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ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי736.7פנס ערפל אח' שמ' ראב 07- 51298754
ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי736.7פנס ערפל אח' ימ' ראב 07- 51298764

1012030L016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי14827.75פנס ראשי שמ' -מודל
1012031R016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי10998.23פנס ראשי ימ' -מודל

10251100SPR5P(עם איתות +5פינים)ZS  -018 - חליפי850.7ראי שמ' מושלםMG018- ~ ZS
10251100SPRP(פינים עם איתות ZS  -018(6 - חליפי850.7ראי שמ' מושלםMG018- ~ ZS

10251101SPR5P(עם איתות +5פינים)ZS  -019 - חליפי813.3ראי ימ' מושלם
10251101SPRP(פינים עם אחתות ZS  -019(6 - חליפי813.3ראי ימ' מושלםMG019-021 ~ ZS EV

107737100KY  -021 טסלהחליפי7121.73פנס ראשי שמ' - מודלY ~ -021 מודל
107737200KY  -021 טסלהחליפי7121.73פנס ראשי ימ' - מודלY ~ -021 מודל
107739000F016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1602פנס איתות במגן קד' ימ' - מודל
107739100FY  -021 טסלהחליפי854.62פנס ערפל קד' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
107739200FY  -021 טסלהחליפי854.62פנס ערפל קד' ימ' - מודלY ~ -021 מודל
107740100FY  -020 טסלהחליפי1602.42פנס אח' פנימי שמ' - מודלY ~ -021 מודל
107740200FY  -020 טסלהחליפי1602.42פנס אח' פנימי ימ' - מודלY ~ -021 מודל

1100018L014-017 ~ דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי4726.32פנס אח' שמ' ראנג'רובר ספורט
1100018R015- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי4726.32פנס אח' ימ' חיצוני -רובר ספורט
1100021L012-  חליפי4241.28פנס אח' שמ' - איווק
1100021R012-  חליפי4241.28פנס אח' ימ' - איווק

112510650GY  -021 טסלהחליפי1865.84איתות בכנף קד' שמ' (+מצלמה) - מודלY ~ -021 מודל
150208800BOE016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2172.69פנס אח' פנימי שמ' - מודל
150208900BOE016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2172.69פנס אח' פנימי ימ' - מודל
151495200COE016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי8960פנס ראשי שמ' - מודל
151495300COE016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי8960פנס ראשי ימ' - מודל

261508992DG015-  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1949.65פנס ערפל קד' ימ' - ג'וק
261558992DG015-  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי2671.38פנס ערפל קד' שמ' - ג'וק
26165JF00CGGTR -016 '015ניסןחליפי247.44פנס איתות שמ- ~ GTR
26430BC00BG10 נוט ~ 06-010ניסןחליפי145.1פנס אור פנימי אמצעי -נוט
265504CA1AG016-017 - אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי437.16פנס אח' ימ' פנימי -אקסטרייל

26550HV05A018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי683פנס אח' ימ' פני' - קשקאי
265555M51AG01-06 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי760.16פנס אח' שמ' פנימי-פרפקט

26555HV05A018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי696פנס אח' שמ' פני' - קשקאי
קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי5170מגן קד' שחור קאמרו -329318181010

34300SWA003CRV 09-08-012הונדהחליפי437.2פנס איתות בראי ימין ~ CRV
4625870S014-לאון ~ 014-016סיאטחליפי329פנס אור בלם ליאון
4625870S014-חליפי329פנס אור בלם ליאוןVAG014-016 ~ לאון

4638202064LPW463  -018 - '012-017מרצדסחליפי2031.4סט כיסוי פנס אח' ימ'+שמ ~ (W463) G-CLASS
קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי447.4פנס בלימה - קודיאק  -4813870017
קודיאק ~ VAG017-021חליפי447.4פנס בלימה - קודיאק  -4813870017

5134861R011- 4טויוטהחליפי289פנס איתות ימ' בראי קורולהD ~ 011-012 קורולה
5169861L12 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי153.5פנס איתות בראי/כנף שמ' יאריס
5169861R12 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי146פנס במראה ימ'-יאריס

קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי406.1איתות בראי שמ' - קרפטר  -5353861018
קרפטר ~ -VAG018חליפי406.1איתות בראי שמ' - קרפטר  -5353861018
קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי418.3איתות בראי ימ' - קרפטר  -5353862018
קרפטר ~ -VAG018חליפי418.3איתות בראי ימ' - קרפטר  -5353862018
קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי653.3פנס בלימה -קאדי -5354870015
קאדי ~ VAG016-020חליפי653.3פנס בלימה -קאדי -5354870015

5E3941699SW/020  -021-  חליפי954פנס ערפל קד' שמ' (לד) - אוקטביה
5E3941700SW/020  -021-  חליפי954פנס ערפל קד' ימ' (לד) - אוקטביה

63147857003X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי144.97מחזיר אור אח' שמ- ~ X3 (G01)
63147857004X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי144.97מחזיר אור אח' ימ- ~ X3 (G01)
68247167AA015-019 ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1544.7פנס בלימה - ריינגייד

7305001ADU0000GE3  -020 - 'חליפי1358.3פנס אח' שמ' חיצGAC020- ~ GE3
7305002ADU0000GE3  -020 - 'חליפי1358.3פנס אח' ימ' חיצGAC020- ~ GE3
7315001ADU0100GE3  -020 - 'חליפי965.25פנס ערפל אח' שמGAC020- ~ GE3
7315002ADU0100GE3  -020 - 'חליפי965.25פנס ערפל אח' ימGAC020- ~ GE3

8113044140G03 וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי1022.31פנס ראשי ימ' - אונסיס וורסו
811500E360020-  ~ היילנדר ~  -020טויוטהחליפי4460פנס ראשי שמ' - היילנדר

8156060610Gלנד קרוזר 02 יבוא אישי L 'פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי1911.23פנס אח
8157048080G019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1293.52פנס אור בלם - ראב
8159160310G018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי2605.1פנס אח' שמ' פנ' - פרדו

87614F2500019-  חליפי328.44פנס איתות ראי שמ' - אילנטרה
876244D0002009 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי446.3איתות ראי ימ-קרנבל
87624F2500019-  חליפי307.28פנס איתות ראי ימ' - אילנטרה

9210159500GH350 -017 '017יונדאיחליפי608.18פנס ראשי מושלם שמ-  ~ H350
92101A2350G3D 14 5קיהחליפי3566.1פנס ראשי שמ סידD ~ 012-015 סיד
92101G5500G022- נירו ~ -019קיהחליפי3908.8פנס ראשי שמ' - נירו  -019/נירו פלוס
92102D4170G016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי5335.26פנס ראשי ימ' אופטימה
92108Q5000G020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי1336.39פנס דרך שמ' במגן קד' - סלטוס
92109Q5000G020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי1346.7פנס דרך ימ' במגן קד' - סלטוס
92201D4100G016- אופטימה L 'אופטימה ~ 016-017קיהחליפי1750.39פנס ערפל קד
92201G5520G019-  נירו ~ -019קיהחליפי998.6פנס ערפל קד' שמ' - נירו
92202A7500G016- פורטה R 'פורטה ~ 013-016קיהחליפי1051.74פנס ערפל קד
92401D4600G018-  אופטימה ~ -018קיהחליפי3629.15פנס אח' שמ' חיצ' - אופטימה
92401G6400G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי2663.68פנס אח' שמ' - פיקנטו
92402G7000GEV  -020 יונדאיחליפי3132פנס אח' ימ' חיצ' - איוניקEV ~ -020 איוניק
92402S1000G019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי2999.2פנס אח' ימ' חיצ' - סנטה פה
92403C5110G016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3982.4פנס אח' שמ' פנימ' - סורנטו
92403S1500GSUPREME  -021 סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי1919.48פנס אח' שמ' פנ' - סנטה פה
92404S1500GSUPREME  -021 סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי1919.48פנס אח' ימ' פנ' - סנטה פה
924052F351G08 סרטו ~ 06-010קיהחליפי420.07פנס ערפל אח שמ' סרטו
92406D9710G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1022.67פנס איתות אח'+מחזיר אור ימ' - ספורטאג
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927002S000GIX35 -11 010-015יונדאיחליפי229.8פנס בלימה עליון ~ IX35

חליפי355.22פנס לראי ימ' - 2008  -9837260480020
חליפי355.22פנס לראי שמ' - 2008  -9837260680020

A2228207361PFMS-500 -15- '013-017מרצדסחליפי29880סט פנסים ראשים שמ'+ימ ~ (W222) S-CLASS
A2229065401PFMS400 014- 013-017מרצדסחליפי6900.8סט פנסים אחורים ~ (W222) S-CLASS

DEP004268721X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי302.06רפלקטור ימ' למגן אח' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP004318741LCI F10/014-016 F18 5 ב.מ.וו / מיניחליפי315.12מחזיר אור אח' ימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP004428721X3 015-ב.מ.וו / מיניחליפי315.12מחזיר אור אחורי ימין(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP00931900009- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי72.9פנס אור מס' ברלינגו

DEP01656861011- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי378.7פנס איתות בראי שמ' דובלו
DEP01656862011- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי378.7פנס איתות בראי ימ' דובלו
DEP0172790007- 4פורדחליפי141.5פנס אור מס' מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
DEP0173086109-13 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי220פנס איתות במראה שמ' פיאסטה
DEP0173086209-012 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי220איתות במראה ימ' - פיאסטה
DEP0174190006- טרנזיט    06 - לא פעילפורדחליפי85פנס מס' אח' טרנזיט
DEP01770861014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי212.15פנס ראי שמ' טרנזיט
DEP01770862014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי212.15פנס ראי ימ' טרנזיט
DEP0181286106-012 5הונדהחליפי369.33פנס ראי שמ' סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
DEP0383300209 בוקסר R חליפי171.9איתות ראי
DEP0383300607-12 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי249.7פנס איתות ימין במראה דוקטו
DEP0422290007 מגאן ~ 07-09רנוחליפי117.1פנס מספר-מאגן
DEP0424586598-010 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי421.11פנס בלימה בדלת מיטען מסטר
DEP0480587006-08 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי469.1פנס בלימה במטען - אוקטביה
DEP0480587006-08 חליפי469.1פנס בלימה במטען - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
DEP0481186109 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי140פנס איתות במראה שמ' אוקטביה
DEP0481186109 חליפי140פנס איתות במראה שמ' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
DEP04814870017-    אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי519.8פנס בלימה - אוקטביה
DEP04814870017-    חליפי519.8פנס בלימה - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
DEP0517586109 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי339.4איתות במראה שמ' אוונסיס
DEP05211861C30/C70/S40/S60 07- '05-09וולבוחליפי272.8פנס ראי שמ ~ S60
DEP05211862C30/C70/S40/S60 07- '05-09וולבוחליפי231פנס ראי ימ ~ S60
DEP0531090007 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי112.8פנס אור מספר גולף
DEP0531090007 חליפי112.8פנס אור מספר גולףVAG05-08  ~ גולף

DEP05310920LED010- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי66פנס אור מספר טיגואן
DEP05310920LED010- חליפי66פנס אור מספר טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

DEP05343871T5 10-12 '05-015פולקסווגןחליפי302.1פנס בלם אח' שמ ~ T5
DEP05343871T5 10-12 'חליפי302.1פנס בלם אח' שמVAG05-015 ~ T5

DEP053528411T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי81.8איתות כנף קד' שמ ~ T6
DEP053528411T6  -016 - 'חליפי81.8איתות כנף קד' שמVAG016-020 ~ T6
DEP053528421T6 016- '016-020פולקסווגןחליפי133.5איתות ראי ימ ~ T6
DEP053528421T6 016- 'חליפי133.5איתות ראי ימVAG016-020 ~ T6
DEP053528721016-  016-020פולקסווגןחליפי157מחזיר אור אח' ימ' - טרנספורטר ~ T6
DEP053528721016-  חליפי157מחזיר אור אח' ימ' - טרנספורטרVAG016-020 ~ T6
DEP05356871116- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי188.9מחזיר אור אח' שמ' פני' פאסט
DEP05356871116- חליפי188.9מחזיר אור אח' שמ' פני' פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
DEP05356872116- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי324.3מחזיר אור אח' ימ' פני' פאסט
DEP05356872116- חליפי324.3מחזיר אור אח' ימ' פני' פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
DEP05356873116- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי188.9מחזיר אור אח' שמ' חיצ' פסט
DEP05356873116- חליפי188.9מחזיר אור אח' שמ' חיצ' פסטVAG015-020 ~ פאסאט
DEP05434870112 מרצדסחליפי600.3פנס אור בלימה ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
DEP054538711R-CLASS W251  06-014 - '06-012מרצדסחליפי191.1מחזיר אור אח ~ (W251) R-CLASS
DEP054538721R-CLASS W251 06-014 - '06-012מרצדסחליפי189.2מחזיר אור אח' ימ ~ (W251) R-CLASS
DEP101411URA6 98-01 - '95-97אודיחליפי660פנס אח  ימ ~ A6
DEP101411URA6 98-01 - 'חליפי660פנס אח  ימVAG95-97 ~ A6
DEP101412ULA6 04-02 - '98-01אודיחליפי630פנס אח' שמ ~ A6
DEP101412ULA6 04-02 - 'חליפי630פנס אח' שמVAG98-01 ~ A6
DEP101412URA6 04-02 - '02-04אודיחליפי660פנס אח' ימ ~ A6
DEP101412URA6 04-02 - 'חליפי660פנס אח' ימVAG02-04 ~ A6
DEP101415ALA6 -012 07-015אודיחליפי2995.21פנס אח' שמ' פנימי לד ~ Q7
DEP101415ALA6 -012 חליפי2995.21פנס אח' שמ' פנימי לדVAG07-015 ~ Q7
DEP101416ULA6  -09 - [לד] '09-010אודיחליפי2000.3פנס אח' שמ ~ A6
DEP101416ULA6  -09 - [לד] 'חליפי2000.3פנס אח' שמVAG09-010 ~ A6
DEP101416URA6 09-010 - (לד) '09-010אודיחליפי2000.3פנס אח' ימ ~ A6
DEP101416URA6 09-010 - (לד) 'חליפי2000.3פנס אח' ימVAG09-010 ~ A6
DEP101427ALA6  -012 011-015אודיחליפי2790.6פנס אח' שמ' מושלם לד ~ A6
DEP101427ALA6  -012 חליפי2790.6פנס אח' שמ' מושלם לדVAG011-015 ~ A6
DEP101427ARA-6 -011 - '011-015אודיחליפי2790.6פנס אח' ימ ~ A6
DEP101427ARA-6 -011 - 'חליפי2790.6פנס אח' ימVAG011-015 ~ A6
DEP101495ULA6 05-08 '02-04אודיחליפי1050פנס אח' שמ ~ A6
DEP101495ULA6 05-08 'חליפי1050פנס אח' שמVAG02-04 ~ A6
DEP101495URR A6 05-08 '98-01אודיחליפי1050פנס אח ~ A6
DEP101495URR A6 05-08 'חליפי1050פנס אחVAG98-01 ~ A6
DEP101501ULA3 04-05 - '04-07אודיחליפי690.99פנס אח' שמ ~ A3
DEP101501ULA3 04-05 - 'חליפי690.99פנס אח' שמVAG04-07 ~ A3
DEP101501URA3 04-05 - '04-07אודיחליפי690.99פנס אח' ימ ~ A3
DEP101501URA3 04-05 - 'חליפי690.99פנס אח' ימVAG04-07 ~ A3
DEP101513ULA3 13- 5D '013-016אודיחליפי790.91פנס ערפל שמ ~ A3
DEP101513ULA3 13- 5D 'חליפי790.91פנס ערפל שמVAG013-016 ~ A3
DEP101513URדלA3 013 5- '013-016אודיחליפי790.91פנס ערפל ימ ~ A3
DEP101513URדלA3 013 5- 'חליפי790.91פנס ערפל ימVAG013-016 ~ A3
DEP101514ULA3 013-015 - '013-016אודיחליפי629.09פנס ערפל קד' שמ ~ A3
DEP101514ULA3 013-015 - 'חליפי629.09פנס ערפל קד' שמVAG013-016 ~ A3
DEP101514URA-3 14 013-016אודיחליפי733.11פנס ערפל ימין ~ A3
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DEP101514URA-3 14 חליפי733.11פנס ערפל ימיןVAG013-016 ~ A3
DEP101516ULA3 2D -08 - '04-07אודיחליפי1001.11פנס אח' שמ ~ A3
DEP101516ULA3 2D -08 - 'חליפי1001.11פנס אח' שמVAG04-07 ~ A3
DEP101516URA3 2D -09 - '04-07אודיחליפי1371.5פנס אח' ימ ~ A3
DEP101516URA3 2D -09 - 'חליפי1371.5פנס אח' ימVAG04-07 ~ A3
DEP101523URA3 013- 013-016אודיחליפי1450.88פנס אח ימ' פנימי ~ A3
DEP101523URA3 013- חליפי1450.88פנס אח ימ' פנימיVAG013-016 ~ A3

DEP101529EMNLA3 010-08-012אודיחליפי4374.8פנס ראשי שמ' - קסנון ~ A3
DEP101529EMNLA3 010-חליפי4374.8פנס ראשי שמ' - קסנוןVAG08-012 ~ A3
DEP101529EMNR(8P0941030BM )קסנון A3 11 - '08-012אודיחליפי4374.8פנס ראשי ימ ~ A3
DEP101529EMNR(8P0941030BM )קסנון A3 11 - 'חליפי4374.8פנס ראשי ימVAG08-012 ~ A3

DEP101539AL3D 014- A3 013-016אודיחליפי2039.13פנס אחורי שמאל ~ A3
DEP101539AL3D 014- A3 חליפי2039.13פנס אחורי שמאלVAG013-016 ~ A3
DEP101539ARA3 013- '013-016אודיחליפי2039.13פנס אח' ימ ~ A3
DEP101539ARA3 013- 'חליפי2039.13פנס אח' ימVAG013-016 ~ A3
DEP101540URA3 013-015 - '013-016אודיחליפי790פנס אח' ימ ~ A3
DEP101540URA3 013-015 - 'חליפי790פנס אח' ימVAG013-016 ~ A3

DEP101546EMR014 דל4 סדן A3 -'011-014אודיחליפי2486.44פנס ראשי ימ ~ A8
DEP101546EMR014 דל4 סדן A3 -'חליפי2486.44פנס ראשי ימVAG011-014 ~ A8

DEP101604ULA6+A4+Q5 09- 09-011אודיחליפי580פנס ערפל קד' שמ' דגם ספורט ~ A4
DEP101604ULA6+A4+Q5 09- חליפי580פנס ערפל קד' שמ' דגם ספורטVAG09-011 ~ A4
DEP101605URA4 -08 - '95-99אודיחליפי681.11פנס אח' ימ ~ A4
DEP101605URA4 -08 - 'חליפי681.11פנס אח' ימVAG95-99 ~ A4
DEP101607AL08- פסאט+A4+A5+A1 - '08-12אודיחליפי590.3פנס ערפל קד' שמ  ~ A5
DEP101607AL08- פסאט+A4+A5+A1 - 'חליפי590.3פנס ערפל קד' שמVAG08-12  ~ A5
DEP101607AR07 פאסט/A4+A5+A1 '08-12אודיחליפי590.3פנס ערפל קד' ימ  ~ A5
DEP101607AR07 פאסט/A4+A5+A1 'חליפי590.3פנס ערפל קד' ימVAG08-12  ~ A5
DEP101611ULA4 07-09 - 05-08אודיחליפי785.3פנס אח' שמ' חיצוני ~ A4
DEP101611ULA4 07-09 - חליפי785.3פנס אח' שמ' חיצוניVAG05-08 ~ A4
DEP101611URA4 09-07 - 05-08אודיחליפי785.3פנס אח' ימ' חיצוני ~ A4
DEP101611URA4 09-07 - חליפי785.3פנס אח' ימ' חיצוניVAG05-08 ~ A4
DEP101612URA4 08-12 '09-011אודיחליפי1175.09פנס אח' ימ ~ A4
DEP101612URA4 08-12 'חליפי1175.09פנס אח' ימVAG09-011 ~ A4
DEP101616ULA4 09-09-011אודיחליפי501.23פנס אח' שמ' פנימי ~ A4
DEP101616ULA4 09-חליפי501.23פנס אח' שמ' פנימיVAG09-011 ~ A4
DEP101616URA4 -08 - '09-011אודיחליפי502.13פנס אח' ימ' פנ ~ A4
DEP101616URA4 -08 - 'חליפי502.13פנס אח' ימ' פנVAG09-011 ~ A4
DEP101620ULA4 -14 '012-015אודיחליפי3680.11פנס אח' שמ ~ A4
DEP101620ULA4 -14 'חליפי3680.11פנס אח' שמVAG012-015 ~ A4
DEP101620URA4 -014 '09-011אודיחליפי3680.11פנס אח' ימ ~ A4
DEP101620URA4 -014 'חליפי3680.11פנס אח' ימVAG09-011 ~ A4
DEP101621ALA4 012-015 - (לד) '012-015אודיחליפי2003.1פנס אח' שמ' פנ ~ A4
DEP101621ALA4 012-015 - (לד) 'חליפי2003.1פנס אח' שמ' פנVAG012-015 ~ A4
DEP101621ARA4 013-015 - '012-015אודיחליפי2003.1פנס אח' ימ' פנ ~ A4
DEP101621ARA4 013-015 - 'חליפי2003.1פנס אח' ימ' פנVAG012-015 ~ A4

