelige bagagerumsbund og frem
for alt på grund af OnStar-systemet, hvis bildiagnosticering gør Insignia’en endnu mere pålidelig og i
tilfælde af et uheld kan hjælpe hans medarbejder
Juan Carlos videre med informationer, adresser og
tips.

OPEL+-TILBEHØR

Opel+ Comfort & Care

MOBIL OG
AFSLAPPET
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Juan Carlos tjekker mødekalenderen. På planen
står der besøg i Barcelona, Sitges og Cambrils; om
aftenen vil den 47-årige katalaner have siddet fire

JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Kunderådgiver

timer bag rattet og have tilbagelagt godt 310
kilometer på motorvej og landevej. Tilbringer man
så meget tid i bilen, skal det også være behageligt.
Trafikken glider langsomt på Gran Via ind mod
centrum. I bakspejlet forsvinder først de futuristiske
kontortårne i messeområdet og senere de prægtige
facader på beboelsesejendommene i Eixample. Før
første kundebesøg gennemgår Juan Carlos endnu
engang koncentreret præsentationen af de nyeste
kosttilskud til tinnitus-patienter på iPaden. Selvfølgelig har han styr på data, fakta og forskningsresultater: Han følger trods alt nøje med i udviklingen og
godkendelsen af hvert enkelt produkt – men for en
sikkerheds skyld tjekker han lige en ekstra gang. På
den måde bliver Juan Carlos, der oprindeligt er
kemiker, nærmest videnskabsmand. At han besluttede sig for en karriere inden for opsøgende salg, har
Juan Carlos aldrig fortrudt: ”At forholde sig til nye
kunder og deres behov hver dag gør, at man holder
hovedet frisk.”
Der er noget tid inden næste aftale. På motortrafikvejen i retning mod Sitges køber Juan Carlos
kaffe og wienerbrød på en tankstation og kører så

Opel+ Comfort & Care

Opel+ Comfort & Care

”AT FORHOLDE
SIG TIL NYE
KUNDER HVER
DAG GØR, AT
MAN HOLDER
HOVEDET FRISK.”

Kort ophold på tanken,
hvorefter bilens navigationssystem leder farmarådgiver Juan Carlos
videre til næste kunde.

sin Opel Insignia ind på en snoet kystvej højt oppe
i naturparken Garraf. ”Det er alt for godt vejr i dag

til at sidde ved en bardisk,” siger Juan Carlos og
parkerer ved vejkanten. En let brise fejer gennem
egetræerne og palmerne, og nede ved kysten ved
byen Castelldefels ligger den smukke sandstrand.
”Sådan en pause er mere værd end en hel feriedag!” siger Juan Carlos.

Næppe er Juan Carlos kørt videre, før telefonen
ringer. Kan han klemme endnu en aftale i Salou

ind? ”Har apoteket på campingpladsen igen glemt,
at feriesæsonen er startet?” spørger Juan Carlos i
det håndfri telefonanlæg. ”Nemlig!” ler hans kollega
på kontoret.
Solen står lavt, da Juan Carlos drejer ind ved sit
hus. Før han låser hoveddøren op, bytter han med et

klik FlexConnect bøjlen ved førersædet ud med
tablet-holderen. I morgen går turen til bedsteforældrene på landet, og hans 11-årige søn vil se film på
køreturen. Juan Carlos smiler. Hans familie skal
kunne føle sig lige så meget hjemme i hans mobile
stue og kontor, som han selv.

TIPS
MARTINEZ
Restaurant med havneudsigt
LA CASETA DEL MIGDIA
Udendørs bar på Montjuïc
www.lacaseta.org

Juan Carlos
Martínez holder
pause ved
kysten. Kaffen
står foran ham
på FlexConnect
foldebordet.
Jakken hænger
uden at blive
krøllet på
FlexConnect bøjlen bag
førersædet.

OCAÑA
Populær bar og restaurant i den
gamle bydel

OPEL+-TILBEHØR

OPEL+-TILBEHØR

Ctra. de Miramar 38

www.ocana.cat

BALIUS
Vermouth- og tapasbar
www.baliusbar.com

PICNIC
Brunch- og morgenmadscafé
ULTRAMARINOS
Tapasrestaurant og vinbar
www.ultramarinosbarcelona.com
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www.picnic-restaurant.com

TAN K S TAT I O N T I L M O BI L EN

GØR DIN BIL TIL DIN
KOMFORTZONE
En behagelig bil er lig med livskvalitet.
Du kan glæde dig over, at hver eneste køretur i en Opel er
en lille oplevelse fuld af nydelse. Også for dine passagerer.