DEP101621EM2LA4 -08 - 05-08אודיחליפי1988פנס ראשי שמ' - חש'+מנוע ~ A4
DEP101621EM2LA4 -08 - חליפי1988פנס ראשי שמ' - חש'+מנועVAG05-08 ~ A4
DEP101621EM2RA4 -08 - 02-04אודיחליפי1988פנס ראשי ימ' - חש'+מנוע ~ A4
DEP101621EM2RA4 -08 - חליפי1988פנס ראשי ימ' - חש'+מנועVAG02-04 ~ A4

DEP101621UL(לד) A4 010-012 '09-011אודיחליפי1993.11פנס אח' שמ ~ A4
DEP101621UL(לד) A4 010-012 'חליפי1993.11פנס אח' שמVAG09-011 ~ A4
DEP101621UR(לד) A4 010-012 '09-011אודיחליפי3960.2פנס אח' ימ ~ A4
DEP101621UR(לד) A4 010-012 'חליפי3960.2פנס אח' ימVAG09-011 ~ A4
DEP101634ULA4 02-04 - '00-01אודיחליפי677.44פנס אח' שמ ~ A4
DEP101634ULA4 02-04 - 'חליפי677.44פנס אח' שמVAG00-01 ~ A4
DEP101634URA4 02-04 - '00-01אודיחליפי677.44פנס אח' ימ ~ A4
DEP101634URA4 02-04 - 'חליפי677.44פנס אח' ימVAG00-01 ~ A4

DEP101645EM2LA4 13- 09-011אודיחליפי2508פנס ראשי שמ' חשמ' + מנוע ~ A4
DEP101645EM2LA4 13- חליפי2508פנס ראשי שמ' חשמ' + מנועVAG09-011 ~ A4
DEP101645EM2RA4 13- 09-011אודיחליפי2508פנס ראשי ימ' חשמ' + מנוע ~ A4
DEP101645EM2RA4 13- חליפי2508פנס ראשי ימ' חשמ' + מנועVAG09-011 ~ A4

DEP101658EMLA4  -016 - '016-019אודיחליפי5496.6פנס ראשי שמ ~ A4
DEP101658EMLA4  -016 - 'חליפי5496.6פנס ראשי שמVAG016-019 ~ A4

DEP1016904RA4  -020 - '020אודיחליפי137.24מחזיר אור אח' ימ' חיצ-  ~ A4
DEP1016904RA4  -020 - 'חליפי137.24מחזיר אור אח' ימ' חיצVAG020-  ~ A4
DEP101695ULA4  -016 - '016-019אודיחליפי1166.99פנס אח' שמ ~ A4
DEP101695ULA4  -016 - 'חליפי1166.99פנס אח' שמVAG016-019 ~ A4
DEP101695URA4  -016 - '016-019אודיחליפי1166.99פנס אח' ימ ~ A4
DEP101695URA4  -016 - 'חליפי1166.99פנס אח' ימVAG016-019 ~ A4
DEP101709UL09- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי480פנס אח' שמ' פולו
DEP101709UL09- חליפי480פנס אח' שמ' פולוVAG010-013 ~  פולו
DEP101709UR09- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי480פנס אח' ימ' פולו
DEP101709UR09- חליפי480פנס אח' ימ' פולוVAG010-013 ~  פולו

DEP1017984ALD5 06- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי588.1פנס אח' שמ' -ניו פולו
DEP1017984ALD5 06- חליפי588.1פנס אח' שמ' -ניו פולוVAG06-10 ~ פולו
DEP1017984ARD5 06- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי591פנס אח' ימ' -ניו פולו
DEP1017984ARD5 06- חליפי591פנס אח' ימ' -ניו פולוVAG06-10 ~ פולו

DEP101903ULQ7  -07 - '07-015אודיחליפי599.7פנס במגן קד' שמ ~ Q7
DEP101903ULQ7  -07 - 'חליפי599.7פנס במגן קד' שמVAG07-015 ~ Q7
DEP101903URQ7 - 07-015אודיחליפי621.11פנס חניה ימ' במגן ~ Q7
DEP101903URQ7 - חליפי621.11פנס חניה ימ' במגןVAG07-015 ~ Q7

DEP10192525RQ-7 011 (עליון) '07-015אודיחליפי3109.13פנס אח' ימ ~ Q7
DEP10192525RQ-7 011 (עליון) 'חליפי3109.13פנס אח' ימVAG07-015 ~ Q7
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DEP102102ULQ5 -011 - '95-97אודיחליפי998.01מחזיר אור אח' שמ ~ A6
DEP102102ULQ5 -011 - 'חליפי998.01מחזיר אור אח' שמVAG95-97 ~ A6
DEP102102URQ5 08-'09-012אודיחליפי998.01מחזיר אור אח' ימ ~ Q5
DEP102102URQ5 08-'חליפי998.01מחזיר אור אח' ימVAG09-012 ~ Q5
DEP102118ALQ5  -08 - '09-012אודיחליפי2925.11פנס אח' שמ ~ Q5
DEP102118ALQ5  -08 - 'חליפי2925.11פנס אח' שמVAG09-012 ~ Q5

DEP102126EM2LQ5  -08 - '09-012אודיחליפי2818.8פנס ראשי שמ ~ Q5
DEP102126EM2LQ5  -08 - 'חליפי2818.8פנס ראשי שמVAG09-012 ~ Q5
DEP102126EM2RQ5  -08 - '09-012אודיחליפי3002פנס ראשי ימ ~ Q5
DEP102126EM2RQ5  -08 - 'חליפי3002פנס ראשי ימVAG09-012 ~ Q5

DEP102133HEM2LQ5 11 - '09-012אודיחליפי4941.8פנס ראשי שמ ~ Q5
DEP102133HEM2LQ5 11 - 'חליפי4941.8פנס ראשי שמVAG09-012 ~ Q5
DEP102133HEM2RQ5 08 - '09-012אודיחליפי4941.8פנס ראשי ימ ~ Q5
DEP102133HEM2RQ5 08 - 'חליפי4941.8פנס ראשי ימVAG09-012 ~ Q5

DEP102141ALQ5 014-09-012אודיחליפי5659.7פנס אחורי שמאל ~ Q5
DEP102141ALQ5 014-חליפי5659.7פנס אחורי שמאלVAG09-012 ~ Q5
DEP102141ARQ5 014-09-012אודיחליפי5659.7פנס אחורי ימין ~ Q5
DEP102141ARQ5 014-חליפי5659.7פנס אחורי ימיןVAG09-012 ~ Q5

DEP102148HEMLQ5 -013- 09-012אודיחליפי5890פנס ראשי שמאל ~ Q5
DEP102148HEMLQ5 -013- חליפי5890פנס ראשי שמאלVAG09-012 ~ Q5
DEP102148HEMRQ5 -015 -'09-012אודיחליפי5890פנס ראשי ימ ~ Q5
DEP102148HEMRQ5 -015 -'חליפי5890פנס ראשי ימVAG09-012 ~ Q5
DEP102152EM2LQ5 -012 '013-016אודיחליפי3180.11פנס ראשי שמ ~ Q5
DEP102152EM2LQ5 -012 'חליפי3180.11פנס ראשי שמVAG013-016 ~ Q5
DEP102152EM2RQ5 -012 '04-07אודיחליפי3180.11פנס ראשי ימ ~ A3
DEP102152EM2RQ5 -012 'חליפי3180.11פנס ראשי ימVAG04-07 ~ A3

DEP102213ULA1  -011 - '011-014אודיחליפי2980פנס אח' שמ ~ A1
DEP102213ULA1  -011 - 'חליפי2980פנס אח' שמVAG011-014 ~ A1
DEP102222ULA1 -011 - '011-014אודיחליפי1220פנס אח' שמ ~ A1
DEP102222ULA1 -011 - 'חליפי1220פנס אח' שמVAG011-014 ~ A1
DEP102222URA-1 011- '011-014אודיחליפי1220פנס אח' ימ ~ A1
DEP102222URA-1 011- 'חליפי1220פנס אח' ימVAG011-014 ~ A1

DEP102232HEM2LA1 11 011-014אודיחליפי2960פנס ראשי שמ' - קסנון ~ A1
DEP102232HEM2LA1 11 חליפי2960פנס ראשי שמ' - קסנוןVAG011-014 ~ A1
DEP102232HEM2RA1 11 011-014אודיחליפי2960פנס ראשי ימ' - קסנון ~ A1
DEP102232HEM2RA1 11 חליפי2960פנס ראשי ימ' - קסנוןVAG011-014 ~ A1

DEP102309ULA5 -013 - '013-015אודיחליפי675.32פנס ערפל קד' שמ  ~ A5
DEP102309ULA5 -013 - 'חליפי675.32פנס ערפל קד' שמVAG013-015  ~ A5
DEP102309URA5 -013 - '013-015אודיחליפי652.4פנס ערפל קד' ימ  ~ A5
DEP102309URA5 -013 - 'חליפי652.4פנס ערפל קד' ימVAG013-015  ~ A5

DEP102327HEMLA5 09- '08-12אודיחליפי3490.6פנס קד' שמ  ~ A5
DEP102327HEMLA5 09- 'חליפי3490.6פנס קד' שמVAG08-12  ~ A5
DEP102327HEMRA5 -09 - '08-12אודיחליפי3490.6פנס ראשי קד' ימ  ~ A5
DEP102327HEMRA5 -09 - 'חליפי3490.6פנס ראשי קד' ימVAG08-12  ~ A5
DEP102441EM2LQ3 012-014 - '011-014אודיחליפי2420פנס ראשי שמ ~ Q3
DEP102441EM2LQ3 012-014 - 'חליפי2420פנס ראשי שמVAG011-014 ~ Q3
DEP102441EM2RQ3  -011 - '011-014אודיחליפי2420פנס ראשי ימ ~ Q3
DEP102441EM2RQ3  -011 - 'חליפי2420פנס ראשי ימVAG011-014 ~ Q3

DEP102442EMLRSQ3 -014- '011-014אודיחליפי5701.1פנס ראשי שמ ~ Q3
DEP102442EMLRSQ3 -014- 'חליפי5701.1פנס ראשי שמVAG011-014 ~ Q3
DEP102442EMRRSQ3 -014- '011-014אודיחליפי5701.1פנס ראשי ימ ~ Q3
DEP102442EMRRSQ3 -014- 'חליפי5701.1פנס ראשי ימVAG011-014 ~ Q3

DEP102559EM2LQ2 -017 - '017אודיחליפי2102.32פנס ראשי שמ-  ~ Q2
DEP102559EM2LQ2 -017 - 'חליפי2102.32פנס ראשי שמVAG017-  ~ Q2
DEP102559EM2RQ2 -017 - '017אודיחליפי2102.32פנס ראשי ימ-  ~ Q2
DEP102559EM2RQ2 -017 - 'חליפי2102.32פנס ראשי ימVAG017-  ~ Q2

DEP103101ELH4 03-05 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי813.33פנס ראשי שמ' - איביזה
DEP103101ELH4 03-05 חליפי813.33פנס ראשי שמ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
DEP10420741EHS  -021 - 'חליפי523.1מחזיר אור אח' שמMG021-  ~ EHS
DEP10420742EHS  -021 - 'חליפי379.1מחזיר אור אח' ימMG021-  ~ EHS
DEP10453861EHS  -021 - 'חליפי536.1פנס ערפל קד' שמMG021-  ~ EHS
DEP10453862EHS  -021 - 'חליפי477פנס ערפל קד' ימMG021-  ~ EHS
DEP10511ULMG 12 - 'חליפי490.4פנס אח' שמMG011-015 ~ MG350

DEP10611ROLMG550 -011 - 'חליפי327פנס אח' ימ' חיצMG010-011 ~ MG550
DEP10711RUEMG350-חליפי44.7פנס כנף ימיןMG011-015 ~ MG350
DEP111101UL2D 05-09 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי512פנס אח' שמ' - קאדי
DEP111101UL2D 05-09 חליפי512פנס אח' שמ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
DEP111101UR2D -05 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי512פנס אח' ימ' קאדי
DEP111101UR2D -05 חליפי512פנס אח' ימ' קאדיVAG05-015 ~ קאדי

DEP1111193ELH7+H7 'קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1323פנס ראשי שמ' - קאדי -06 חש
DEP1111193ELH7+H7 'חליפי1323פנס ראשי שמ' - קאדי -06 חשVAG05-015 ~ קאדי
DEP1111193ERH7+H7 'קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1323פנס ראשי ימ' - קאדי -06 חש
DEP1111193ERH7+H7 'חליפי1323פנס ראשי ימ' - קאדי -06 חשVAG05-015 ~ קאדי
DEP111139UR010- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי336.03פנס ערפל קד' ימ' - פולו
DEP111139UR010- חליפי336.03פנס ערפל קד' ימ' - פולוVAG04-010 ~ טוראן
DEP111143UR011- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי624.2פנס ערפל ימ' - טוראן
DEP111143UR011- חליפי624.2פנס ערפל ימ' - טוראןVAG011-014 ~ טוראן
DEP111169UR10 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי571.2פנס אח' ימ' - קאדי
DEP111169UR10 חליפי571.2פנס אח' ימ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
DEP1111B9UR(דלת אחת) קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי611.12פנס אח' ימ'-קאדי -013
DEP1111B9UR(דלת אחת) חליפי611.12פנס אח' ימ'-קאדי -013VAG05-015 ~ קאדי
DEP1111C1UL13- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי571.2פנס אחורי שמאל קאדי
DEP1111C1UL13- חליפי571.2פנס אחורי שמאל קאדיVAG05-015 ~ קאדי
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DEP1111GEM2L015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1515פנס ראשי שמ' - קאדי
DEP1111GEM2L015- חליפי1515פנס ראשי שמ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
DEP1111GEM2R015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1515פנס ראשי ימ' - קאדי
DEP1111GEM2R015- חליפי1515פנס ראשי ימ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

DEP1113036AL07-  ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי412פנס ערפל קד' שמ'-ג'טה\גולף
DEP1113036AL07-  חליפי412פנס ערפל קד' שמ'-ג'טה\גולףVAG06-010 ~ ג'טה
DEP1113036AR07-  ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי412פנס ערפל קד' ימ'-ג'טה\גולף
DEP1113036AR07-  חליפי412פנס ערפל קד' ימ'-ג'טה\גולףVAG06-010 ~ ג'טה
DEP111308UDR05-08 גולף-R 'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי395.6פנס אח
DEP111308UDR05-08 גולף-R 'חליפי395.6פנס אחVAG05-08  ~ גולף

DEP1113102NAE00 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי90.2פנס אור מס' גולף
DEP1113102NAE00 חליפי90.2פנס אור מס' גולףVAG98-04  ~ גולף
DEP111315EM1Lגולף ~  05-08פולקסווגןחליפי766.1פנס ראשי שמ' - גולף 05-08 ניקל
DEP111315EM1Lחליפי766.1פנס ראשי שמ' - גולף 05-08 ניקלVAG05-08  ~ גולף
DEP111315EM1Rגולף ~  05-08פולקסווגןחליפי766.1פנס ראשי ימ' - גולף 05-08 ניקל
DEP111315EM1Rחליפי766.1פנס ראשי ימ' - גולף 05-08 ניקלVAG05-08  ~ גולף
DEP111315EM2Lגולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1311.55פנס ראשי שמ' - גט'ה+גולף 06מושחר
DEP111315EM2Lחליפי1311.55פנס ראשי שמ' - גט'ה+גולף 06מושחרVAG05-08  ~ גולף
DEP111315EM2Rגולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1311.55פנס ראשי ימ' - גט'ה+גולף 06 מושחר
DEP111315EM2Rחליפי1311.55פנס ראשי ימ' - גט'ה+גולף 06 מושחרVAG05-08  ~ גולף
DEP111315EM6R05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1250.9פנס ראשי ימ' -אפור גולף
DEP111315EM6R05-08 חליפי1250.9פנס ראשי ימ' -אפור גולףVAG05-08  ~ גולף

DEP111316AR05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי399פנס אח' ימ' פנ' - גולף
DEP111316AR05-08 חליפי399פנס אח' ימ' פנ' - גולףVAG05-08  ~ גולף
DEP111319UL09 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי667.4פנס אח שמ פנימי גולף
DEP111319UL09 חליפי667.4פנס אח שמ פנימי גולףVAG09-012  ~ גולף
DEP111319UR09- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי667.4פנס אח' ימ' פנ' - גולף
DEP111319UR09- חליפי667.4פנס אח' ימ' פנ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
DEP111320UL09-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי605פנס אח' שמ' פני' - גולף
DEP111320UL09-012 חליפי605פנס אח' שמ' פני' - גולףVAG09-012  ~ גולף
DEP111320UR09-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי603.5פנס אח' ימ' פנ' - גולף
DEP111320UR09-012 חליפי603.5פנס אח' ימ' פנ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
DEP111331UL05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי385.99פנס אח' שמ' חיצ' גולף
DEP111331UL05-08 חליפי385.99פנס אח' שמ' חיצ' גולףVAG05-08  ~ גולף
DEP111331UR05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי350פנס אח' ימ' חיצ' גולף
DEP111331UR05-08 חליפי350פנס אח' ימ' חיצ' גולףVAG05-08  ~ גולף
DEP111332ULגולף ~  09-012פולקסווגןחליפי732.3פנס אח' חיצ' שמ' גולף -09 דגם הלה
DEP111332ULחליפי732.3פנס אח' חיצ' שמ' גולף -09 דגם הלהVAG09-012  ~ גולף
DEP111332URגולף ~  09-012פולקסווגןחליפי640פנס אח' חיצ' ימ' גולף -09 דגם הלה
DEP111332URחליפי640פנס אח' חיצ' ימ' גולף -09 דגם הלהVAG09-012  ~ גולף

DEP111332UVLגולף ~  09-012פולקסווגןחליפי622.01פנס אח שמ' חיצ'-גולף 09-11 דגם וולאו
DEP111332UVLחליפי622.01פנס אח שמ' חיצ'-גולף 09-11 דגם וולאוVAG09-012  ~ גולף
DEP111332UVRגולף ~  09-012פולקסווגןחליפי622.01פנס אח ימ' חיצ'-גולף 09-11 דגם וולאו
DEP111332UVRחליפי622.01פנס אח ימ' חיצ'-גולף 09-11 דגם וולאוVAG09-012  ~ גולף

DEP111338UL(GTI לא) גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי493.11פנס ערפל ק' שמ' גולף +09
DEP111338UL(GTI לא) חליפי493.11פנס ערפל ק' שמ' גולף +09VAG09-012  ~ גולף
DEP111338UR(GTI לא)גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי493.11פנס ערפל קד' ימ' גולף -09
DEP111338UR(GTI לא)חליפי493.11פנס ערפל קד' ימ' גולף -09VAG09-012  ~ גולף

DEP1113414010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי690.11פנס ערפל קד' שמ' - טוארג
DEP1113414010- חליפי690.11פנס ערפל קד' שמ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

DEP111342AL(לד) GTI -013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1183.5פנס אחורי שמ' גולף
DEP111342AL(לד) GTI -013 חליפי1183.5פנס אחורי שמ' גולףVAG013-016  ~ גולף
DEP111342AR(לד) GTI -013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1190.9פנס אחורי ימ' גולף
DEP111342AR(לד) GTI -013 חליפי1190.9פנס אחורי ימ' גולףVAG013-016  ~ גולף

DEP111350UEL013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי670.2פנס ער' קד' שמאל גולף
DEP111350UEL013- חליפי670.2פנס ער' קד' שמאל גולףVAG013-016  ~ גולף
DEP111350UER013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי670.2פנס ער' קד' ימין גולף
DEP111350UER013- חליפי670.2פנס ער' קד' ימין גולףVAG013-016  ~ גולף

DEP111353ALGTI -13 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי2278.88פנס ערפל קד' שמאל גולף
DEP111353ALGTI -13 חליפי2278.88פנס ערפל קד' שמאל גולףVAG013-016  ~ גולף
DEP111353ARGTI -013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי2278.88פנס ערפל קד' ימ' גולף
DEP111353ARGTI -013 חליפי2278.88פנס ערפל קד' ימ' גולףVAG013-016  ~ גולף
DEP111381ULV5 98-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי582פנס אח' שמ' - מושחר גולף
DEP111381ULV5 98-04 חליפי582פנס אח' שמ' - מושחר גולףVAG98-04  ~ גולף
DEP111381URמושחר V5 98-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי582פנס אח' ימ' - גולף
DEP111381URמושחר V5 98-04 חליפי582פנס אח' ימ' - גולףVAG98-04  ~ גולף

DEP111395M2L09- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1099פנס ראשי שמ' - גולף
DEP111395M2L09- חליפי1099פנס ראשי שמ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
DEP111395M2R09- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1325.1פנס ראשי ימ' - חש' גולף
DEP111395M2R09- חליפי1325.1פנס ראשי ימ' - חש' גולףVAG09-012  ~ גולף
DEP1113974UL98-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי482.01פנס אח' שמ' - גולף
DEP1113974UL98-04 חליפי482.01פנס אח' שמ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
DEP1113974UR98-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי482.01פנס אח' ימ' גולף
DEP1113974UR98-04 חליפי482.01פנס אח' ימ' גולףVAG98-04  ~ גולף
DEP1113985ALג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי885.9פנס אח חיצ' שמ -ג'טה -06 לדים
DEP1113985ALחליפי885.9פנס אח חיצ' שמ -ג'טה -06 לדיםVAG06-010 ~ ג'טה
DEP1113985ARג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי885.9פנס אח' חצ' ימ' -ג'טה -06 לדים
DEP1113985ARחליפי885.9פנס אח' חצ' ימ' -ג'טה -06 לדיםVAG06-010 ~ ג'טה
DEP1113F3ARלד GTI) -013) גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1247.4פנס אח' ימ' גולף
DEP1113F3ARלד GTI) -013) חליפי1247.4פנס אח' ימ' גולףVAG013-016  ~ גולף

DEP1113J3EM2L013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1652.5פנס ראשי שמ' - גולף
DEP1113J3EM2L013- חליפי1652.5פנס ראשי שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
DEP1113J3EM2R013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1652.5פנס ראשי ימ' - גולף



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP1113J3EM2R013- חליפי1652.5פנס ראשי ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף

DEP111402UL011-012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי84.6מחזיר אור אח' שמ' ג'טה
DEP111402UL011-012 חליפי84.6מחזיר אור אח' שמ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
DEP111402UR011-012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי130.7מחזיר אור אח' ימ' ג'טה
DEP111402UR011-012 חליפי130.7מחזיר אור אח' ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
DEP111415UL06-10 [פנימי]-גטהL ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי605פנס אח
DEP111415UL06-10 [פנימי]-גטהL חליפי605פנס אחVAG011-015  ~ ג'טה
DEP111415UR06-10 [פנימי]-גטהR ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי605פנס אח
DEP111415UR06-10 [פנימי]-גטהR חליפי605פנס אחVAG06-010 ~ ג'טה

DEP111433L011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי880פנס אח' שמ' חיצוני ג'טה
DEP111433L011- חליפי880פנס אח' שמ' חיצוני ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
DEP111433R011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי880פנס אח' ימ' חיצוני ג'טה
DEP111433R011- חליפי880פנס אח' ימ' חיצוני ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

DEP111589UL06- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי569פנס אח' שמ' -קרפטר
DEP111589UL06- חליפי569פנס אח' שמ' -קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
DEP111589UR07-  קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי569פנס אח' ימ' - קרפטר
DEP111589UR07-  חליפי569פנס אח' ימ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

DEP1116008UL07 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי485.11פנס ערפל קד' שמ'-פאסט
DEP1116008UL07 חליפי485.11פנס ערפל קד' שמ'-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP1116034UR+06 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי485.11פנס ערפל ימ' פסט
DEP1116034UR+06 חליפי485.11פנס ערפל ימ' פסטVAG06-010 ~ פאסאט

DEP111603UL01-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי676.8פנס ערפל שמ' -פאסט
DEP111603UL01-05 חליפי676.8פנס ערפל שמ' -פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
DEP111603UR01-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי541פנס ערפל ימ' -פאסט
DEP111603UR01-05 חליפי541פנס ערפל ימ' -פאסטVAG01-05 ~ פאסאט

DEP111607EL106- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי840פנס ראשי שמ' - פאסט
DEP111607EL106- חליפי840פנס ראשי שמ' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP111607ER106- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי840פנס ראשי ימ' - פאסט
DEP111607ER106- חליפי840פנס ראשי ימ' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP111607UN05-10 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי89.11פנס אור מס' גולף -05/קאדי -04/ג'טה
DEP111607UN05-10 חליפי89.11פנס אור מס' גולף -05/קאדי -04/ג'טהVAG09-012  ~ גולף
DEP111610AL08-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי168.9פנס איתות בפגוש שמ' - פסאט
DEP111610AL08-010 חליפי168.9פנס איתות בפגוש שמ' - פסאטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP111610AR08-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי268פנס איתות בפגוש ימ' - פסאט
DEP111610AR08-010 חליפי268פנס איתות בפגוש ימ' - פסאטVAG06-010 ~ פאסאט

DEP111611EM2L015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1780.36פנס ראשי שמ' פאסאט
DEP111611EM2L015- חליפי1780.36פנס ראשי שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
DEP111611EM2R015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1780.36פנס ראשי ימ' פאסאט
DEP111611EM2R015- חליפי1780.36פנס ראשי ימ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

DEP111620UR01-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי723.11פנס אח' ימ' - פאסט
DEP111620UR01-05 חליפי723.11פנס אח' ימ' - פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
DEP111630UL012- פולקסווגןחליפי705.5פנס אח' שמ' פני' פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
DEP111630UL012- חליפי705.5פנס אח' שמ' פני' פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
DEP111630UR012- פולקסווגןחליפי550.9פנס אח' ימ' פני' פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
DEP111630UR012- חליפי550.9פנס אח' ימ' פני' פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
DEP111641AR04-08   טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי716.3פנס ערפל ימ' - טוארג
DEP111641AR04-08   חליפי716.3פנס ערפל ימ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
DEP111682AL06-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי960פנס אח' שמ' - מושלם פאסט
DEP111682AL06-010 חליפי960פנס אח' שמ' - מושלם פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP111682AR06-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1106.11פנס אח' ימ' - מושלם פאסט
DEP111682AR06-010 חליפי1106.11פנס אח' ימ' - מושלם פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP111694URCC 011- פולקסווגןחליפי770פנס אח' ימ' פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
DEP111694URCC 011- חליפי770פנס אח' ימ' פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
DEP111697AL015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1997.5פנס אח' שמ' (חיצוני) פאסאט
DEP111697AL015- חליפי1997.5פנס אח' שמ' (חיצוני) פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
DEP111697ARפאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1997.5פנס אח' ימ' לד -015 פאסאט
DEP111697ARחליפי1997.5פנס אח' ימ' לד -015 פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

DEP111701L00-02 '5פולקסווגןחליפי390.99פנס אח' שמ'-פולו 5דלD ~  01-02 פולו
DEP111701L00-02 'חליפי390.99פנס אח' שמ'-פולו 5דלVAG5D ~  01-02 פולו

DEP111703RCL5 א\לD 03-05 5פולקסווגןחליפי491.1פנס אח' שמ'-פולוD ~  03-05 פולו
DEP111703RCL5 א\לD 03-05 חליפי491.1פנס אח' שמ'-פולוVAG5D ~  03-05 פולו
DEP111703RCR5 ל\אD 03-05 5פולקסווגןחליפי491.1פנס אח'  ימ' פולוD ~  03-05 פולו
DEP111703RCR5 ל\אD 03-05 חליפי491.1פנס אח'  ימ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו

DEP111711EM2L018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1305פנס ראשי שמ' פולו
DEP111711EM2L018- חליפי1305פנס ראשי שמ' פולוVAG018-021 ~ פולו
DEP111711EM2R018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1305פנס ראשי ימ' פולו
DEP111711EM2R018- חליפי1305פנס ראשי ימ' פולוVAG018-021 ~ פולו
DEP11171A8ECLפולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי990פנס ראשי שמ' - פולו -07 +מנוע ניקל
DEP11171A8ECLחליפי990פנס ראשי שמ' - פולו -07 +מנוע ניקלVAG06-10 ~ פולו
DEP11171A8ECRפולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי990פנס ראשי ימ' - פולו -07 +מנוע ניקל
DEP11171A8ECRחליפי990פנס ראשי ימ' - פולו -07 +מנוע ניקלVAG06-10 ~ פולו
DEP11171A8EL2פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי1090פנס ראשי שמ' - פולו 06-09 מושחר+מנוע
DEP11171A8EL2חליפי1090פנס ראשי שמ' - פולו 06-09 מושחר+מנועVAG06-10 ~ פולו
DEP11171A8ER2פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי1266.33פנס ראשי ימ' - פולו 06-09 +מנוע מושחר
DEP11171A8ER2חליפי1266.33פנס ראשי ימ' - פולו 06-09 +מנוע מושחרVAG06-10 ~ פולו

DEP111720UL014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי510פנס ערפל שמ'(מנורה אחת) - פולו
DEP111720UL014- חליפי510פנס ערפל שמ'(מנורה אחת) - פולוVAG014-017 ~ פולו
DEP111720UR15 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי520פנס ערפל קד' ימ'(מנורה אחת)-פולו
DEP111720UR15 חליפי520פנס ערפל קד' ימ'(מנורה אחת)-פולוVAG014-017 ~ פולו
DEP111735UL08+ רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי495פנס ערפל קד' שמ' סקודה רום סטאר/פביה
DEP111735UL08+ חליפי495פנס ערפל קד' שמ' סקודה רום סטאר/פביהVAG07-015 ~ רום סטאר
DEP111735UR08- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי495פנס ערפל קד' ימ' רוםסטאר/פאביה
DEP111735UR08- חליפי495פנס ערפל קד' ימ' רוםסטאר/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
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DEP111799UL014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי999.01פנס אח' שמ' חיצוני פולו
DEP111799UL014- חליפי999.01פנס אח' שמ' חיצוני פולוVAG014-017 ~ פולו
DEP111799UR014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי999.01פנס אח' ימ' חיצוני פולו
DEP111799UR014- חליפי999.01פנס אח' ימ' חיצוני פולוVAG014-017 ~ פולו

DEP1117D6EM2L2H7 010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1260פנס ראשי שמ' - פולו
DEP1117D6EM2L2H7 010- חליפי1260פנס ראשי שמ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
DEP1117D8EM2LH4 10- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי975פנס ראשי שמ' - פולו
DEP1117D8EM2LH4 10- חליפי975פנס ראשי שמ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
DEP1117D8EM2RH4 10- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי975פנס ראשי ימ' - פולו
DEP1117D8EM2RH4 10- חליפי975פנס ראשי ימ' - פולוVAG010-013 ~  פולו

DEP111801CLT-5  -010 - '05-015פולקסווגןחליפי550.8פנס אח' שמ ~ T5
DEP111801CLT-5  -010 - 'חליפי550.8פנס אח' שמVAG05-015 ~ T5
DEP111801CRT5 010- '05-015פולקסווגןחליפי550.8פנס אח' ימ ~ T5
DEP111801CRT5 010- 'חליפי550.8פנס אח' ימVAG05-015 ~ T5
DEP111802YLT5 05- [2 דלת מטען] '05-015פולקסווגןחליפי490.8פנס אח' שמ ~ T5
DEP111802YLT5 05- [2 דלת מטען] 'חליפי490.8פנס אח' שמVAG05-015 ~ T5
DEP111802YRT5 05-ON 05-015פולקסווגןחליפי490.8פנס אח' ימ' 2 דלת מטען ~ T5
DEP111802YRT5 05-ON חליפי490.8פנס אח' ימ' 2 דלת מטעןVAG05-015 ~ T5

DEP111805RT5-R 06 05-015פולקסווגןחליפי377פנס ערפל קד ~ T5
DEP111805RT5-R 06 חליפי377פנס ערפל קדVAG05-015 ~ T5

DEP111811EM2LT6 -016 - 016-020פולקסווגןחליפי1992.01פנס ראשי שמ'+מנוע ~ T6
DEP111811EM2LT6 -016 - חליפי1992.01פנס ראשי שמ'+מנועVAG016-020 ~ T6
DEP111811EM2RT6 016-- '016-020פולקסווגןחליפי2295פנס ראשי ימ ~ T6
DEP111811EM2RT6 016-- 'חליפי2295פנס ראשי ימVAG016-020 ~ T6

DEP111819LT6 016- - '016-020פולקסווגןחליפי849פנס אח שמ ~ T6
DEP111819LT6 016- - 'חליפי849פנס אח שמVAG016-020 ~ T6
DEP111819RT6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי849פנס אח' ימ ~ T6
DEP111819RT6  -016 - 'חליפי849פנס אח' ימVAG016-020 ~ T6

DEP111821ELH4 T5  04 (מנורה בודדת) - '05-015פולקסווגןחליפי1071.6פנס ראשי שמ ~ T5
DEP111821ELH4 T5  04 (מנורה בודדת) - 'חליפי1071.6פנס ראשי שמVAG05-015 ~ T5
DEP111822ELH1+H7 04-05 T5 (מנורה כפולה) - '05-015פולקסווגןחליפי1299פנס ראשי שמ ~ T5
DEP111822ELH1+H7 04-05 T5 (מנורה כפולה) - 'חליפי1299פנס ראשי שמVAG05-015 ~ T5
DEP111822ERH-1+H-7 04-05 T5 - '05-015פולקסווגןחליפי1240.8פנס ראשי ימ ~ T5
DEP111822ERH-1+H-7 04-05 T5 - 'חליפי1240.8פנס ראשי ימVAG05-015 ~ T5

DEP111891LT6 016- '016-020פולקסווגןחליפי1220.9פנס אח' שמ ~ T6
DEP111891LT6 016- 'חליפי1220.9פנס אח' שמVAG016-020 ~ T6
DEP111891RT6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי1220.9פנס אח' ימ ~ T6
DEP111891RT6  -016 - 'חליפי1220.9פנס אח' ימVAG016-020 ~ T6

DEP1118B1URT5 010-013 - '05-015פולקסווגןחליפי819.7פנס אח' ימ ~ T5
DEP1118B1URT5 010-013 - 'חליפי819.7פנס אח' ימVAG05-015 ~ T5

DEP1118F1EM2LH7 מושחר+מנוע-T5 010-'05-015פולקסווגןחליפי1690פנס ראשי שמ ~ T5
DEP1118F1EM2LH7 מושחר+מנוע-T5 010-'חליפי1690פנס ראשי שמVAG05-015 ~ T5
DEP1118F1EM2RH7 מושחר+מנוע-T5 011 '05-015פולקסווגןחליפי1690פנס ראשי ימ ~ T5
DEP1118F1EM2RH7 מושחר+מנוע-T5 011 'חליפי1690פנס ראשי ימVAG05-015 ~ T5
DEP1118F2EM2LH4 010-013 מושחר+מנוע - T5 '05-015פולקסווגןחליפי1520.03פנס ראשי שמ ~ T5
DEP1118F2EM2LH4 010-013 מושחר+מנוע - T5 'חליפי1520.03פנס ראשי שמVAG05-015 ~ T5
DEP1118F2EM2RH4 010-013 מושחר+מנוע -T5 '05-015פולקסווגןחליפי1520.03פנס ראשי ימ ~ T5
DEP1118F2EM2RH4 010-013 מושחר+מנוע -T5 'חליפי1520.03פנס ראשי ימVAG05-015 ~ T5
DEP1121324LAQ016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי880.9פנס אח' שמ' פנימי ראב
DEP1121324RAQ016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי880.9פנס אח' ימ' פנימי ראב

DEP112424UL010- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי236.59פנס איתות במגן קד' שמ' - שירוקו
DEP112424UL010- חליפי236.59פנס איתות במגן קד' שמ' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
DEP112424UR011 שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי236.59פנס איתות במגן קד ימ שירוקו
DEP112424UR011 חליפי236.59פנס איתות במגן קד ימ שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

DEP1124C3EM2L09- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי1102פנס ראשי שמ' מושחר+מנוע שירוקו
DEP1124C3EM2L09- חליפי1102פנס ראשי שמ' מושחר+מנוע שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
DEP1124C3EM2R09- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי1102פנס ראשי+מנוע ימ מושחר שירוקו
DEP1124C3EM2R09- חליפי1102פנס ראשי+מנוע ימ מושחר שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

DEP112592UL013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1760.15פנס אח' שמ' טנדר אמרוק
DEP112592UL013- חליפי1760.15פנס אח' שמ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
DEP112592UR013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1760.15פנס אח' ימ' טנדר אמרוק
DEP112592UR013- חליפי1760.15פנס אח' ימ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק

DEP1125F6EM2L013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2130.31פנס ראשי שמ' - אמרוק
DEP1125F6EM2L013-016 חליפי2130.31פנס ראשי שמ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
DEP1125F6EM2R013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2312.11פנס ראשי ימ' טנדר אמרוק
DEP1125F6EM2R013- חליפי2312.11פנס ראשי ימ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
DEP1127931UCL99-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי553.11פנס אח שמ' [אדום-לבן]- בורה
DEP1127931UCL99-05 חליפי553.11פנס אח שמ' [אדום-לבן]- בורהVAG99-05  ~ בורה
DEP1127931UCR99-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי553.11פנס אח' ימ' [אדום-לבן]- בורה
DEP1127931UCR99-05 חליפי553.11פנס אח' ימ' [אדום-לבן]- בורהVAG99-05  ~ בורה

DEP113006EML08- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1220פנס ראשי שמ' - טוראן
DEP113006EML08- חליפי1220פנס ראשי שמ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
DEP113006EMR08- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1220פנס ראשי ימ' - טוראן
DEP113006EMR08- חליפי1220פנס ראשי ימ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן

DEP113094UL08- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי752פנס אח' שמ' - חיפושית
DEP113094UL08- חליפי752פנס אח' שמ' - חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית
DEP113094UR08- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי752פנס אח' ימ' - חיפושית
DEP113094UR08- חליפי752פנס אח' ימ' - חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית

DEP1130958UL03-06 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי587פנס אח' שמ' טוראן
DEP1130958UL03-06 חליפי587פנס אח' שמ' טוראןVAG04-010 ~ טוראן
DEP1130958UR03-06 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי587פנס אח' ימ' - טוראן
DEP1130958UR03-06 חליפי587פנס אח' ימ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
DEP1130992UL07-010 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי653.33פנס אח' שמ' - טוראן
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DEP1130992UL07-010 חליפי653.33פנס אח' שמ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
DEP1130992UR07- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי653.33פנס אח' ימ' - טוראן
DEP1130992UR07- חליפי653.33פנס אח' ימ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן

DEP1130B8UL11- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי720פנס אח' שמ' טוראן
DEP1130B8UL11- חליפי720פנס אח' שמ' טוראןVAG011-014 ~ טוראן

DEP1131972A3R09+ [חיצוני]-גולףR גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי990.01פנס אח
DEP1131972A3R09+ [חיצוני]-גולףR חליפי990.01פנס אחVAG09-012  ~ גולף

DEP1131972AL05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי990.01פנס אח' שמ' חיצ' גולף פלוס
DEP1131972AL05-08 חליפי990.01פנס אח' שמ' חיצ' גולף פלוסVAG05-08  ~ גולף
DEP1131972AR05-08 חיצ' גולף פלוס R 'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי990.01פנס אח
DEP1131972AR05-08 חיצ' גולף פלוס R 'חליפי990.01פנס אחVAG05-08  ~ גולף