Den perfekte plads til mobilen, når der skal ringes,
navigeres eller bare lades op. Holderen leveres med
mikro-USB-oplader, og dermed kan bilens eget
USB-stik bruges til andre apparater. Kan kun bruges
sammen med PowerFlex-adapteren (se nedenfor).

Opel+ Comfort & Care

Opel+ Comfort & Care

POWERFLEX SMARTPHONE-HOLDER

COMFORT & CARE

Passer til Astra K

POWERFLEX-ADAPTER

ALT I D I N D EN F O R R Æ K K E VI D D E
PowerFlex – navnet siger det hele.
Energi og fleksibilitet er det, du får med
dette nyudviklede modulære system,
der har adapteren i midterkonsollen
som base. Systemet kan for eksempel
forbindes med en smartphone-holder
eller med AirWellness-aromasystemet.
Passer til Astra K

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/DK

O P E L+
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OPEL+-TILBEHØR

OPEL+-TILBEHØR

ALLE INFORMATIONER OM COMFORT & CARE-TILBEHØRET FRA OPEL+ OG NÆRMESTE FORHANDLER FINDER
DU PÅ WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/DK

AIRWELLNESS-AROMASYSTEM

E N DUFT A F ... K A RA KTE R
Tillad dig selv en forfriskning – også inde i
bilen. Når du tænder for AirWellness-aromasystemet, fylder det luften med én af to
dejlige dufte: ”Energizing Dark Wood”
minder om den kraftige, træagtige skovduft.
”Balancing Green Tea” giver en sart,
harmonisk duft. Duftpatronerne kan skiftes
ud og købes separat ligesom PowerFlex-adapteren til systemet (se højre side).
Fås til Astra K

DUFTPATRONER

AR O M AT I S K O G F R I S K
De udskiftelige patroner med duftene ”Energizing
Dark Wood” og ”Balancing Green Tea” rækker hver
til 40 timers drift og fås i refill-sæt med fire patroner.
Passer til AirWellness-aromasystem

RYGERPAKKE

D O BBELT S Å P R AKT I S K
Cigarettænder og askebæger i dobbeltpakke: Tænderen passer i 12-volt-stikket,
askebægeret passer i dåseholderen – begge dele inden for behagelig rækkevidde.
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Passer til Astra, Zafira og andre
modeller

Opel+ Comfort & Care

Opel+ Comfort & Care

FLEXCONNECT-ADAPTER

E N F O R AL L E
Lastholder til alle FlexConnect-dele,
monteres på nakkestøtten på forsædet
og har et fast greb i de forskellige
dele.

FLEXCONNECT-KROG

FLEXCONNECT-TØJBØJLE

STYR PÅ TI NGE NE

K R Ø L L ER EL L ER EJ

FlexConnect er det enkle system med
mange anvendelser og viser også sit
værd, når der bare monteres en enkelt
krog: En praktisk løsning, når man skal
af med taske, indkøbspose eller tøj.

Har du et møde, hvor der er dresscode? Med FlexConnect bøjlen kan dit
jakkesæt ankomme uden krøller. Og:
Den kan tages af sammen med jakken
og bruges uden for bilen, for eksempel
på hotellet.

Passer til Insignia, Astra, Corsa og
andre modeller – bortset fra
OPC-modeller

Passer til Insignia, Astra, Corsa og
andre modeller – bortset fra
OPC-modeller

FLEXCONNECT-KLAPBORD

S Å ER D ER S ER VER ET
Ligesom i flyet – bare bedre! Det er stabilt, når du stiller noget på det,
og det fylder ingenting, når du klapper det væk. Desuden har bordet
en indbygget, fleksibel kopholder, så koppen bliver, hvor den er.
Passer til Insignia, Astra, Corsa og andre modeller – bortset
fra OPC-modeller

Passer til Insignia, Astra, Corsa
og andre modeller – bortset fra
OPC-modeller

SOLSKÆRM TIL SIDERUDEN

M AS S ER AF S O L BES KYT T ELS ES FAKTO R
Praktisk på solskinsdagene: Solskærmene
til side- og dørruderne forhindrer
overophedning af kabinen, da de også
beskytter mod solen, når vinduet er åbent.
En yderligere fordel er, at solskærmene,
som fås i sæt af 4 stk., forhindrer myg og
bier i at komme ind i bilen.