DEP113198EM6L06- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי910פנס ראשי שמ' - גולף פלוס
DEP113198EM6L06- חליפי910פנס ראשי שמ' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
DEP113198EM6R06- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי910פנס ראשי ימ' - גולף פלוס
DEP113198EM6R06- חליפי910פנס ראשי ימ' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
DEP1131D2EM2R09- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי1035.9פנס ראשי ימ' -מושחר גולף פלוס
DEP1131D2EM2R09- חליפי1035.9פנס ראשי ימ' -מושחר גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
DEP113211EM2L011-013 טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי2156.33פנס ראשי שמ' - טיגואן
DEP113211EM2L011-013 חליפי2156.33פנס ראשי שמ' - טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן
DEP113211EM2R2012 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי2156.33פנס ראשי ימ' - טיגואן
DEP113211EM2R2012 חליפי2156.33פנס ראשי ימ' - טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

DEP113296UL08-010  טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי890פנס אח' שמ' - טיגואן
DEP113296UL08-010  חליפי890פנס אח' שמ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
DEP113296UR08-010  טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי890פנס אח' ימ' - טיגואן
DEP113296UR08-010  חליפי890פנס אח' ימ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
DEP1132D2UL14- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי740פנס אח' חיצ' שמ' טיגואן
DEP1132D2UL14- חליפי740פנס אח' חיצ' שמ' טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן
DEP1132D2UR14- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי1090.9פנס אח' חיצ' ימ' טיגואן
DEP1132D2UR14- חליפי1090.9פנס אח' חיצ' ימ' טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן

DEP113307M2L08- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1070.28פנס ראשי שמ' - קראפטר
DEP113307M2L08- חליפי1070.28פנס ראשי שמ' - קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר
DEP113307M2R07- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1070.28פנס ראשי ימ' - קראפטר
DEP113307M2R07- חליפי1070.28פנס ראשי ימ' - קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר

DEP113311EM2L018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי2160.9פנס ראשי שמ' - קרפטר
DEP113311EM2L018-  חליפי2160.9פנס ראשי שמ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
DEP113311EM2R018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי2160.9פנס ראשי ימ' - קרפטר
DEP113311EM2R018-  חליפי2160.9פנס ראשי ימ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר

DEP113372UL018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי810פנס ערפל קד' שמ' - קרפטר
DEP113372UL018-  חליפי810פנס ערפל קד' שמ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
DEP113372UR018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי810פנס ערפל קד' ימ' - קרפטר
DEP113372UR018-  חליפי810פנס ערפל קד' ימ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר

DEP113411EML08- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2705פנס ראשי שמ' - טוארג
DEP113411EML08- חליפי2705פנס ראשי שמ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP113411EMR07- 'טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2705פנס ראשי ימ' - טוארג
DEP113411EMR07- 'חליפי2705פנס ראשי ימ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP113413EML011- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3610פנס ראשי שמ'+מנוע טוארג
DEP113413EML011- חליפי3610פנס ראשי שמ'+מנוע טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP113413EMR11 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3610פנס ראשי ימ'-טוארג
DEP113413EMR11 חליפי3610פנס ראשי ימ'-טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP113448EML09-  'טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3087.9פנס ראשי שמ' קסנון - טוארג
DEP113448EML09-  'חליפי3087.9פנס ראשי שמ' קסנון - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP113448EMR09-  'טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3087.9פנס ראשי ימ' קסנון - טוארג
DEP113448EMR09-  'חליפי3087.9פנס ראשי ימ' קסנון - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP113484EML04-08 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2701.9פנס ראשי שמ' - טוארג
DEP113484EML04-08 חליפי2701.9פנס ראשי שמ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
DEP113484EMR04-08  טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2701.9פנס ראשי ימ' - טוארג
DEP113484EMR04-08  חליפי2701.9פנס ראשי ימ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג

DEP113497UR08- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי718.2פנס אח' ימ' חיצ' - טוארג
DEP113497UR08- חליפי718.2פנס אח' ימ' חיצ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP113498UL04-08   טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי751פנס אחורי שמ' - טוארג
DEP113498UL04-08   חליפי751פנס אחורי שמ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
DEP113549ULCC 014 פולקסווגןחליפי790.11פנס ערפל שמ' - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
DEP113549ULCC 014 חליפי790.11פנס ערפל שמ' - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
DEP113549URCC 014 פולקסווגןחליפי780פנס ערפל ימ' - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
DEP113549URCC 014 חליפי780פנס ערפל ימ' - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

DEP1151135LMLEM016-017 - אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי3930.11פנס ראשי שמ' (לד) -אקסטרייל
DEP1151135RMLEM016-017 - אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי3930.11פנס ראשי ימ' (לד) - אקסטרייל
DEP1151934LLDUENV200 -012 - '012-020ניסןחליפי679.01פנס אח' שמ ~ NV200
DEP1151934RLDUENV200 -012 - '012-020ניסןחליפי705.22פנס אח' ימ ~ NV200
DEP1164001LLDUECX-5 12 - '012-017מזדהחליפי359.8פנס ערפל אח' שמ ~ CX-5
DEP1164001RLDUECX5 12 '012-017מזדהחליפי229.9פנס ערפל אח' ימ ~ CX-5
DEP1168LMLEHM2X5 E70 LCI -11 ב.מ.וו / מיניחליפי5960.2פנס ראשי שמ קסנון מתכוונן גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP1168RMLEHM2X5 E70 LCI -11 ב.מ.וו / מיניחליפי5960.2פנס ראשי ימ קסנון מתכוונן גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

DEP1171321LAECRV -019 '019-021הונדהחליפי1411.39פנס אח' פנימי שמ ~ CRV
DEP1171321RAECRV -019 '019-021הונדהחליפי1411.39פנס אח' פנימי ימ ~ CRV

DEP1171915LUENHRV  -019 - '019הונדהחליפי2980פנס אח' שמ' חיצ- ~ HRV
DEP1171915RUENHRV  -019 - '019הונדהחליפי2980פנס אח' ימ' חיצ- ~ HRV
DEP1171923LLDA4D  -018 4הונדהחליפי1509.29פנס אח' שמ' - סיוויקD ~ 018-021 סיויק
DEP1171923RLDA4D  -018 4הונדהחליפי1601פנס אח' ימ' - סיוויקD ~ 018-021 סיויק

DEP1171928LAECRV 019- '019-021הונדהחליפי1916.36פנס אח' חיצ' שמ ~ CRV
DEP1171928RAECRV 019- '019-021הונדהחליפי1916.36פנס אח' חיצ' ימ ~ CRV

DEP1172012LUENHRV -016 '016-018הונדהחליפי1264.1פנס ערפל שמ ~ HRV
DEP1172012RUENHRV -016 '016-018הונדהחליפי1206.5פנס ערפל קד' ימ ~ HRV
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DEP1211114LMLEM015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי3621.15פנס ראשי שמ' - טוסון
DEP1211114RMLEM016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי3509.22פנס ראשי ימ' - טוסון

DEP121126U1L011- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי790.1פנס ערפל שמ' ניקל אסטרה
DEP121126U1R011- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי790.1פנס ערפל ימ' ניקל - אסטרה

DEP121173EM1L013- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי1520.9פנס ראשי שמ - זאפירה
DEP121173EM1R013- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי1520.9פנס ראשי ימ' זפירה

DEP121176UL015- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי1106פנס אח' שמ' - זאפירה
DEP121176UR012- זאפירה ~ 01-04אופל ישןחליפי790.15פנס אחורי ימ' זאפירה

DEP1211916LUEN016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1359.99פנס אח' שמ' חיצ' - טוסון
DEP1211916RUEN016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1437.3פנס אח' ימ' - טוסון

DEP121194UR017- 5אופל (לובינסקי)חליפי594.1פנס אח' חיצ' ימ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
DEP12119BYLUE17 יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי1175.15פנס אח שמ יאריס

DEP121302R01-03 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי140פנס ערפל אח ימ קורסה
DEP121354UL5D 07-010 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי714.6פנס אח' שמ' - קורסה
DEP121354UR5D 07-010 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי714.6פנס אח' ימ' - קורסה

DEP121386EM2L015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי2215פנס ראשי שמ' קורסה
DEP121386EM2R015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי2214.8פנס ראשי ימין קורסה

DEP121391UL015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי621.8פנס אח' חצ' שמ' קורסה
DEP1213953ULD-3 14 קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי819.5פנס אח שמ -קורסה
DEP1213953UR3D  -014 קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי819.5פנס אח ימ' - קורסה

DEP121809UL011 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי922.8פנס אח' שמ' פני'-אסטרה
DEP121810UL011-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי56פנס כנף קד' שמ' - אסטרה
DEP121810UR11 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי56פנס כנף צד ימ' אסטרה

DEP1218140EML05-06 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי996.1פנס ראשי שמ' - אסטרה
DEP121836UL5D 05-07 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי405פנס אח' שמ' אסטרה

DEP121840EMNL08-010 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי902.4פנס ראשי שמ' - +מנוע אסטרה
DEP121840EMNR08-010 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1281.7פנס ראשי ימ' - +מנוע אסטרה
DEP121861EM1Lאסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1690.1פנס ראשי שמ' - אסטרה -11 ניקל
DEP121861EM1Rאסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1690.1פנס ראשי ימ' - אסטרה -11 ניקל
DEP121861EM2L013 -5אופל (לובינסקי)חליפי1509.33פנס ראשי שמ'+מנוע מושחר אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

DEP121868UL5D 07-09 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי617.1פנס אח' שמ' אסטרה
DEP121868UR5D 07-09 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי473.3פנס אח' ימ' אסטרה
DEP121871UL011- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1085פנס אח' שמ' חיצ' - אסטרה
DEP121871UR011-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1085פנס אח' ימ' חיצ' - אסטרה
DEP121882UL13- 5אופל (לובינסקי)חליפי1042.4פנס אח' שמ' חיצ' אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
DEP121882UR013- 5אופל (לובינסקי)חליפי1090.25פנס' אח' ימ' חיצ' אסטרה 4דלD ~ 012-015 אסטרה

DEP121888EM2R017- 5אופל (לובינסקי)חליפי2045.33פנס ראשי ימ' - אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
DEP1218934ULD-4 99-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי410פנס אח שמ' -אופל אסטרה

DEP122204ULתחתון-טרפיק L 'טראפיק ~ 09-13רנוחליפי365.33פנס אח
DEP122258EM2L018-  ויוארו וואן ~ 018-021אופל (לובינסקי)חליפי1790.1פנס ראשי שמ' - ויאורו
DEP122417EM2L16- טראפיק ~ 09-13רנוחליפי1310.9פנס ראשי שמ' - טראפיק
DEP122417EM2R09-013  טראפיק ~ 09-13רנוחליפי1360.13פנס ראשי ימ טראפיק

DEP122501UL11- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1074.9פנס אח' שמ' אינסיגניה
DEP122501UR011- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1023.8פנס אח' ימ' - אינסיגניה
DEP122502UL011-013 אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי990.1פנס אח' שמ' - אינסיגניה
DEP122502UR011-013 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי990.1פנס אח' ימ' אינסיגניה 5ד
DEP122525UL011-013 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי890.1פנס ערפל קד' שמ'-אינסיגניה
DEP122525UR011-013 אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי890.1פנס ערפל קד' ימ' - אינסיניה
DEP122627AL011- קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי458.55פנס ער' במגן קד' קורסה
DEP122783ULמוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי956.1פנס אח שמ-אפל  מוקה

DEP1311308RAE013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי930פנס אח' פנ' ימ'-קוגה
DEP1311916LAE017-  קוגה ~ -017פורדחליפי1550פנס אח' שמ' חיצ' - קוגה
DEP1311916RAE017- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1749.6פנס אח' חצ' ימ' - קוגה

DEP131231AR(שקוף) סומו ~ -01איסוזוחליפי460.1איתות ימין מעל לפנס ראשי
DEP131239EML08-012 סומו ~ -01איסוזוחליפי1367.3פנס ראשי שמ' סומו
DEP131239EMR08-012 סומו ~ -01איסוזוחליפי1367.3פנס ראשי ימ' סומו

DEP131703EL07- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1245.5פנס ראשי שמ' - דימקס
DEP131703ER07- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1245.5פנס ראשי ימ' - דימקס
DEP131716UL04-06 דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי447.9פנס ערפל קד' שמאל די-מקס
DEP131716URHB4 04-07  דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי447.9פנס ערפל קד' ימ' די מקס
DEP131723UL12 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי961.63פנס ערפל קדמי שמאל דימקס
DEP131723UR012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי905.6פנס ערפל קד' ימ'- דימקס

DEP131729U1Lדימקס ~ 08-011איסוזוחליפי475.25פנס אח' שמ' - דימקס -08 אדום\לבן
DEP131729U1Rדימקס ~ 08-011איסוזוחליפי475.25פנס אח' ימ' - דימקס  -08 אדום\לבן
DEP131729U2Lדימקס ~ 08-011איסוזוחליפי469.3פנס אח' שמ' דימקס -07 אדום-מושחר
DEP131729U2Rדימקס ~ 08-011איסוזוחליפי469.3פנס אח' ימ' - דימקס -07 אדום-מושחר

DEP131733UL012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי820פנס אח' שמ' מפואר דימקס
DEP131733UR(מפואר) דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי985.25פנס אח' ימ' - דימקס -012
DEP131737EL08 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1109.31פנס ראשי שמ' כתום מפואר-דימקס
DEP131737ER08 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1109.31פנס ראשי ימ'כתום מפואר-דימקס

DEP131742E2Lדימקס 12 מפואר L דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2392.2פנס ראשי
DEP131742E2Rדימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2392.2פנס ראשי ימ' מפואר דימקס 012-016 מושחר

DEP131743ELדימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1658.2פנס ראשי שמ' - דימקס -012 מפואר
DEP131743ER1 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1658.2פנס ראשי ימ' -דימקס -012 מנורה

DEP1317926AL04-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי423.9פנס אח' שמ' - דימקס
DEP1317926AR04-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי423.9פנס אח' ימ' - דימקס

DEP132684EM2L014- מריבה ~ 014-018אופל (לובינסקי)חליפי2210.15פנס ראשי שמ' מריבה
DEP132684EM2R014- מריבה ~ 014-018אופל (לובינסקי)חליפי2210.15פנס ראשי ימ' מריבה

DEP141108UL08- חליפי826.9פנס אח' שמ' חיצ' ג'ולייטה
DEP141108UR011-016  ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי826.9פנס אח' ימ' - ג'ולייטה

DEP141118EML010- ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי1956.22פנס ראשי שמ'+מנוע ג'וליאטה
DEP141118EMR010- ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי1956.22פנס ראשי ימ'+מנוע ג'וליאטה

DEP141707UL09- מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי750.9פנס אח' שמ' - אלפא מיטו
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DEP141707UR09- מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי750.9פנס אח' ימ' - אלפא מיטו
DEP141710UL09- מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי629.4פנס ערפל קד' שמ' מיטו
DEP141710UR09- מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי594.8פנס ערפל ימ' מיטו

DEP141717EM2LA-MITO -09 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1185.25פנס ראשי שמאל
DEP141717EM2R09-  מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1185.25פנס ראשי ימ' - מיטו

DEP141717EML11 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1030.9פנס ראשי שמ' - מיטו
DEP141717EMR11 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1030.9פנס ראשי ימ' - מיטו

DEP142501UL159  06- - '159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי378.99פנס אח' שמ
DEP142501UR159  06- - '159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי379.9פנס אח' ימ

DEP142516EML159 06- - '159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי1458.1פנס ראשי שמ' חש
DEP142516EMR159 06- - '159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי1458.1פנס ראשי ימ' חש

DEP161825ULE90/LCI 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי544פנס ערפל רגיל שמ' סד'3 4דל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
DEP161825UR09 318  ב.מ.וו / מיניחליפי510פנס ערפל קד ימ(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
DEP161850ULE90/LCI  09-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1160פנס אח שמ' חיצ' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
DEP161850URE90/LCI 3 09-10'ב.מ.וו / מיניחליפי1060פנס אח ימ' חיצ' סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
DEP161867ULLED +11 3 ב.מ.וו / מיניחליפי1190פנס אח' שמ' ב.מ.ו. סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP161867URF30 (לדים)ב.מ.וו / מיניחליפי1190פנס אחורי ימין חיצוני(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

DEP161883HEM2Lב.מ.וו / מיניחליפי6390פנס ראשי שמ'-סידרה 13 3 קסנון(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP161883HEM2Rקסנון F-30 - 3 012-015 ב.מ.וו / מיניחליפי6390פנס ראשי ימ' סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

DEP161886EM2L320I F-30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי2475.25פנס ראשי שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP161886EM2R320I F-30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי2475.25פנס ראשי ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

DEP161974ULF32  -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2240פנס אח' שמ' חיצ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
DEP161974UR015-  4 סדרה (F32) -'ב.מ.וו / מיניחליפי2240פנס אח' חיצ' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
DEP162004ULX3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי239.9מחזיר אור אח' שמ- ~ X3 (G01)
DEP162004URX3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי239.9מחזיר אור אח' ימ- ~ X3 (G01)
DEP162014ULE60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי225.95פנס צד לכנף קד' שמ'(לבן) סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
DEP162015ARF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי290.5פנס צד ימ' למגן קד'(עם חיישנים)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

DEP162019EM2LF10 530 -016  'ב.מ.וו / מיניחליפי7390.6פנס קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP162019EM2R015- 5 'ב.מ.וו / מיניחליפי7390.6פנס ראשי ימ' - סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

DEP162026ULF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1029.15פנס אח' שמ' פנימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP162026URF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי548.7פנס אח' ימ' פנימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP162031ULF10 5 010-012 'ב.מ.וו / מיניחליפי790.9פנס ערפל שמ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP162031URF10 5 010-012 'ב.מ.וו / מיניחליפי790.9פנס ערפל ימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP162040AL08-10 5 ב.מ.וו / מיניחליפי2371.15פנס אח' שמ' - סדרה(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
DEP162040ULE60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי2371.15פנס אח'(לבן)שמ' סד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
DEP162040URE60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי913.9פנס אח'(לבן)ימ' סד(E60) 03-010 ~  5 'סד

DEP162060EM2LE60 08-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי2290.6פנס ראשי שמ(E60) 03-010 ~  5 'סד
DEP162060EM2RE60 08-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי2290.6פנס ראשי ימ(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
DEP162075EM2LF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי2501.11פנס ראשי שמ'(רגיל)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP162075EM2RF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי2501.11פנס ראשי ימ'(רגיל)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

DEP162128ULF1 7 -09 'ב.מ.וו / מיניחליפי1129.9פנס ערפל שמ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
DEP162128URF1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1129.9פנס ערפל ימ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
DEP162153ALF1 7  09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי1790.9פנס אח' חיצ' שמ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
DEP162153ARF1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי1790.9פנס אח' חיצ' ימ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

DEP162411EM2L(F20) 1 -017 ב.מ.וו / מיניחליפי3505.9פנס ראשי שמ' - סדרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
DEP162411EM2RLCI F-20 'ב.מ.וו / מיניחליפי3505.9פנס ראשי ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

DEP162480ULI118 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי1305.9פנס אח שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
DEP162480URI 118 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי1190פנס אח ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

DEP162729NALX5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי371.9פנס ערפל שמ' לראשי מתכוונן ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
DEP162729NULX5 08- 'ב.מ.וו / מיניחליפי560פנס ערפל במגן קדמי שמ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP162729NURX5 08- ב.מ.וו / מיניחליפי395.18פנס ערפל במגן קד' ימין ב.מ.וו(E70) 06-012 גיפ ~ X5

DEP162730UL1 08 ב.מ.וו / מיניחליפי499.8פנס ערפל קד' שמ'-סדרה(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
DEP162730UR1 08- ב.מ.וו / מיניחליפי499.8פנס ערפל קד' ימ' סידרה(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

DEP162776EMLF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי6980.8פנס ראשי שמ'(קסנון)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP162776EMRF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי6980.8פנס ראשי ימ'(קסנון)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

DEP162840EML2120 07-09 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1891.5פנס ראשי שמ(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
DEP162840EMR2120 07-09 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1891.5פנס ראשי ימ(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

DEP162846ULE81/E87 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי702.9פנס אח' חיצ' שמ' לא קסנון(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
DEP162846URE81/E87 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי702.9פנס אח' חיצ' ימ' לא קסנון(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
DEP162866ULF20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי810פנס אח' שמ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
DEP162866URF20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי999.8פנס אח' ימ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

DEP162873EM2LX1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי2660.9פנס ראשי שמ' רגיל ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
DEP162873EM2RX1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי2660.9פנס ראשי ימ' רגיל ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

DEP162882EMLF20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי3690.1פנס ראשי שמ'(קסנון) סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
DEP162882EMRF20  -012 - (קסנון) 'ב.מ.וו / מיניחליפי3690.1פנס ראשי ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

DEP162884EM2LF20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי2240.25פנס ראשי שמ'(רגיל) סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
DEP162884EM2RF20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי2240.25פנס ראשי ימ'(רגיל) סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

DEP162913ULX3 (F25 010-017) - (לד) 'ב.מ.וו / מיניחליפי1260פנס אח' שמ' פנ(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP162913URX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1260פנס אח' פני' ימ' קסנון(E83) 05-011 גיפ ~ X3

DEP162918EM2LX4 F26/F25 014- X-3 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי3209.9פנס ראשי שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP162918EM2RX4 F26/012- X3 F25 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי3209.9פנס ראשי ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3

DEP162957EM2YRX3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי1320.5פנס ראשי ימ' אית' צהוב ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
DEP162962ULX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1012.9פנס אח' חיצ' שמ' רגיל(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP162962URX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1012.9פנס אח' חיצ' ימ' רגיל(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP162963ULX3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1223.9פנס אח' חיצ' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP162963URX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1223.9פנס אח' חיצ' ימ' לדים(F25)010-017 גיפ ~ X3

DEP162980EM2LX3 010- 'ב.מ.וו / מיניחליפי2490.6פנס ראשי שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP162980EM2RX3 010-  'ב.מ.וו / מיניחליפי2490.6פנס ראשי ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3

DEP162981EHM2LX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי9390.9פנס ראשי שמ' קסנון(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP162981EHM2RX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי9390.9פנס ראשי ימ' קסנון(F25)010-017 גיפ ~ X3

DEP163019ULב.מ.וו / מיניחליפי510פנס ערפל קד' שמ' 530 -08 (טרפז) מושחר(E60) 03-010 ~  5 'סד
DEP163019URב.מ.וו / מיניחליפי510פנס ערפל קד' ימ' 530 -08 (טרפז) מושחר(F10) 010-015 ~ 5 'סד

DEP163105UQLE90 05-08 'ב.מ.וו / מיניחליפי650.3פנס ערפל שמ' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP163105UQRE90 05-08 'ב.מ.וו / מיניחליפי650.3פנס ערפל ימ' סד' 3 4 דל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד

DEP163155ULX1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי710פנס אח' חיצ' שמ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
DEP163155URX1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי710פנס אח' חיצ' ימ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
DEP163156ULX1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1290פנס אח' חיצ' שמ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
DEP163156URX1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1290פנס אח' חיצ' ימ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
DEP163185ULX1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1960.9פנס אח' שמ' חיצ-  ~ X1 (F48)
DEP163201UL015 ב.מ.וו / מיניחליפי245פנס ערפל במגן אחורי שמאל-מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163201UR015 ב.מ.וו / מיניחליפי369.9פנס ערפל במגן אחורי ימין-מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163205AL015- ב.מ.וו / מיניחליפי1140פנס ערפל קד שמ'-מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163205AR015- ב.מ.וו / מיניחליפי1140פנס ערפל קד ימ'-מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163205UL012- ב.מ.וו / מיניחליפי212.22פנס כנף מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163205UR012- ב.מ.וו / מיניחליפי212.22פנס כנף ימין מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163206ULF-55 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי370.2פנס ערפל קד' שמ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163206URF-55 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי343.7פנס ערפל קד' ימ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163212UL013-  ב.מ.וו / מיניחליפי1216.4פנס אח' שמ' - מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163212UR014- ב.מ.וו / מיניחליפי1108.98פנס אח' ימ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163215UL014- מיני קופר F-56 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140פנס אח' שמ(R56) 07-010 ~ מיני קופר

DEP163218EMCLR56 07-10ב.מ.וו / מיניחליפי1180.9פנסראשי שמ' אית' לבן רגיל מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
DEP163218EMCRR56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1220.09ראשי ימ' אית' לבן רגיל מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

DEP163226EMLF-56 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי2660פנס ראשי שמ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163226EMRF-56 -013 ב.מ.וו / מיניחליפי2660פנס ראשי ימ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

DEP163245UL015- ב.מ.וו / מיניחליפי174.5פנס כנף שמ'-מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP163245UR015- ב.מ.וו / מיניחליפי174.4פנס כנף ימ'-מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

DEP163249EM2LE90 05-09 3'ב.מ.וו / מיניחליפי2205.33פנס ראשי שמ' רגיל(דגם וולאו)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
DEP163249EM2RE90 05-09 3'ב.מ.וו / מיניחליפי2205.33פנס ראשי ימ' רגיל(דגם וולאו)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

DEP163250E2RE90 05-09 סד'3 4דל(ZKW דגם)ב.מ.וו / מיניחליפי2140פנס ראשי ימ' רגיל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
DEP163310UCRE65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי216.3פנס צד לכנף קד' ימ'(לבן)סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
DEP163310UYLE65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי113פנס צד לכנף קד' שמ'(צהוב) סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
DEP1634004ALX5 E53 03-07 ב.מ.וו / מיניחליפי501.11פנס ערפל שמ' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

DEP163411EHMLF16 X6/X5 014 F15 -016 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי8790פנס ראשי שמ ~ (F15) X5
DEP163411EHMRF16 X6 /X5 014 F15 -016 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי8790פנס ראשי ימ ~ (F15) X5

DEP163412ALF25/E71/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי288.52פנס צד כנף שמ' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
DEP163412ARלבן R X5 08 'ב.מ.וו / מיניחליפי288.52פנס צד כנף ק(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP163412ULX5 (E70 06-012) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1050.03פנס אח' שמ' פנ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP163412URX5 (E70 06-012) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1050.03פנס אח' ימ' פנ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

DEP1634148M2CLX5 E53 01-04 ב.מ.וו / מיניחליפי4089.2פנס ראשי שמ' קסנון(לבן)ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
DEP163431ULX5 E70 011- 'ב.מ.וו / מיניחליפי641.11פנס אח' פני' שמ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
DEP163431URX5 E70 011- 'ב.מ.וו / מיניחליפי988.56פנס פני' אח' ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP163439ULX5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1229.9פנס אח' שמ' חיצ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP163439URX5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1229.9פנס אח' ימ' חיצ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

DEP163459EM2LLCI/X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי2110.9פנס ראשי שמ' רגיל ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
DEP163459EM2RLCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי2423.3פנס ראשי ימ' רגיל ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

DEP163461ULX5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1690.33פנס אח' חיצ' שמ' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
DEP163461URX5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1288.5פנס אח' חיצ' ימ' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

DEP163468EMH2LX5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי6680.9פנס ראשי שמ' קסנון ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
DEP163476AL(F15) X5 014-018 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי3001.11פנס אח' שמ' חיצ ~ (F15) X5
DEP163618URE92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי601.99פנס ערפל ימ' סד' 3 2 דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

DEP1636941URE91 ב.מ.וו / מיניחליפי904.8פנס אחורי ימין -07 ב.מ.וו(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
DEP191120NAR+L 08 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי550.6פנס ערפל קד גרנד צ'ירוקי

DEP191150ASL09- גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1094.3פנס אח' שמ'שירוקי
DEP191150ASR08+ גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1112.6פנס אח' ימ'-ג.שרוקי
DEP191160ASL012-013 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1790.39פנס אח' שמ' שירוקי
DEP191160ASR012-013 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1809.99פנס אח' ימ' שירוקי
DEP191172USL05> גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2550.99פנס ראשי שמ' - גרנד שירוקי
DEP191172USR05> גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2550.99פנס ראשי ימ' - גרנד שירוקי
DEP191188ASL09-11 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1482.29פנס ראשי שמ' - גרנד שירוקי
DEP191188ASR09-11 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1482.29פנס ראשי ימ' - גרנד שירוקי
DEP191190ASL012-013 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3195.4פנס ראשי שמ' גרנד-צ'רוקי
DEP191345ASL08- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי706.7פנס אח' שמ' מוש' - רנגלר
DEP191345ASR08- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי990.96פנס אח' ימ' מוש' - רנגלר

DEP191502AL018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3445פנס אח' שמ' - קומפס
DEP191503UL07 קריזלר קומפיס-L קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1171.2פנס אח
DEP191506ULקריזלר קומפס  -012 לד-L קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2690.7פנס אח
DEP191506URקריזלר קומפס -012 לד-R קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2690.7פנס אח

DEP191511EML09- פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1460.9פנס ראשי שמ' - פטריוט/קומפאס
DEP191511EMR09- פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1460.9פנס ראשי ימ' - פטריוט/קומפאס

DEP191518EM2R018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4230פנס ראשי ימ' - קומפס
DEP191636UR015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1160פנס איתות ימ' - רנגייד

DEP191637NUQ015-019 ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1022.9פנס ערפל ימ'/שמ' - ריינגייד
DEP2010101ER03 00דאףחליפי2391.6פנס ראשי ימ' - דאף- ~ XF 95

DEP2111130RLDEM01-06 טריוס ~ 02-06דיהטסוחליפי511.68פנס ראשי ימ' - טריוס
DEP211449AL06-011 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי460.15פנס אח' שמ' - סיריון
DEP211449AR06-011 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי429.26פנס אח' ימ' - סיריון
DEP211729NA07 טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי888.25פנס ערפל קד' ימ'+שמ'-טריוס

DEP211732EML07-09   טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי1089.95פנס ראשי שמ' - טריוס
DEP211732EMR07-09 טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי1089.95פנס ראשי ימ' - טריוס
DEP211733EMLטריוס ~ 010-011דיהטסוחליפי1605.15פנס ראשי שמ' - טריוס -10 חשמלי
DEP211733EMRטריוס ~ 010-011דיהטסוחליפי1605.15פנס ראשי ימ' - טריוס -10 חשמלי

DEP2121116L98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי469.9פנס ראשי שמ' - הילקס
DEP2121116R98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי471.3פנס ראשי ימ' - הילקס

DEP212111EM2L019-  4טויוטהחליפי5391.18פנס ראשי שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
DEP212111EM2R019-  4טויוטהחליפי5309.31פנס ראשי ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
DEP212112EM2L(לדים)5D  -019 5טויוטהחליפי6781.28פנס ראשי שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP2121142L93-97 4 קורולהD - '4טויוטהחליפי499.9פנס ראשי שמD ~ 93-97 קורולה

DEP2121156ER93-97 קארינה ~ 93-98טויוטהחליפי734.6פנס ראשי-חש' ימ' - קרינה
DEP2121169L96-99 סטארלט 96-99טויוטהחליפי390.3פנס ראשי שמ' - סטארלט

DEP2121171ER98-02 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי707.9פנס ראשי ימ' - חשמלי היאס
DEP2121171L98-02 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי755.9פנס ראשי שמ' - היאס
DEP2121171R98-02 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי805.3פנס ראשי ימ' - היאס
DEP2121179L98-00 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי790.6פנס ראשי שמ' - פרדו
DEP2121179R98-00 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי790.6פנס ראשי ימ' - פרדו

DEP2121183EL98-00 4טויוטהחליפי477.5פנס ראשי שמ' - חשמלי קורולהD ~ 98-00 קורולה
DEP2121183ER98-00 4טויוטהחליפי480.2פנס ראשי ימ' - חש' קורולהD ~ 98-00 קורולה
DEP21211A2ER99-01 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי845פנס ראשי ימ' חש' - יאריס
DEP21211A4EL4D 01-02 4טויוטהחליפי823.15פנס ראשי שמ' חש' - קורולהD ~ 01-02 קורולה
DEP21211A4ER4D 01-02 4טויוטהחליפי690.8פנס ראשי ימ' חש' - קורולהD ~ 01-02 קורולה

DEP21211AKLLDEM016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1995.25פנס ראשי שמ' היילקס
DEP21211AKRLDEM16- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1995.25פנס ראשי ימ' -ויגו

DEP21211B1R01-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי1290.9פנס ראשי ימ' - פרדו
DEP21211BZLLEMN2017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי3790.15פנס ראשי שמ' - יאריס
DEP21211BZRLEMN2017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי3790.15רפלקטור קד' ימ' - יאריס

DEP21211C3EL02-03 אבנסיס H7+H7 - 'אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי734.6פנס ראשי שמ
DEP21211C3ER02-03 אבנסיס H7+H7 - 'אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי650.2פנס ראשי ימ

DEP21211C4L02-04 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי590.8פנס ראשי שמ' היילקס
DEP21211C4R02-04 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי590.8ראשי ימ' היילקס

DEP21211C9EL4D 03-07 4טויוטהחליפי745.15פנס ראשי שמ' חש' - קרולהD ~ 03-04 קורולה
DEP21211C9ER4D 03-07 4טויוטהחליפי745.15פנס ראשי ימ' חש' - קרולהD ~ 03-04 קורולה

DEP21211CDLLDEMN018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי6283.9פנס ראשי שמ' הלוגן -פרדו
DEP21211CDRLDEMN018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי6283.9פנס ראשי ימ' הלוגן -פרדו

DEP21211D1EL5D 03-04 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי765.15פנס ראשי שמ' - קורולהD קורולה
DEP21211D1ER5D 03-04 4טויוטהחליפי745.15פנס ראשי ימ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה
DEP21211F3EL04-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי1350.1פנס ראשי שמ' - אונסיס
DEP21211F3ER04-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי1305.9פנס ראשי ימ' - אונסיס

DEP21211U4LLDEM2010- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1625.15פנס ראשי שמ' אונסיס
DEP21211U5LLEHMN015- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי4973.1פנס ראשי שמ-לנד קרוזר
DEP21211U5RLEHMN2015 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי4973.1פנס ראשי ימ-פרדו

DEP2121344UL013- 4טויוטהחליפי512.3פנס אח' שמ' פנ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP2121344UR013- 4טויוטהחליפי754.4פנס אח' ימ' פנ' קורולהD ~ 013-015 קורולה

DEP2121368LLD019-  4טויוטהחליפי1605.15פנס אח' שמ' פנ' - קורולהD ~ -019 קורולה
DEP2121368RLD019-  חליפי1605.15פנס אח' ימ' פנ' - קורולה

DEP2121409N4 סטארלט 92-95 - לא פעילטויוטהחליפי133.2פנס צד 96-98 - טויוטה ראב
DEP2121409NC01-07 4טויוטהחליפי89.2פנס צד לבן - קורולהD ~ 01-02 קורולה

DEP2121410N98-06 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי122.7פנס כנף היילקס
DEP212153UL016- 4טויוטהחליפי976.9פנס אח' חיצ' שמ' קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP212153UR016- 4טויוטהחליפי976.9פנס אח' חיצוני ימ' קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP2121562L95-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי235.15פנס חניה שמ' אפור-הילקס
DEP2121562R95-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי235.15פנס חניה ימ' אפור-הילקס
DEP2121573L92-97 היילקס L היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי478.9פנס איתות-חנייה
DEP2121573R92-97 היילקס R היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי478.9פנס איתות-חנייה
DEP2121575L93-97 4טויוטהחליפי165.85פנס חנייה שמ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
DEP2121575R93-97 4טויוטהחליפי165.85פנס חניה ימ' קורולהD ~ 93-97 קורולה
DEP21215A3L98-02 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי393.3פנס חנייה שמ' היאס
DEP21215A3R98-02 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי393.3פנס חנייה ימ' היאס
DEP21215B5L98-00 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי490.9פנס אתות שמ' -פרדו

DEP21215C3L698-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי229.6פנס חניה שמ' אפור-הילקס
DEP21215C3R698-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי170פנס חניה ימ' אפור -הילקס

DEP21215C7L98-01 אבנסיס L אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי190פנס חנייה
DEP21215C7R98-01 אונסיס R אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי190פנס חנייה
DEP21215C9L98-00 4טויוטהחליפי102.15פנס חנייה שמ' עגול - קורולהD ~ 98-00 קורולה
DEP21215F1LD4 01-02 4טויוטהחליפי226.2פנס חנייה שמ' קורולהD ~ 01-02 קורולה
DEP21215F1RD4 01-02 4טויוטהחליפי155.9פנס חנייה ימ'  קורולהD ~ 01-02 קורולה
DEP21215F4R01-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי625.15פנס חניה ימ'  פרדו

DEP21215F9AL02-06 2- - הילקסX4 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי149פנס חניה שמ
DEP21215F9AR02-06 2-  הילקסX4 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי149פנס חניה ימ

DEP2121654L93-97 4טויוטהחליפי246.2פנס איתות-במגן שמ קורולהD ~ 93-97 קורולה
DEP2121670L96-98 4 ראב L ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי290פנס איתות-במגן

DEP2121682CL99 4  טויוטהחליפי590.9פנס במגן קד' שמ' לבן ראב
DEP2121682CR99 4 במגן[לבן]-טיוטה ראב R ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי590.9פנס אתות

DEP212191FLUE013- 4טויוטהחליפי539.4פנס אח' שמ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP212191FRUE013- 4טויוטהחליפי540.58פנס אח' ימ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP212191MLUE014 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2305.22פנס אח שמ לנד קרוזר
DEP212191MRUE014 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2550.85פנס אח' ימ'- פרדו

DEP21219AMLLDWE021-  016-020 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי950.15פנס אח' שמ' (מושלם) - ויגו
DEP21219AMRLDWE021-  016-020 חליפי950.15פנס אח' ימ' (מושלם) - ויגו

DEP21219B3L97-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי690.8פנס אח'שמ'הייס
DEP21219B3R97-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי473.7פנס אח' ימ' -  הייאס
DEP21219B4L98-01  היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי57פנס אח' שמ' - היילקס

DEP21219B4PL98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי175.15בקליט אח שמ היילקס
DEP21219B4PR98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי38בקליט אח ימ היילקס

DEP21219B4R98-01  היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי81.7פנס אח' ימ' - היילקס
DEP21219B9L98-02 4טויוטהחליפי405.8פנס אח' חצ' שמ' -קורולהD ~ 98-00 קורולה
DEP21219B9R98-02 4טויוטהחליפי329.9פנס אח' חצ' ימ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה

DEP21219BHL3UECHR 016-018 - '016טויוטהחליפי1501.8פנס אח' חיצ' שמ- ~ C-HR
DEP21219BHR3UECHR 016-018 - '016טויוטהחליפי1501.8פנס אח' חיצ' ימ- ~ C-HR

DEP21219BSLUE018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי3022.33פנס אח' שמ' - פרדו
DEP21219BSRUE018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי3337.9פנס אח' ימ' - פרדו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP21219C7L99-03 יאריס L יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי262.7פנס אחורי
DEP21219C7R99-03 יאריס R יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי343.5פנס אחורי

DEP21219CNLLDUE021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי3123.62פנס אח' שמ' - ויגו
DEP21219H1L03-04 5 קורולהD '5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי478.9פנס אח' שמD קורולה

DEP21219H3ULVALEO 03 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי588.7פנס אח' שמ'-יאריס
DEP21219H3URVALEO 03  יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי550.33פנס אח' ימ'-יאריס
DEP21219U3UL010 5טויוטהחליפי723.33פנס אח' שמ'-הוריסD ~ 08-010 הוריס
DEP21219U3UR010 5טויוטהחליפי709.15פנס אח' ימ' הוריסD ~ 010-012 הוריס

DEP21219X1LUE12 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי439.88פנס אח' שמ'-יאריס
DEP21219X1RUE2012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי439.9פנס אח' ימין יאריס

DEP2122018L99-01 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי692.8פנס ערפל קד שמ' - פרדו
DEP2122026L98-03 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי900.9פנס ערפל קד' שמ' - פראדו
DEP2122026R98-03 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי900.9פנס ערפל קד' ימ' - פראדו
DEP2122032L01-03 4 ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי303.6פנס ערפל שמ' ראב
DEP2122032R01-03 4 ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי303.6פנס ערפל קד ימ' - ראב
DEP2122033L04 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי509.99פנס ערפל קד' שמ'-רנקסD קורולה
DEP2122033R5D 05-07 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי710.15פנס ערפל ימ' - רנקסD קורולה
DEP2122034L06- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי595.15פנס ערפל עגול שמ' ויגו
DEP2122034R06- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1159.5פנס ערפל ימ' עגול ויגו

DEP2122045UR05 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי410.9פנס ערפל קד' ימ' - רנקסD קורולה
DEP2122922L98- היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי130.8פנס דמה\מחזיר אור אח' שמ' היילקס