FLEXCONNECT TABLET-HOLDER

OPEL+-TILBEHØR

Så er der garanteret stilhed på bagsædet: Takket være det stabile WLAN i bilen vil
både store og små passagerer nu endnu hellere end før se på tabletten på
køreturen. Fås som fire forskellige holdere til iPad 2, 3 og 4 samt til iPad Air, iPad
mini og Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1.
Passer til Insignia, Astra, Corsa og andre modeller – bortset fra
OPC-modeller

PASSER
TIL
4
ENHEDER

SOLSKÆRM TIL BAGRUDEN

S I K K ERT T I L BAG EBL I K

OPEL+-TILBEHØR

Passer til Mokka X og andre modeller

G O D F O RN ØJ E L S E

De skræddersyede solskærme beskytter mod
solen og blændeeffekten fra bilen bagved.
De fås i sæt med 2 dele inklusive opbevaringstaske og kan let monteres med
easy-clip-fastgørelsen.
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Fås til Mokka X og andre modeller

OPEL+

PROTECTION
Pytter? Firbenede passagerer? Mudrede
ting i bagagerummet? Tilbehør fra Opel+
beskytter bilens indre og karosseri mod
snavs og fugt. Der bliver passet godt
på din bil.

Opel+ Protection

Opel+ Protection

OVER STOK
OG STEN

Harald Irka samler
selv svampe og
krydderurter i skoven,
når han kan finde tid
til det. Med den
velbeskyttede Opel
Mokka X er smalle
skovveje ikke noget
problem.

Unge mesterkokke som Harald Irka tager selv ud i skoven og på
besøg hos lokale leverandører. Altid på jagt efter særlige råvarer.
Derfor har de brug for en bil, der kan være med på den værste
og er beskyttet perfekt mod snavs og smat.

56

point og tre kokkehuer har Harald Irka i
restaurantguiden Gault
Millau. Allerede som
19-årig blev han
køkkenchef i Saziani
Stub’n.
www.neumeister.cc

OPEL+-TILBEHØR

18

nogle dropper mellemleddet og vælger
pizzeriaet. Torvedag er derimod noget for
feinschmeckere, som vil tilfredsstille deres trang til
nydelse med alle sanserne. Og Harald Irka er
feinschmecker. Når det gælder ganens velsignelser,
er kun det bedste godt nok for ham. Denne
lidenskab har bragt ham til toppen af den østrigske
gastronomi. I 2015 kårede restaurantguiden Gault
Millau ham til årets kok. For mange er den jernhårde konkurrence i gourmetcirkusset en velkendt
myte. Men Harald Irka er et særtilfælde. Han er kun
24 år, og det gør ham – sammen med en italiensk
jævnaldrende kok – til den yngste mesterkok i
verden. Den fart, som han har på, undrer også
nogle gange ham selv. Harald Irka er født i Linz i
Østrig og har en målrettet smag og frem for alt en
fornemmelse for, hvordan og hvor han finder frem
til det, der kan leve op til hans strenge krav. Harald
er Chef de Cuisine i Saziani Stub’n i byen Straden
ikke langt fra den slovenske grænse midt i den vilde
og romantiske natur. Han foretrækker regionale
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D

er er mange måder at klare indkøbene
på. De fleste kører hen i supermarkedet,

A – MALLE

1 mallefilet (250 g), hvidt peber, 20 g smør, 1 fed
hvidløg, 1 kvist timian

B – SMØR MED SKOVSYRE

80 g smør, 100 g skovsyre, 20 g verjuice

C – KAPERSOLIE

50 g kapers, 50 g rapsolie

D – SERVERING

Maldon Sea Salt, blomster af pibeløg

” F O R O S KO K K E E R
RENLIGHED OG
H YG I E J N E E N A B S O LU T
F O R U D SÆ T N I N G .”

OPEL+-TILBEHØR

HARALD IRKA
Mesterkok

ingredienser, som er i sæson. ”Vi forsøger at parre
det østrigske køkken med nye ideer og moderne
madlavningsteknikker,” siger han.
For ham er det en selvfølge at have et godt
forhold til dem, der sælger ham de bedste varer til
hans geniale køkken. Mange produkter får han
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leveret direkte fra de omkringliggende gårde og
producenter eller henter dem selv i skoven. Til det
formål bevæger Harald sig på veje, der bogstaveligt
talt går over stok og sten. Han har fundet sig en
partner, som bestemt ikke har noget imod hans
specielle indkøbsture: Opel Mokka X. Det lyder som
espresso: lille, men stærk. Med denne firhjulstrækker kan han nå frem til alt og alle uden at skulle