DEP2124001ER010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1022.44פנס במגן אח' ימ' - לנדקרוזר
DEP2124001LUE018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי520פנס ערפל אח' שמ'-פרדו
DEP2124001RUE018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי520פנס ערפל אח' ימ'-פרדו
DEP2124003LUE08- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי515.16פנס במגן אח שמ'-פרדו
DEP2124003RUE08- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי515.16פנס מגן אח' ימ' - פרדו
DEP2124007LUE14- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי278.7פנס ערפל אח' שמ' במגן יאריס
DEP2124007RUE014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי162.9פנס ערפל אחורי ימין יאריס
DEP2124011NAECHR -017 016טויוטהחליפי528.15פנס אח' ערפל - טויוטיה- ~ C-HR

DEP2131123L97-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי220.9פנס ראשי שמ' - איפון
DEP2131123NL02-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי390פנס ראשי שמ' - איפון
DEP2131123NR02-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי390פנס ראשי ימ' - איפון

DEP2131123R97-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי220.9פנס ראשי ימ' - איפון
DEP2131147LMLDEM017- דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי2290.55פנס ראשי שמ' -דימקס
DEP2131147RMLDEM017- דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי2290.55פנס ראשי ימ' -דימקס

DEP2131408N97+ איפון ~ 97-03איסוזוחליפי189.15פנס צד לכנף איפון + טרופר
DEP2131410NADMAX 04-06 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי178.9פנס צד לכנף

DEP2131522L97-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי98פנס חניה שמ' לבן - איפון
DEP2131522R97-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי98פנס חניה ימ' לבן - איפון
DEP2131524L02-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי99.1פנס חניה שמ' איפון
DEP2131524R02-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי68פנס חניה ימ' - איפון
DEP2131619L97-99 איפון 93-96 - לא פעילאיסוזוחליפי84.5פנס במגן שמאל-איפון

DEP2131619PRאיסוזו איפון - R -01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי30פלסטיק אתות במגן צהוב
DEP2131624ARאיסוזו איפון - -R 02 (מעוגל) איפון ~ 97-03איסוזוחליפי159.4אתות במגן צהוב
DEP2131624CL02 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי158.9פנס במגן קד' שמ לבן(מעוגל) איפון
DEP2131624CR01+ לבן מעוגל איפון R 'איפון ~ 97-03איסוזוחליפי159.4פנס במגן ק
DEP2131918AL97-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי210פנס אח' שמ'- איפון
DEP2131918AR97-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי299.25פנס אח' ימ'- איפון
DEP2131918CL02-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי369פנס אח' שמ' - איפון
DEP2131918CR02-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי369פנס אח ימ'- איפון

DEP2141119Rסופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי350.3פנס ראשי ימ' - 93-97  סופר לנסר
DEP2141148L00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי990.6פנס ראשי שמ' - לנסר
DEP2141148R00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי990.6פנס ראשי ימ' - לנסר

DEP2141152EL99-02 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי578.2פנס ראשי חש' שמ' - מגה מגנום
DEP2141152ER99-02  מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי578.2פנס ראשי ימ' חש' - מגה מגנום

DEP2141152Lמגנום L200   97-01 - 'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי578.2פנס ראשי שמ
DEP2141152Rמגנום L200   97-01 - 'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי578.2פנס ראשי ימ

DEP2141157BL02-05 כריזמה ~ 02-04מיצובישיחליפי905.15פנס ראשי שמ' - מושחר כריזמה
DEP2141157BR02-05 כריזמה ~ 02-04מיצובישיחליפי905.33פנס ראשי ימ' - מושחר כריזמה
DEP2141157CL03-05 כריזמה ~ 02-04מיצובישיחליפי905.15ראשי שמ רקע כרום כריזמה אייר
DEP2141157CR03-05 כריזמה ~ 02-04מיצובישיחליפי249.1ראשי ימ כרום כריזמה אייר

DEP2141327LUEASX -017-  מיצובישיחליפי1820.9פנס אחורי שמ' פנימיASX 017-019 ~ ג'יפון
DEP2141327RUEASX -017- מיצובישיחליפי1820.9פנס אחורי ימ' פנימיASX 017-019 ~ ג'יפון

DEP2141405CAסופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי99.18פנס כנף- 93-97 סופר לנסר
DEP2141429NA08 - 4מיצובישיחליפי173.1פנס כנף לנסרD ~ -08 לנסר
DEP2141508NLטנדר L200 מיצובישי - L 89-96 90-93מיצובישיחליפי1260.9חניה פינתי ניקל ~ L-200
DEP2141508R2L200 90-97 '90-93מיצובישיחליפי199.9פנס חנייה ימ ~ L-200

DEP2141529L93-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי125.15פנס חניה שמ'  סופר לנסר
DEP2141529R93-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי125.15פנס חניה ימ' - סופר לנסר
DEP2141537L93-97 קולט 93-97 - לא פעילמיצובישיחליפי625.5פנס איתות שמ' קולט
DEP2141556L98-00 פג'רו ארוך ~ 98-00מיצובישיחליפי466.4פנס חניה שמאל לבן-פג'רו
DEP2141556R98-00 פג'רו ארוך ~ 98-00מיצובישיחליפי320.33פנס חניה ימ' לבן פג'רו
DEP2141557L00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי129.19פנס איתות שמ' - לנסר

DEP2141625PLL-200'90-93מיצובישיחליפי550.9בקליט במגן קד'שמ ~ L-200
DEP2141625PRL 200-'90-93מיצובישיחליפי550.9בקליט איתות ימ' במגן קד ~ L-200
DEP2141643CL98-02 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי165פנס במגן קד' שמ' לבן מגנום
DEP2141643CR02-05 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי79פנס במגן קד. ימ מגה מגנום

DEP2141643R97-01 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי199.8פנס אתות במגן ימ' -מגנום
DEP2141923R2L200 90-97 '90-93מיצובישיחליפי99.15פנס אחורי ימ'-פלס ~ L-200

DEP2141941Rסופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי1493.3פנס אח' חצ' ימ' 93 - ס.לנסר
DEP2141946Lפג'רו ארוך ~ 98-00מיצובישיחליפי346.6פנס אח' שמ' במגן 97-00 פג'רו
DEP2141946R94-00 פג'רו ארוך ~ 98-00מיצובישיחליפי346.6פנס במגן אח' ימ'  - פג'רו

DEP2141952ALמגנום L200 97-01 -  'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי295פנס אח' שמ
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DEP2141952ARמגנום L200 97-01 -  'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי295פנס אח' ימ
DEP2141952CL02-05 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי339.9פנס אח שמ'  מגנום
DEP2141952CR02-05 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי339.9פנס אח' ימ' - מגה מגנום

DEP2141962L00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי730.9פנס אח' חצ' שמ' - לנסר
DEP2141962R00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי730.9פנס אח' חצ' ימ' - לנסר

DEP21419C5RLDUE013- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי710פנס אח' ימ' - ספייס סטאר
DEP2142026L01-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי530.9פנס ערפל קד. שמ. פגרו
DEP2142026R01-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי530.9פנס ערפל ק' ימ'  קינג
DEP2142030N05 פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי741.03פנס ערפל קד' ימ'+ שמ' קינג

DEP2142040AL08 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי1360.25פנס ערפל קד'שמ'לנסר
DEP2142040AR08+ 4מיצובישיחליפי842.2פנס ערפל קדמי ימין לנסרD ~ -08 לנסר
DEP2142043AL06-10 קנטר ~ -011מיצובישי משאיתחליפי760.5פנס ערפל קד' שמ'-קאנטר
DEP2142043AR06-10 קנטר ~ -011מיצובישי משאיתחליפי921.8פנס ערפל קד' ימ'-קאנטר

DEP2151168L95-98 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי233.1פנס ראשי שמ' - ידני אלמרה
DEP2151188ELH7+H1 01-03 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי880פנס ראשי שמ' - אלמרה
DEP2151188ER01-03 - אלמרה H7+H1 - 'אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי880פנס ראשי ימ

DEP2151189Lווינר ~ 04-010ניסןחליפי1021.12פנס ראשי שמ' - ווינר -03 איתות צהב
DEP2151189Rווינר ~ 04-010ניסןחליפי1021.12פנס ראשי ימ' - ווינר -03  איתות צהב

DEP2151196BLאלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי967.1פנס ראשי שמ' - אלמרה 04-07 שחור
DEP2151196BRאלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי952.6פנס ראשי ימ' - אלמרה 04-07 שחור

DEP21511AKRLDEM2018-קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2380.15פנס ראשי ימ' (הלוגן)-קשקאי
DEP21511G8LLD14 נוט L נוט ~ 011-014ניסןחליפי1301.02פנס ראשי
DEP21511G8RLD015- נוט ~ -015ניסןחליפי1301.02פנס ראשי ימ' נוט

DEP2151326LLDUE014-017 - קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי623.99פנס אח' שמ' פנימי - קשקאי
DEP2151326RLDUE014-017 - קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי623.99פנס אח' ימ' פנימי - קשקאי

DEP2151549R93-95 - סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי166.7פנס חניה ימ' סאני
DEP2151577L96-98 - אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי171.4פנס חניה שמ' אלמרה
DEP2151577R96-98 - אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי171.4פנס חניה ימ' אלמרה
DEP2151588L99-00 - אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי221.2פנס חנייה שמ' אלמרה
DEP2151588R99-00 - אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי221.2פנס חנייה ימ' אלמרה
DEP2151946L4D 02-06 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי399.33פנס אח' שמ' אלמרה פרפקט
DEP2151946R4D 02-06  אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי595.33פנס אח' ימ' אלמרה פרפקט

DEP21519AJLUE018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי730פנס אח' שמ' חיצ' - קשקאי
DEP21519AJRUE018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי830פנס אח' ימ' חיצ' - קשקאי

DEP21519D4AR99-02 ווינר ~ 98-02ניסןחליפי360.9פנס אח' ימ' - ניסן טנדר ווינר
DEP21519K1L07- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי446.33פנס אח' שמ' - קשקאי
DEP21519K1R07- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי420.06פנס אח' ימ' - קשקאי

DEP21519L3LUE010-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי719.3פנס אח' שמ' חיצוני - קשקאי
DEP21544AKLLDEM2018-קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2393.33פנס ראשי שמ' (הלוגן)-קשקאי

DEP2161122LH4+H1 92-97 323 - '4 ~ 92-97מזדהחליפי82.7פנס ראש שמD 323
DEP2161135L97-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי320.3פנס ראשי שמ' - לנטיס
DEP2161135R97-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי256.3פנס ראשי ימ' - לנטיס
DEP2161139L99-01 מזדהחליפי260.99פנס ראשי שמ' - לנטיסF ~ 99-04 לנטיס
DEP2161139R99-01 מזדהחליפי324.2פנס ראשי ימ' - לנטיסF ~ 99-04 לנטיס

DEP2161144EL02-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי632.99פנס ראשי שמ' - לנטיס
DEP2161144ER02-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי632.99פנס ראשי ימ' - לנטיס

DEP2161167LLDEMM6 013-015 - '013-017מזדהחליפי1680פנס ראשי שמ ~ M6
DEP2161167RLDEMM6 013-015 - '013-017מזדהחליפי1680פנס ראשי ימ ~ M6

DEP2161172LMLDEM2M6  -018 - (קסנון) '018מזדהחליפי4397.32פנס ראשי שמ- ~ M6
DEP2161172RMLDEM2M6  -018 - (קסנון) '013-017מזדהחליפי4397.32פנס ראשי ימ ~ M6
DEP2161174LMLEAM2CX5 -015 - '012-017מזדהחליפי2966.64פנס ראשי שמ ~ CX-5
DEP2161174RMLEAM2CX5  -015 - '012-017מזדהחליפי2966.64פנס ראשי ימ ~ CX-5

DEP2161322LLDUEM6 013-013-017מזדהחליפי960פנס אח' שמאל פנימי ~ M6
DEP2161322RLDUEM6 016-013-017מזדהחליפי772.22פנס אחורי ימין פנימי ~ M6

DEP2161328LAECX5 -017 018-021מזדהחליפי1240.28פנס אח' שמאל פנימי ~ CX-5
DEP2161328RAECX5 17- 012-017מזדהחליפי1240.28פנס אח' פנמי ימי ~ CX-5

DEP2161402N626 626 ~ 92-97מזדהחליפי73.15פנס צד 93-97 - מאזדה
DEP2161537RR 97-99 B2500 97-99מזדהחליפי55פנס איתות-מסגרת שחורה ~ B-2500
DEP2161538L97-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי73.3פנס חנייה שמ'  לנטיס

DEP2161542URB2500 00-02 - '00-03מזדהחליפי135.66פנס חנייה ימ ~ B-2500
DEP2161544L99-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי135.5פנס איתות שמ' - לנטיס
DEP2161544R99-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי135.5פנס איתות ימ' - לנטיס

DEP2161547AL00-02 626 '626 ~ 00-04מזדהחליפי183.99פנס איתות  שמ
DEP2161547AR00-02 626 '626 ~ 00-04מזדהחליפי183.99פנס איתות ימ
DEP2161548AL03-05 פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי168.9פנס איתות שמ'- פרמסי
DEP2161548AR03-05 פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי168.9פנס איתות ימ'- פרמסי

DEP2161614RF 95-8 לנטיס R מזדהחליפי96.9פנס איתות-במגןF ~ 95-98 לנטיס
DEP2161622RR 92-94 F323 323 ~ 92-94מזדהחליפי168.2פנס איתות-במגןF
DEP2161939L92-97 323  '4 ~ 92-97מזדהחליפי92.33פנס אחורי שמD 323
DEP2161940L95-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי261.1פנס אח' שמ' חיצ' לנטיס
DEP2161940R95-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי232.5פנס אח' ימ' חיצ' לנטיס
DEP2161947RB2500 00-02  '00-03מזדהחליפי143.15פנס אח'  ימ ~ B-2500
DEP2161948L4D 99-02 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי228.1פנס אח' שמ' - לנטיס

DEP2161948L403-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי293.22פנס אח' שמ' - לנטיס
DEP2161948R403-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי293.22פנס אח' ימ' - לנטיס

DEP2161953LB2500 03-06 03-06מזדהחליפי183.33פנס אח שמ' -מזדה ~ B-2500
DEP2161953RB2500 03-06 03-06מזדהחליפי215פנס אח ימ' -מזדה ~ B-2500
DEP2161954RM6 4D 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי174.3פנס אח' חצ' ימD M6
DEP2161970LM5 05-07  '05-010מזדהחליפי731פנס אח' שמ ~ M5
DEP2161970RM5 05-07  '05-010מזדהחליפי456.9פנס אח' ימ ~ M5

DEP2161972ULD4 M3 07-09 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי295.33פנס אח' שמ' חיצD M3
DEP2161972URD4 07-09 M3- '4 ~ 04-08מזדהחליפי295.33פנס אח' ימ' חיצD M3

DEP2161982LUEמושלם M3 09-11 5D - '5 ~ 09-013מזדהחליפי410.9פנס אח' שמD M3
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DEP2161982RUEמושלם M3 09-11 5D - '5 ~ 09-013מזדהחליפי321.3פנס אח' ימD M3
DEP2161997LUED-5 3 14 5 ~ 013-016מזדהחליפי1798.98פנס אח' שמ' לד מזדהD M3
DEP2161997RUEM3 5D 014-016 - 5 ~ 013-016מזדהחליפי1798.98פנס אח' ימ' לדD M3
DEP2161998LUEM3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי615.33פנס אח' שמ' חיצ' - 5דלD M3
DEP2161998RUEM3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי639.9פנס אח' ימ' חיצ' - 5דלD M3
DEP2161999LUEלדים + M3 -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי1113.9פנס אח' שמD M3
DEP2161999RUEM3 - 015 (לד) '4 ~ 013-016מזדהחליפי1113.9פנס אח ימD M3
DEP21619ABRUE6 14 חיצ' מזדה R '013-017מזדהחליפי1395.55פנס אח ~ M6

DEP2162005Lלנטיס 99-01 פרמיסי L 'פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי192.9פנס ערפל ק
DEP2162005Rלנטיס 99-01 פראסי R לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי190פנס ערפל ק

DEP2162006UL01-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי590פנס ערפל שמ' - לנטיס
DEP2162006UR01-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי590פנס ערפל ימ' - לנטיס

DEP2162038LUQCX5 12 '012-017מזדהחליפי255פנס ערפל קד' שמ ~ CX-5
DEP2162038RUQCX5 12 '012-017מזדהחליפי255פנס ערפל קד' ימ ~ CX-5

DEP2162906L3UQ5D M3 09-014 '5 ~ 09-013מזדהחליפי220.9מחזיר אור אח' שמD M3
DEP2162906R3UQ5D M3 09-014 '5 ~ 09-013מזדהחליפי220.9מחזיר אור אח' ימD M3

DEP2171111ELסיוויק ~ 92-95הונדהחליפי550.33פנס ראשי שמ' - חש' סיויק 92-95 וקופה
DEP2171111ERסיוויק ~ 92-95הונדהחליפי550.33פנס ראשי ימ' - חש' סיויק 92-95 וקופה

DEP2171116Rסיוויק R 90-91 - 'סיוויק ~ 90-91הונדהחליפי479.03פנס ראשי ימ
DEP2171120EL96-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי699.5פנס ראשי שמ' חש' - סיויק
DEP2171120ER96-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי699.5פנס ראשי ימ' - חשמלי סיויק
DEP2171125ELCRV 97-01 '98-01הונדהחליפי652.33פנס ראשי שמ' - חש ~ CRV
DEP2171125ERCRV 97-01 '98-01הונדהחליפי652.33פנס ראשי ימ' - חש ~ CRV

DEP2171126L98-99 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי599.8פנס ראשי שמ' - אקורד
DEP2171126R98-99 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי599.8פנס ראשי ימ' - אקורד

DEP2171127EL99-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי566.3פנס ראשי שמ' חש' - סיויק
DEP2171127ER99-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי566.3פנס ראשי ימ' חש' - סיויק

DEP2171127Lידני H4 99-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי261.99פנס ראשי שמ' - סיויק
DEP2171134EL01-03 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי1332.3פנס ראשי שמ' חש' - סיוויק
DEP2171134ER01-03 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי1332.3פנס ראשי ימ' חש' - סיוויק

DEP2171134Rסיוויק ~ 01-04הונדהחליפי1332.3פנס ראשי ימ' - סיויק 01-03 ללא מנוע
DEP2171138EYLCRV 02-03 - '02-05הונדהחליפי1448.7פנס ראשי שמ ~ CRV

DEP2171144EL03-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1809.3פנס ראשי שמ' - אקורד
DEP2171144ER03-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1809.3פנס ראשי ימ' - אקורד
DEP2171146EL04-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי1332.3פנס ראשי שמ' - סיוויק
DEP2171146ER04-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי1332.3פנס ראשי ימ' - סיוויק

DEP2171319L3LDUE09-012 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי638.4פנס אח' שמ' פנימי-אקורד
DEP2171319R3LDUE09-012 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי638.4פנס אח 'ימ' פנימי-אקורד

DEP2171406Rהונדה סיוויק - -R 96 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי97.2פנס צד
DEP2171516L92-95 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי194.7פנס חנייה שמ'  סיויק
DEP2171516R92-95 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי197.9פנס חנייה ימ'  סיויק

DEP2171624LAE015-  ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי1650.25פנס ערפל קד' שמ' - ג'אז
DEP2171624RAE016- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי1650.25פנס במגן ימין - ג'אז

DEP2171924L4D 96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי399.1פנס אח' שמ' חיצ' - סיויק
DEP2171924R4D 96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי399.1פנס אח' ימ' חיצ' - סיויק

DEP2171956YL03-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי521.1פנס אח' חצ' שמ' - סיויק
DEP2171956YR03-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי521.1פנס אח' חצ' ימ' - סיויק

DEP21719A3LLDUE12 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1395.66פנס אח' שמ' - ג'אז
DEP21719A3RLDUE(אדום,לבן,אדום) ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1395.66פנס אח' ימ' ג'אז 10-12

DEP21719B3LWE5D -012 5הונדהחליפי1315.1פנס אח' חיצ' שמ' סיוויקD ~ 012-016  סיוויק
DEP2172031UR03-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי690.15פנס ערפל קד' ימ' - אקורד

DEP2174003LLDUECRV 13 '013-014הונדהחליפי512.12פנס ערפל אח' שמ ~ CRV
DEP2181107L90-93 ויטרה ~ 90-96סוזוקיחליפי456.3פנס ראשי שמ' - ויטרה
DEP2181107R90-93 ויטרה ~ 90-96סוזוקיחליפי650פנס ראשי ימ' - ויטרה

DEP2181113EL97-98 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי880.9פנס ראשי שמ' - חשמלי בלנו
DEP2181113ER97-98 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי950.33פנס ראשי ימ' - חשמלי בלנו
DEP2181114EL98 - גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי880.9פנס ראשי שמ' - גרנד ויטרה
DEP2181114ER98 - גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי991.3פנס ראשי ימ' - גרנד ויטרה
DEP2181117EL98-03 יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי605.33פנס ראשי שמ' - חש' יורוסויפט
DEP2181117ER98-03 יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי601.3פנס ראשי ימ' - חש' יורוסויפט
DEP2181121EL99-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי990.1פנס ראשי שמ' - שמ' בלנו
DEP2181121ER99-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי990.1פנס ראשי ימ' - חש' בלנו
DEP2181130EL03- וואגן  -05 - לא פעילסוזוקיחליפי1279.8ראשי שמ סוזוקי וואגן
DEP2181130ER03- וואגן  -05 - לא פעילסוזוקיחליפי1279.8ראשי ימ סוזוקי וואגון

DEP2181304LUE13- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי671.2פנס אח' פנימי שמ' קרוסאובר
DEP2181304RUE13- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי671.2פנס אח' פנימי ימ' קרוסאובר

DEP2181411NA06- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי29פנס כנף סויפט -07  ג.ויטרה
DEP2181512R95-97 - בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי105.99פנס חנייה ימ' באלנו

DEP2181516YL98-03 - יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי222.33פנס איתות שמ' יורוסויפט
DEP2181516YR98-03 - יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי230.9פנס איתות ימ' יורוסויפט

DEP2181610LAE16- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2177.9פנס לד קד' שמ' ויטרה
DEP2181610RAE16 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2177.9פנס לד ימ' במגן -ויטרה

DEP2181918R95-02 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי390.33פנס אח' ימ' - באלנו
DEP2181943UL05-07 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי739.1פנס אח' שמ'  סויפט

DEP2181983LUE016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1206.6פנס אח' שמ' חיצ' - ויטרה
DEP2181983RUE016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1138.2פנס אחורי חיצוני ימ' ויטרה
DEP2181995LUE019-  016-018 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2022.8פנס אח' שמ' חיצ' - ויטרה
DEP2181995RUE019-  016-018 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1650.82פנס אח' ימ' חיצ' - ויטרה

DEP2182005R98-05 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי576.8פנס ערפל קד' ימ' גראנד ויטרה
DEP2201103L85-93 לאונה 85-93 - לא פעילסובארוחליפי141פנס ראשי שמ' - לאונה
DEP2201104L97-98 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי149.5פנס ראשי שמ' - גרנד לאונה

DEP2201118LMLDHMפורסטר ~ 08-013סובארוחליפי3415.25פנס ראשי שמ' פורסטאר 010-012 קסנון
DEP2201118RMLDHMפורסטר ~ 08-013סובארוחליפי3415.25פנס ראשי ימ' - פורסטר 010-012 קסנון



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP2201120LLEHM1B4 -10 - '010-014סובארוחליפי4552פנס ראשי שמ ~ B4
DEP2201120RLEHM1B4 -10 - '010-014סובארוחליפי4552פנס ראשי ימ ~ B4
DEP2201124LMLEHM013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי7900.29פנס ראשי שמ'  פורסטר
DEP2201124RMLEHM013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי7900.29פנס ראשי ימ'  פורסטר

DEP2201504L93-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי256פנס חניה שמ' -גרנד לאונה
DEP2201504R93-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי256פנס חניה ימ' -גרנד לאונה
DEP2201606R93-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי236פנס אתות במגן ימ' גרנד לאונה

DEP2201611NUE013- 4סובארוחליפי823.15פנס ערפל קד' אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
DEP2201926LUEB4 010 010-014סובארוחליפי1190.18פנס אחורי שמ' חיצ' -האוטבק ~ B4

DEP2211109L5D+4D 98-99 אטוס פריים ~ 98-03יונדאיחליפי590.33פנס ראשי שמ' - חש' - אקסנט
DEP2211116EL00-02 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי590.33פנס ראשי שמ' - חש' אקסנט
DEP2211116R00-02 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי508.9פנס ראשי ימ' - אקסנט

DEP2211117EL95-99 3 אקסנטD - '3יונדאיחליפי523.33פנס ראשי שמD ~ 94-99 אקסנט
DEP2211119ELH1 01 - '01-05יונדאיחליפי671.11פנס ראשי שמ ~ H-1

DEP2211119LH7+H1 01-05 H1 - '01-05יונדאיחליפי671.11פנס ראשי שמ ~ H-1
DEP2211119RH7+H1 01-05 H1 - '01-05יונדאיחליפי671.11פנס ראשי ימ ~ H-1
DEP2211120L99-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי490.55פנס ראשי שמ' - לנטרה
DEP2211126R02-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי705.99פנס ראשי ימ' - אילנטרה

DEP2211130NL03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי912.19פנס ראשי שמ' - אית' לבן אקסנט
DEP2211130NR03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי822.23פנס ראשי ימ' - אית' לבן אקסנט
DEP2211130YL03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי963.5פנס ראשי שמ' - אית' צהוב אקסנט
DEP2211130YR03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי805.9פנס ראשי ימ' - אית' צהוב אקסנט
DEP2211132EL04- אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי759.33פנס ראשי שמ' - מתכוונן  אילנטרה

DEP2211157LLDEMIX35 010-013 - '010-015יונדאיחליפי1246.16פנס ראשי שמ ~ IX35
DEP2211157RLDEMIX35 010-013 - '010-015יונדאיחליפי1246.16פנס ראשי ימ ~ IX35

DEP2211161LMLEMDI30 016- '012-018יונדאיחליפי2620פנס ראשי שמ ~ I30
DEP2211161RMLEMDI-30 -016 - '012-018יונדאיחליפי2620פנס ראשי ימ ~ I30

DEP2211178LLDEM(עם לדים) IX-35 -014 '010-015יונדאיחליפי4020.39פנס ראשי שמ ~ IX35
DEP2211178RLDEM(עם לדים) IX-35 -014 '010-015יונדאיחליפי4085.2פנס ראשי ימ ~ IX35

DEP2211406RUEI-30 -015 '012-018יונדאיחליפי110.9פנס כנף ימ ~ I30
DEP2211506L96-98 לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי201.19פנס איתות שמ' לנטרה
DEP2211509L98-99 4 אקסנטD-5D 'אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי221.15פנס איתות שמ
DEP2211518L99-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי130פנס אתות  שמ' - לנטרה
DEP2211518R99-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי197.4פנס אתות ימ'  לנטרה

DEP2211601RAEI-10 014- 014-016יונדאיחליפי1840פנס קד' תחתון-לד ימין ~ I10
DEP2211605LUEI20   -015 - '011-018יונדאיחליפי535.55פנס ערפל קד' שמ ~ I25
DEP2211605RUEI20  -015 - '015-018יונדאיחליפי539.33פנס ערפל קד' ימ ~ I20

DEP2211915LD4 03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי387.1פנס אח' שמ' - אקסנט
DEP2211915R4D 03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי79.33פנס אח' ימ' - אקסנט

DEP221192RMLEMN2I30 -018 '018-019יונדאיחליפי5480.23פנס ראשי ימ ~ I30
DEP2211956LUEI10 -011 - '09-011יונדאיחליפי546.33פנס אח' שמ ~ I10
DEP2211956RUEI10  -011 - '09-011יונדאיחליפי546.33פנס אח' ימ ~ I10
DEP2211957LUEIX35 010- '010-015יונדאיחליפי872.3פנס אח' חיצ' שמ ~ IX35
DEP2211957RUEIX35 010- '010-015יונדאיחליפי809.99פנס אח' חיצ' ימ ~ IX35
DEP2211987LUEI20  -015  - '015-018יונדאיחליפי1807.1פנס אח' שמ ~ I20
DEP2211987RUEI20  -015  '015-018יונדאיחליפי1849.6פנס אח' ימ ~ I20

DEP2212042ULI20 12-14 '012-015יונדאיחליפי619.19פנס ערפל קדמי שמ ~ I20
DEP2212042URI20 12-14 '012-015יונדאיחליפי619.19פנס ערפל קדמי ימ ~ I20

DEP2212050LUEN014- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי790.19פנס ערפל שמ' אלנטרה
DEP2212050RUE014- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי899.33פנס ערפל קד' ימ' אלנטרה

DEP2212050RUENI35   -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי790.19פנס ערפל קד' ימD I35
DEP2212071LUEI30  -018 - '018-019יונדאיחליפי1040.19פנס ערפל קד' שמ ~ I30
DEP2212072LUE18 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי1129.9פנס ערפל קד' שמ'-קונה
DEP2212072RUE018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי1129.9פנס ערפל קד' ימ' - קונה

DEP2221114L04-05 4שברולט קוריאהחליפי790פנס ראשי שמ' - חש' -אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
DEP2221114R04-05 4שברולט קוריאהחליפי808.33פנס ראשי ימ' - חש' -אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
DEP2221412Nמאטיז 02-03 - לא פעילדייהוחליפי33.7פנס כנף   מטיס

DEP2231117EL06- סופר טראק ~ 06-08קיהחליפי758פנס ראשי שמ' - סופר טארק
DEP2231117ER06- סופר טראק ~ 06-08קיהחליפי758פנס ראשי ימ' - סופר טארק

DEP2231126LDEM09- סיד H1+H7 - '5קיהחליפי950.06פנס ראשי שמD ~ 08-012 סיד
DEP2231126RDEM09- סיד H1+H7 - '5קיהחליפי1056.9פנס ראשי ימD ~ 08-012 סיד

DEP2231133LLDEM2סול ~ 011קיהחליפי1309.11פנס ראשי שמ' - 09-11 שמ' קאיה סול
DEP2231133RLSEM2סול ~ 011קיהחליפי1309.11פנס ראשי ימ' - 09-11 קאיה סול

DEP2231162LDEM016- ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3459.22פנס ראשי שמ' - ספורטא'ז
DEP2231318LAE13 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי958.22פנס אח' שמ' פנימי סורנטו
DEP2231318RAE15 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי958.22פנס אח ימ פנימי-סורנטו
DEP2231602LUE11- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי341.15פנס ערפל קד שמ'-פיקנטו
DEP2231602RUE11- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי341.15פנס ערפל קד ימ-פיקנטו
DEP2231603LUE15 במגן פיקנטו L פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי620.05פנס איתות
DEP2231603RUE15- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי620.89ערפל קד' ימין פיקנטו
DEP2231957LAED-5 13 [חיצוני]-קאיה ריאוL 4קיהחליפי1566.61פנס אחD ~ 012-015 ריאו
DEP2231957RAE5D -12 4קיהחליפי1566.61פנס אח' ימ' לדים ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP2231962LUESW -013 5קיהחליפי1469.33פנס אח' שמ' חיצ' - סידD ~ 012-015 סיד
DEP2231962RUESW -013 5קיהחליפי1469.33פנס אח' ימין סידD ~ 012-015 סיד
DEP2231963LUE013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1295.25פנס אח' שמ' סורנטו
DEP2231963RUE013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1182.25פנס אח' ימ' סורנטו
DEP2231982LUE018-  4קיהחליפי929.33פנס אח' שמ' - ריוD ~ -018 ריאו
DEP2231982RUE018-  4קיהחליפי929.33פנס אח' ימ' - ריוD ~ -018 ריאו
DEP2231984LUE017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1470.25פנס אח' שמ' - פיקנטו
DEP2231984RUE017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1470.25פנס אח' ימ' פיקנטו

DEP22319AALWE(לדים) סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3142.8פנס אח' שמ' חיצ' - סורנטו -016
DEP22319ACLUE019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי2399.9פנס אח' חיצ' שמ' - ספורטאג
DEP22319ACRUE019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי2399.9פנס אח' חיצ' ימ' - ספורטאג
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DEP2232015LAQ07 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי209.8פנס ערפל קד' שמ'-סורנטו
DEP2232015RAQ07 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי209.8פנס ערפל קד' ימ'-סורנטו

DEP2232016UL011- 5קיהחליפי207פנס ערפל קד שמ' - סידD ~ 012-015 סיד
DEP2232016UR011- 5קיהחליפי207פנס ערפל קד ימ' - סידD ~ 012-015 סיד

DEP2232033LUE011 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1396.9פנס ערפל קד' שמ' ספורטאג
DEP2232033RUE011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1396.9פנס ערפל קד' ימ'- ספורטז
DEP2232049LUE018-  4קיהחליפי788.85פנס ערפל קד' שמ' - ריוD ~ -018 ריאו
DEP2232049RUE018-  4קיהחליפי788.85פנס ערפל קד' ימ' - ריוD ~ -018 ריאו
DEP2232050LUE017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי982.2פנס ערפל קד' שמ' פיקנטו
DEP2232050RUE017-  פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי982.2פנס ערפל קד' ימ' - פיקנטו
DEP2232053LUQ019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1025.4פנס ערפל קד' שמ' - ספורטאג
DEP2232053RUQ019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1025.4פנס ערפל קד' ימ' - ספורטאג
DEP2234003LUES -011 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי876.3פנס ערפל אח' שמ' ספורטאז
DEP2234003RUES -011 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי876.3פנס ערפל אח' ימ' ספורטאז

DEP231005UR012- סיויק D4 '4הונדהחליפי1017.8פנס אח' ימ' חיצD ~ 012-017 סיוויק
DEP231005USR04-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי516.6פנס אח' ימ' פנ' - סיווק

DEP231010EN2LD4 012 4הונדהחליפי3291.96פנס ראשי שמ' סיוויקD ~ 012-017 סיוויק
DEP231010EN2RD4 -012 4הונדהחליפי3291.96פנס ראשי ימין סיוויקD ~ 012-017 סיוויק

DEP231010UL4D -012 4הונדהחליפי1463.9פנס ערפל קד' שמאל מושלם סיויקD ~ 012-017 סיוויק
DEP231010UR4D -012 4הונדהחליפי1463.9פנס ערפל קד' ימין מושלם סיויקD ~ 012-017 סיוויק
DEP231011EL3/5D 04-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי1028.5פנס ראשי שמ' - סיויק

DEP231011EM2L4D -012 4הונדהחליפי3202.6פנס ראשי שמ' קסנון  - סיויקD ~ 012-017 סיוויק
DEP231011EM2R4D 12 4הונדהחליפי3202.6פנס ראשי ימ' קסנון - סיויקD ~ 012-017 סיוויק

DEP231011ER3/5D 04-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי1090.36פנס ראשי ימ' - סיויק
DEP2310137EM1LD5/3 01-04 סיוויק אצ'בק ~ 01-04הונדהחליפי972.1פנס ראשי שמ' - סיויק
DEP2310137EM1RD5/3 01-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי846פנס ראשי ימ' - סיויק

DEP2310159EL2'4הונדהחליפי1048.5פנס ראשי שמ' - סיווק 06-09 חשD ~ 06-09  סיוויק
DEP2310159EL74 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי1390.33פנס ראשי שמ' - סיוויק -09 טורקיD  סיוויק
DEP2310159ER2'4הונדהחליפי1048.5פנס ראשי ימ' - סיווק 06-09 חשD ~ 06-09  סיוויק
DEP2310159ER74 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי1390.33פנס ראשי ימ' - סיוויק -09 טורקיD  סיוויק

DEP231018UL06-08 4הונדהחליפי389.9פנס אח' שמ' פנ' - סיווקD ~ 06-09  סיוויק
DEP231018UR06-08 4הונדהחליפי419.1פנס אח ימ' פנ' - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
DEP231020UL5D 06-11 5הונדהחליפי371פנס אח' שמ' סיווקD ~ 06-011  סיוויק
DEP231022AL5D -012 5הונדהחליפי1310פנס חנייה קד' תחתון שמ' סיוויקD ~ 012-016  סיוויק
DEP231022AR5D -012 5הונדהחליפי1310פנס חנייה קד' תחתון ימ' סיוויקD ~ 012-016  סיוויק

DEP231033UNL06-08 5הונדהחליפי1268.15פנס ערפל קד' שמ' - סיויקD ~ 06-011  סיוויק
DEP231033UNR06-4D 4הונדהחליפי1268.15פנס ערפל קד' ימ' -סיויקD ~ 06-09  סיוויק

DEP231035UL5D 06-08 5הונדהחליפי965.15פנס ערפל קד שמ' -סיווקD ~ 06-011  סיוויק
DEP231044UL09- 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי1220.31פנס ערפל קד' שמ' סיוויקD  סיוויק
DEP231044UR09- 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי2660.4פנס ערפל קד' ימ' סיוויקD  סיוויק
DEP231060EL5D  -06 5הונדהחליפי879.9פנס ראשי שמ' - סיויקD ~ 06-011  סיוויק
DEP231060ER5D  -06 5הונדהחליפי879.9פנס ראשי ימ' - סיויקD ~ 06-011  סיוויק

DEP231077EM2L5D -012 5הונדהחליפי1602.15פנס ראשי שמ' - סיוויקD ~ 012-016  סיוויק
DEP231077EM2R5D -012 5הונדהחליפי1602.15פנס ראשי ימ' - סיוויקD ~ 012-016  סיוויק

DEP231078ALD4 06-08  4הונדהחליפי419.1פנס אח' שמ' -סיויקD ~ 06-09  סיוויק
DEP231079ULטורבו D-5 09 5הונדהחליפי595.26פנס אח' שמ' סיויקD ~ 06-011  סיוויק
DEP231079URD-5 10 5הונדהחליפי595.26פנס אח' ימ' חיצוני-סיויקD ~ 06-011  סיוויק

DEP231093W3L5D  014- 4הונדהחליפי1581.5פנס אח' שמ'-סיויקD ~ 012-017 סיוויק
DEP231093W3R5D 012-016 5הונדהחליפי1581.5פנס אח' ימ' - סיויקD ~ 012-016  סיוויק

DEP231093WR5D -012 5הונדהחליפי1315.1פנס אח' חיצ' ימ' סיוויקD ~ 012-016  סיוויק
DEP231097UL09-012 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי720.15פנס אח' חיצ' שמ' - סיוויקD  סיוויק
DEP231097UR09- 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי720.15פנס אח' חיצ' ימ' - סיוויקD  סיוויק

DEP231112R06-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי154.3מחזיר אור במגן אח' ימ' אקורד
DEP231121ELאקורד ~ 98-02הונדהחליפי1348.9פנס ראשי שמ' - אקורד 00-02 גם אנגלי
DEP231142UL09- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי751.6פנס ערפל אקורד שמ'+מסגרת
DEP231142UR09- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי751.6פנס ערפל קד' ימ' + מסגרת אקורד
DEP231145UL06-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי685.7פנס ערפל קד' שמ'  אקורד

DEP231162EM2L06-07 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי1995.15פנס ראשי שמ' - אקורד
DEP231162EM2R06-07 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי1995.15פנס ראשי ימ' - אקורד
DEP231166EM2L09- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי2225.39פנס ראשי שמ' - אקורד
DEP231166EM2R09- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי2225.39פנס ראשי ימ' - אקורד

DEP231166EMN2L012- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי2695.5פנס ראשי שמ' (מושחר) אקורד
DEP231166EMN2R(מושחר) אקורד ~ 012-017הונדהחליפי2695.5פנס ראשי ימ' אקורד -012
DEP231166HEM2L09-011 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי2690.9פנס ראשי שמ' (קסנון) - אקורד
DEP231166HEM2R09-011 אקורד ~ 90-93הונדהחליפי2690.9פנס ראשי ימ' (קסנון) - אקורד

DEP231189UL09-011 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1086.39פנס אח' שמ' - אקורד
DEP231189UR09 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1086.39פנס אח ימ-אקורד
DEP231190UL06-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי879.29פנס אח' שמ' - אקורד
DEP231190UR06-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי830פנס אח' ימ' - אקורד
DEP2311A4UL12- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי879.13פנס אח' שמ' חיצ' אקורד
DEP2311A4UR12- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי879.13פנס אח' ימ' חיצ' אקורד
DEP231201ULCRV 05-07 - '06-07הונדהחליפי590.25פנס ערפל קד' שמ ~ CRV