A Mallefileten deles i portioner. Lidt
rapsolie varmes på en slip let-pande.
Fisken krydres med hvidt peber og
brunes. Når fisken er gylden, tilsættes
hvidløg, timian og smør. Det stilles til
side, og fisken hviler et minuts tid.
Fisken skal være let gennemsigtig og
saftig.
B Saften presses ud af skovsyren. Alle
ingredienser puttes i en bordblender og
blendes på højeste styrke i noget tid,
indtil skovsyresaften er blandet med
smør og verjuice.
C Kapersene pureres fint sammen med
rapsolien. Til slut passeres det gennem
en mikrosi.
D En smule af skovsyresmørret anrettes
på en kold tallerken. Den varme fisk
placeres midt på og krydres med
havsalt. Fisken dryppes med kapersolie
og garneres med pibeløgblomster.
Opskriften stammer fra kogebogen ”Terroir”
af Harald Irka (udgivet af Anna og Albert
Neumeister), fotos af Marion Luttenberger

Opel+ Protection
være bekymret for sit køretøj. Når han skal samle
friske krydderurter, er ingen skovvej ufremkommelig. Slaghuller, mudrede skovveje, vandpytter.
Egentlig ville smagsvirtuosen Harald være ligeglad,
hvis hans bil efter sådan en sviptur så ud som en
quadbike efter et motocrossræs, men stænklapperne foran hjulene sikrer, at det aldrig kommer så
vidt.
Harald har en svaghed for biler. Hans store
længsel hedder Ferrari. En gang om året kører han
med en ven til Modena, bare for at teste. Åh, det er
sejt. Men hver ting til sin tid. Med Opel Mokka X er
det i hvert fald sjovt at køre ud til økolandmændene. En hyggelig snak med landmandskonen på
hønsegården eller en fagsnak med frugt- og
grøntavleren – man behøver ikke være overdrevet
forsigtig, når man pakker bagagerummet i sin
Mokka X. En perfekt tilpasset beskyttelsesfilm på
kanten af bagagerummet forhindrer ridser og snavs
fra kasser og frugtsaft. Med en stabil og kompakt
gummimåtte fra Opel Protection-serien i bagagerummet er det heller ikke noget problem at stable
skrøbelige madvarer. Her er der ingen plastikplader, der rutsjer rundt, ingen filtmåtter med en
snigende, gærende lugt, der aldrig kan gå væk ...
Hønselort? Pyt med det! Gummimåtten er forsynet
med et håndtag i enden og kan nemt rengøres.
”For os kokke er renlighed og hygiejne en absolut
forudsætning for gode resultater. Og det gælder
selvfølgelig allerede i forsyningskæden for varerne,”
forklarer Harald Irka. Den enkle håndtering af
tilbehøret til Mokka X gør de forskellige indkøbsture
lette og problemfri. Proffer elsker moderne teknik,
uanset om det er i køkkenet eller i bilen. Til syvende
og sidst er der kun ét, der gælder: intelligent
reduktion ned til den mest koncentrerede nydelsesessens.

OPEL+-TILBEHØR

MALLE
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OPSKRIFT

Med Harald Irka
har Saziani
Stub’n i byen
Straden et geni i
køkkenet. For
ham går perfektion forud for alt
andet – også når
det gælder de
produkter, han
anvender. Han
kender alle leverandørerne godt,
og æblerne plukker han også
gerne selv.

BILDÆKKEN ADAM-FLAIR

I ADAM ( S ) KO S T U M E
Det skræddersyede tøj til din ADAM: Dette
vandafvisende, bløde og åndbare dækken
beskytter din bil mod vind og vejr samt
miljøpåvirkninger.

Opel+ Protection

Opel+ Protection

DIN BIL HAR BRUG FOR
DIG – BESKYT DEN

NYHED
TIL
KARL

Vil du have, at din bil skal være ren og pæn så længe som muligt?
Så sørg for, at vind og vejr, snavsede og dårlige veje samt
daglig brug ikke bider på den.

DÆKKEN TIL FORRUDE

G L AS K L ART OVER BL I K
R ET T ET I N D

SIKKERHEDSGITTER

F I D O S K AL DA MED
Det skræddersyede skilleelement mellem passagerer og bagagerum yder beskyttelse og
sikkerhed, også for familiens firbenede
medlemmer. Det monteres ganske enkelt bag
nakkestøtterne på bagsædet. Men bilen er
stadig fleksibel: Bagsæderne kan klappes ned,
også når sikkerhedsgitteret er monteret, så der
kan fortsat pakkes i hele bagagerummets længde.

O P E L+
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Det er klart, at KARL skaber opmærksomhed. Sidebeskyttelseslisterne understreger de sporty linjer endnu mere. De er
selvklæbende, grunderet og kan lakeres i bilens farve.
Fås til KARL. Lignende sidebeskyttelseslister fås til
andre modeller

Fås til Mokka X, Astra ST, Insignia ST,
Zafira
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SIDEBESKYTTELSESLISTER

HJULMØTRIKKAPPER OG FÆLGLÅSE

I N G EN FAR E PÅ FÆ R D E

Førsteklasses hjul har brug for beskyttelse – mod snavs,
salt og korrosion. Og det kan de få med de flotte
kapsler til hjulmøtrikker og -skruer. Fælglåsene
forhindrer tyveri af letmetalfælge, som tyve efterspørger
i stor stil – fås i sæt med 4 stk. og nøgle.
Passer til alle modeller
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Hvis temperaturen er nået under frysepunktet om natten, skal
der skrabes is om morgenen! Men dette dækken sørger for,
at du kan se ud af forruden, og skåner ikke mindst
vinduesviskerne.

M ED BEG G E BEN PÅ . . . M ÅT T EN
Disse slidstærke og robuste fodmåtter til din nye Opel
Astra yder perfekt og fordelagtig beskyttelse af gulvet.
Opels standardfastgørelsessystem til måtter garanterer, at
de ikke rutsjer rundt.

VELOUR-BILMÅTTER

E T SOLI DT GRUNDLAG
Let genkendelige med påsyet ADAMlogo: Velour-måtterne i brun og sort er
skræddersyet til din nye Opel ADAM,
skridsikre og nemme at montere i Opels
indbyggede fastgørelsessystem.

Opel+ Protection

Opel+ Protection

ECONOMY-BILMÅTTER

Lignende måtter fås til andre modeller

Lignende måtter fås til andre
modeller

STÆNKLAP

EN R EN FOR N ØJ EL S E
Monteres nemt og uden brug af
værktøj: Stænklappen forhindrer
effektivt lakskader, der forårsages af
småsten, skidt og vejsalt.
Fås til flere modeller

PASFORM-GUMMIMÅTTER

T I L VI N D O G VEJ R

BA RE B REM S O P
Slut med, at tingene vælter rundt: Det elastiske net fastholder alle genstande,
som ligger løst i bagagerummet, og som ved hårde opbremsninger kan blive til
farligt skyts. Og bumlen og skramlen fra bagagerummet trylles også væk.
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Fås til Mokka X og andre modeller

26

uger gennemtestes
tilbehør på testbænken, før det bliver
frigivet til brug i en
Opel.

Fås til Mokka X. Lignende bakker fås til
andre modeller

Lignende gummimåtter fås til
andre modeller

OPEL+-TILBEHØR

OPEL+-TILBEHØR

BAGAGERUMSNET, HORISONTALT

Ren og skær luksus til bagagerummet: Den
skræddersyede transportbakke med vandtæt
gummioverflade og skridsikker belægning letter
arbejdet med at pakke bilen. En høj kant giver
en yderligere barriere og holder væske
indenbords.

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/DK

ALLE INFORMATIONER OM PROTECTION-TILBEHØRET
FRA OPEL+ OG NÆRMESTE FORHANDLER FINDER DU
PÅ WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/DK
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TRANSPORTBAKKE

VI D U N D ER L I GT F O R AN D ER L I G

Bilgulvet vil takke dig! Især ved vådt
(vinter-)vejr. Gummimåtten med
Astra-logo holder fugt, snavs og sne
væk fra tæppet.

1

OPEL+-TILBEHØR
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WhiteVision

Intense white xenon eﬀect
• Maximum visibility, premium look

• Maximum white light for greater
contrast

• Philips original equipment quality

• High-quality quartz glass

• 100% road legal

ColorVision
Add a touch of color

• Innovative coating technology in
blue, green, yellow or purple

• 60% more white light* on the road

• Philips original equipment quality

• High-quality quartz glass

• 100% road legal

Premium Kits

For increased safety

For increased safety, it is recommended by most European countries that all
vehicles be equipped with a homologated spare kit. Compulsory in some European
countries, having a homologated spare kit in a vehicle will not only keep drivers
in compliance with the law but will also keep them safer as they will always be
prepared to replace a burned-out lamp.