DEP2312039ULCRV  -07 '08-012הונדהחליפי963.28פנס ערפל קד' שמ ~ CRV
DEP2312039URCRV  -07 '08-012הונדהחליפי963.28פנס ערפל קד' ימ ~ CRV
DEP2312068ULCRV 06+ עליון L '06-07הונדהחליפי759.2פנס אח ~ CRV
DEP2312068URCRV 05-06 - עליון R CRV '06-07הונדהחליפי759.2פנס אח ~ CRV
DEP2312154ELCRV 04-06 - '02-05הונדהחליפי1401.9פנס ראשי שמ ~ CRV
DEP231229M2LCRV  -013 - (לד) '013-014הונדהחליפי3954.3פנס ראשי שמ ~ CRV
DEP231229M2RCRV  -013 - (לד) '013-014הונדהחליפי3954.3פנס ראשי ימ ~ CRV

DEP231263EM1LCRV 07 08-012הונדהחליפי2505.9פנס ראשי שמ' - ניקל ~ CRV
DEP231263HM7RCRV 08-08-012הונדהחליפי3309.9פנס ראשי ימ' - קסנון ~ CRV

DEP231269ALCRV 05-'02-05הונדהחליפי792.4פנס אח' שמ ~ CRV
DEP231269ARCRV 05- 06-07הונדהחליפי759.2פנס אח' ימ ~ CRV



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP231284ULCRV -09  -  '08-012הונדהחליפי1324.4פנס אח' שמ ~ CRV
DEP231284URCRV -09  -  '08-012הונדהחליפי1324.4פנס אח' ימ ~ CRV
DEP231503UL02-07 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי506.28פנס אח' שמ' ג'אז
DEP231503UR02-07 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי566.33פנס אח' ימ' ג'אז
DEP231504AL08- ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1275.15פנס אח' שמ' ג'אז
DEP231504AR08- ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1275.15פנס אח ימ' ג'אז
DEP231519UL(לדים) ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2314.13פנס אח' שמ' - ג'אז 015-018
DEP231519UR(לדים) ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2314.13פנס אח' ימ' - ג'אז 015-018
DEP231551UL15 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי1687.4פנס ערפל קד' שמ'-גאז
DEP231551UR15 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי1687.4פנס ערפל קד' ימ'-גאז

DEP231564EM2R09-10 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1551.7פנס ראשי ימ' - ג'אז
DEP231569E1L012- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1484.3פנס ראשי שמ' - ג'אז
DEP231569E1R012- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1484.3פנס ראשי ימ-ג'אז
DEP231570E3R(היברידי) ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1475.33פנס ראשי ימ' - ג'אז -011
DEP231586E2L015- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2941.3פנס ראשי שמ' - ג'אז
DEP231586E2R015- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2941.3פנס ראשי ימ' - ג'אז

DEP231710ULHRV 016-018 - (לד) '016-018הונדהחליפי1691.7פנס אח' שמ' פנ ~ HRV
DEP231710URHRV 016-018 - (לד) '016-018הונדהחליפי1691.7פנס אח' ימ' פנ ~ HRV

DEP231723EMD2LHRV -016 - '016-018הונדהחליפי4620.13פנס ראשי שמ ~ HRV
DEP231723EMD2RHRV -016 - '016-018הונדהחליפי4620.13פנס ראשי ימ ~ HRV

DEP231797EM2LHRV  -019 - '019הונדהחליפי6129.74פנס ראשי שמ- ~ HRV
DEP231797EM2RHRV  -019 -  '019הונדהחליפי6129.74פנס ראשי ימ- ~ HRV
DEP231971EM7R09- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1690.9פנס ראשי ימ' - אית' לבן איינסיט
DEP231972EM7L09- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1690.9פנס ראשי שמ' - אית' צהוב אינסייט

DEP231999UL011- אינסייט (LED) 'אינסייט ~ 012-015הונדהחליפי1487.33פנס אח' שמ
DEP231999UR011- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1420.03פנס אח' ימ' לד אינסייט
DEP2351102L04-05 4שברולט קוריאהחליפי520פנס ראשי שמ' - אוואוD ~ 04-06 אוואו
DEP2351102R04-05 4שברולט קוריאהחליפי685.15פנס ראשי ימ' - אוואוD ~ 04-06 אוואו

DEP2351113LMLDEM014- אורלנדו ~ 012-018שברולט קוריאהחליפי2076.9פנס ראשי שמ' אורלנדו
DEP2351113RMLDEM014- אורלנדו ~ 012-018שברולט קוריאהחליפי2049.1פנס ראשי ימ' אורלנדו

DEP2352001UR08 5שברולט קוריאהחליפי245.09פנס ערפל ימ' - אווהוD ~ 08-010 אוואו
DEP2352012LUE11 4שברולט קוריאהחליפי520פנס ערפל ק' שמ' סוניקD ~ 011-017 סוניק
DEP2352012RUE11- 4שברולט קוריאהחליפי520פנס ערפל קד' ימ' - סוניקD ~ 011-017 סוניק

DEP241420UL4D 04-08 4שברולט קוריאהחליפי498.25פנס אח' שמ' אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
DEP241420UR4D 04-08 4שברולט קוריאהחליפי561.03פנס אח' ימ' אופטרהD ~ 06-010 אופטרה

DEP2414902UR'5שברולט קוריאהחליפי320.13פנס אח' ימ'-אופטרה  04 5דלD ~ 06-010 אופטרה
DEP241903UYLS40 01-03 '98-03וולבוחליפי244.3מחזיר אור במגן קד' שמ ~ S40

DEP242604ULS-80 -02 06-016וולבוחליפי258.2פנס אתות שמ'[כתום]במגן ~ S80
DEP242604URS-80 -02 01-05וולבוחליפי190.85פנס אתות ימ'[כתום]במגן ~ S80
DEP242620BLS-80 99-03 99-00וולבוחליפי306.3פנס אתות שמ'[מושחר]-וולוו ~ S80
DEP242620CLS-80 01-05 01-05וולבוחליפי516.13פנס אתות שמ' לבן ~ S80
DEP242620CRS-80 01-05 01-05וולבוחליפי516.13פנס אתות ימ' לבן ~ S80
DEP242621BLS80 05-98-00וולבוחליפי343.2פנס איתות שמאל ~ S70
DEP242621BRS80 05-01-05וולבוחליפי684.4איתות ימ' מושחר ~ S80

DEP242626EM2Lמושחר+מנוע S-80 08 - '06-016וולבוחליפי1986פנס ראשי שמ ~ S80
DEP243103ALצמוד לגריל S60 010 - '010-018וולבוחליפי786.9פנס חניה שמ ~ S60

DEP243121EM2LS-60 08 05-09וולבוחליפי1778.15פנס ראשי שמ' - וולו ~ S60
DEP243121EM2RS60 08 - '05-09וולבוחליפי1778.15פנס ראשי ימ ~ S60

DEP243140EMLS60 010 010-018וולבוחליפי2260.1פנס ראשי שמ רגיל ~ S60
DEP243140EMRS-60 10 - '010-018וולבוחליפי2260.1פנס ראשי ימ ~ S60

DEP243140ULS60 -11 - '010-018וולבוחליפי1611.25פנס אח' שמ ~ S60
DEP243150EM2LS60 14 וולו-L 010-018וולבוחליפי2604.6פנס ראשי ~ S60
DEP243150EM2RS60 014 010-018וולבוחליפי2604.6פנס ראשי ימ ~ S60

DEP243601ULV40  -014 - '014-018וולבוחליפי398.7פנס ערפל אח' שמ ~ V40
DEP243606ULV40 -013- '014-018וולבוחליפי789.15פנס חניה שמ' במגן קד ~ V40
DEP243606URV40 -013- '014-018וולבוחליפי789.15פנס חניה ימ' במגן קד ~ V40

DEP243820M2LXC90 T - '04-014וולבוחליפי1985.15פנס ראשי שמ ~ XC90
DEP243820M2RXC90 -07  '04-014וולבוחליפי1985.15פנס ראשי ימ ~ XC90

DEP244004ALXC90 -09 -'09-017וולבוחליפי915.16פנס איתות קד' שמ ~ XC60
DEP244004ARXC60 -09 - '09-017וולבוחליפי915.16פנס איתות קד' ימ ~ XC60
DEP244018URXC60 -09 09-017וולבוחליפי784פנס ערפל קד ימ'-וולו ~ XC60

DEP244033EMLחשמלי XC-60 - '09-017וולבוחליפי2874.8פנס ראשי שמ ~ XC60
DEP244033EMRXC-60 10 - '09-017וולבוחליפי2881.7פנס ראשי ימ ~ XC60

DEP244047EM2LXC60 -014 '09-017וולבוחליפי3190.4פנס ראשי מושלם +מנוע שמ ~ XC60
DEP244047EM2RXC60 010-09-017וולבוחליפי3190.4פנס ראשי ימין ~ XC60
DEP2442114EL2S-60 01-04 - '01-04וולבוחליפי1765.33פנס ראשי שמ ~ S60

DEP251011E2LCHR  -016 - '016טויוטהחליפי4530.8פנס ראשי שמ- ~ C-HR
DEP251011E2RCHR  -016 - '016טויוטהחליפי4508.88פנס ראשי ימ- ~ C-HR

DEP251011EM2L017- 4טויוטהחליפי2335.15פנס ראשי שמ' קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP251011EM2R017- 4טויוטהחליפי2336.15פנס ראשי ימ' קורולהD ~ 013-015 קורולה

DEP251017EL4D 08-010 4טויוטהחליפי869.18פנס ראשי שמ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
DEP251017ER4D 08-010 4טויוטהחליפי869.18פנס ראשי ימ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
DEP251021ULD4 03-04 4טויוטהחליפי572.15פנס אח שמ' חיצ'- קורולהD ~ 03-04 קורולה
DEP251021URD4 03-04 4טויוטהחליפי572.15פנס אח ימ' חיצ'- קורולהD ~ 03-04 קורולה
DEP251029UL4D 07-10 4טויוטהחליפי321.19פנס אח' פנ' שמ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
DEP251029UR08-010 4טויוטהחליפי321.19פנס אח' ימ' פנ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

DEP25109K5AL4D 05-07 4טויוטהחליפי615.25פנס אח' שמ' - קורולהD ~ 05-07 קורולה
DEP25109K5AR4D 05-07 4טויוטהחליפי615.25פנס אח' ימ' - קורולהD ~ 05-07 קורולה
DEP25109Q3UL'4 חצD 08-10 4טויוטהחליפי398.15פנס אח' שמ' קורולהD ~ 08-010 קורולה
DEP25109Q3UR'4 חצD 08-10 4טויוטהחליפי398.15פנס אח' ימ' קורולהD ~ 08-010 קורולה

DEP2510J9EL05-07 4טויוטהחליפי823.15פנס ראשי שמ' - קורולהD ~ 05-07 קורולה
DEP2510J9ER05-07 4טויוטהחליפי823.15פנס ראשי ימ' - קורולהD ~ 05-07 קורולה
DEP2510U7UL010- 4טויוטהחליפי464פנס אח' שמ' חיצ' - קורולהD ~ 011-012 קורולה
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DEP2510U7UR010- 4טויוטהחליפי314.9פנס אח' ימ' - קורולהD ~ 011-012 קורולה

DEP2510Y1E2L013-016 4טויוטהחליפי2185.88פנס ראשי שמ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP2510Y1E2R013-016 4טויוטהחליפי2185.88פנס ראשי ימ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP251202ASL04-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי687.3פנס אח' שמ' קאמרי
DEP251202ASR04-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי687.3פנס אח' ימ' קאמרי

DEP251214UL14- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי1333.15פנס אחורי שמאל קאמרי
DEP251214UR016- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי1333.15פנס אח' ימ' חיצ' - קאמרי
DEP251219UL015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי9588פנס אח' שמ' קאמרי
DEP251219UR015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי9588פנס אח' ימ' קמרי
DEP251242UL02-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי755.98פנס ערפל קד' שמ'-קאמרי

DEP2512C8AL2(מושחר)(USA) 013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי3646.9פנס ראשי שמ' קאמרי
DEP2512C8AR2(מושחר)(USA) 013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי3646.9פנס ראשי ימ' קאמרי
DEP2512Q6EML07 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1506.33פנס ראשי שמ' - קאמרי
DEP2512Q6EMR07 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1480.9פנס ראשי ימ' - קאמרי

DEP251301ALL 00-99 -4 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי399.8פנס אח' ראב
DEP251302ER96-00 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי471.3פנס ראשי ימ' - ראב
DEP251304UL014- 4 ראב L 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי499פנס ערפל אח
DEP251304UR-14- 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי499.6פנס ערפל אח' ימ' ראב
DEP251305UL06-08 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי710.5פנס אח' שמ' - ראב
DEP251305UR06-08 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי698.9פנס אח' ימ' ראב
DEP251307UL016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי735פנס במגן אח' שמ' ראב
DEP251307UR016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי745פנס במגן אח' ימ' ראב
DEP251308UL09-012 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי965.33פנס אח' שמ' ראב
DEP251308UR09-12 4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי943.33פנס אח' ימין ראב
DEP251319UL14- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי545.2פנס אח שמ' ראב
DEP251319UR14- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי697.3פנס אח ימ' ראב
DEP251320ULRAV4 07- ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי640.33פנס ערפל קד' שמ'+ תושבת
DEP251320UR07-   4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי729.15פנס ערפל ימ' +תושבת - ראב

DEP2513219UL019- 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי5208.9פנס אח' שמ' - ראב
DEP2513219UR019- 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי5544.1פנס אח' ימ' - ראב

DEP251325R09 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי142.3מחזיר אור אח' ימ' - אוונסיס
DEP251328UL016-  4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי996.64פנס אח' שמ' חיצ' - ראב
DEP251328UR016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי996.64פנס אח' חיצוני ימ' ראב

DEP251349EM2L4 16 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי3961.36פנס ראשי שמ-ראב
DEP251349EM2R016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי3965פנס ראשי ימ' -ראב

DEP251389UL013- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי821.5פנס ערפל קד' שמ' ראב
DEP251389URRAV4 -013 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי821.5פנס ערפל קד' ימ

DEP25139H6UL05-06 4-ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי695.15פנס אח' שמ' ראב
DEP25139H6UR05-06 4-ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי571.9פנס אח' ימ' ראב
DEP2513Q9EML011- 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1639פנס ראשי שמ' - ראב
DEP2513Q9EMR011-012   4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1648.15פנס ראשי ימ' - ראב

DEP2513W1EL013- 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי2105.03פנס ראשי שמ' - ראב
DEP2513W1ER013-   4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי2143.15פנס ראשי ימ' - ראב
DEP251419ML09 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1165.25פנס ראשי שמ' - ויגו
DEP251419MR09 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1165.25פנס ראשי ימ'-ויגו

DEP25141G9EL07- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1288.7פנס ראשי שמ' - ויגו
DEP25141G9ER07- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1288.7פנס ראשי ימ' - ויגו
DEP25149K1UL07- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי698.15פנס אח' שמ' - ויגו
DEP25149K1UR07- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי585.99פנס אח' ימ' - ויגו

DEP251701UL09- הייס ~ 08-015טויוטהחליפי489.15פנס חנייה שמ' - היאס
DEP251701UR09- הייס ~ 08-015טויוטהחליפי525.2פנס חנייה ימ' - היאס

DEP251712EMR09- הייס ~ 08-015טויוטהחליפי951.15פנס ראשי ימ' חש' - היאס
DEP251808EML08- 08-09טויוטהחליפי1746.15פנס ראשי חשמלי שמ' לנקרוזר ~ V8

DEP251810EL03-07  פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1308.3פנס ראשי שמ' - פרדו
DEP251810ER03-07 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1305.9פנס ראשי ימ' - פרדו

DEP251815E2L015- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי6125.15פנס ראשי שמ' - קסנון לנקרוזר
DEP251815E2R015- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי6125.15פנס ראשי ימ' - קסנון לנקרוזר

DEP251820UL04-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי599.88פנס אח' שמ' - לנדקרוזר
DEP251820UR04-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי695.05פנס אח' ימ' - לנדקרוזר
DEP251839UL03-09  פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי826.15פנס ערפל קד' שמ'- פראדו
DEP251839UR03-09  פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי826.15פנס ערפל קד' ימ'- פראדו

DEP251864UHL08- 08-09טויוטהחליפי587.8פנס ערפל קד' שמ'  לנדקרוזר ~ V8
DEP251876UR010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי691.15פנס ערפל קד' ימ' - פרדו

DEP2518924UL04-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי386.1פנס ערפל אח' שמ' - פרדו
DEP2518924UR04-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי386.1פנס ערפל אח' ימ' - פרדו

DEP2518T7UL10-12 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1411.9פנס אח' שמ' - פרדו
DEP2518T7UR010-012 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1771.15פנס אח' ימ' - פרדו
DEP2518Y2EL014- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי2665.3פנס ראשי שמ' - פרדו
DEP251920EL05-06 4ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי1501.9פנס ראשי שמ' - ראב
DEP251920ER05-06 4ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי843.7פנס ראשי ימ' - ראב

DEP252001L02-03 אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי240.9פנס חניה קד' שמ' - אוונסיס
DEP252001R02-03  אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי210.8פנס חניה ימ' - אוונסיס

DEP252003UL02-03 אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי546.5פנס אח' שמ' אונסיס
DEP252003UR02-03 אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי546.5פנס אח' ימ' אונסיס
DEP252004UR03-05 אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי649.8פנס אח' ימ' - אוונסיס
DEP252005UL07-8 אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי649.8פנס אח' שמ'-אוונסיס
DEP252005UR06-08 אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי649.8פנס אח' ימ' - אונסיס

DEP252007EM7Lאונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי1265.6פנס ראשי שמ' - אוונסיס 07  מושחר
DEP252007EM7Rאונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי1385.21פנס ראשי ימ' - אוונסיס 07 מושחר

DEP252009UL09- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי650.9פנס אח' שמ' - אוונסיס
DEP252009UR09- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי617.5פנס אח' ימ' - אוונסיס

DEP252011EM2L09- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1511.15פנס ראשי שמ' - אונסיס
DEP252021EM2L016- אונסיס ~ 016-018טויוטהחליפי4247פנס ראשי שמ' אוונסיס
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DEP252021EM2R016- אונסיס ~ 016-018טויוטהחליפי4247פנס ראשי ימ' אוונסיס

DEP252101ELVALEO יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי825.65פנס ראשי שמ' - יאריס 03-06 דגם
DEP252103EL07-08  יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי955.6פנס ראשי שמ' - יאריס
DEP252103ER07-08  יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי955.6פנס ראשי ימ' - יאריס
DEP252110EL(דגם וולאו) יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי825.65פנס ראשי שמ' - יאריס 99-02
DEP252110ER(דגם וולאו) יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי801.33פנס ראשי ימ' - יאריס 99-02

DEP252111E2L015- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי1025.25פנס ראשי שמ'-יאריס
DEP252111E2R015- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי1025.25פנס ראשי ימ'-יאריס

DEP252111EM2L014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי2401.3פנס ראשי שמ' - יאריס
DEP252111EM2R014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי2392.66פנס ראשי ימ' - יאריס
DEP252112EM2LHIR2 017- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי4230.15פנס ראשי שמ' - יאריס
DEP252112EM2RHIR2 17  יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי4109.6פנס ראשי ימ'-יאריס

DEP252119UR017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי1175.15פנס אח' ימ' - יאריס
DEP252120ULקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי469.1פנס ערפל קד' שמ' קאמרי+יאריס+קורולה 08+פריוס
DEP252120URקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי680.9פנס ערפל ק' ימ'  קאמרי+יאריס+קורולה 08+פריוס
DEP252121UR04- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי690.13פנס ערפל קד' ימ' יאריס

DEP252168EM2L017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי2155.9פנס ראשי שמ' - יאריס
DEP252168EM2R017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי2114.15פנס ראשי ימ' - יאריס

DEP252192UL014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי866.5פנס אח' שמ' - יאריס
DEP252192UR012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי866.5פנס אח' ימ' יאריס

DEP25219P3AL05-08 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי616.5פנס אח' שמ' - יאריס
DEP25219P3AR05-08 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי539.4פנס אח' ימ' יאריס
DEP2521T3UCL09- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי750.8פנס אח' שמ' יאריס
DEP2521T3UCR010 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי735.01פנס אח' ימ'-יאריס

DEP252220ELD5 05-07 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי890.9פנס ראשי שמ' - רנקסD קורולה
DEP252220ERD5 05-07 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי871.9פנס ראשי ימ' - רנקסD קורולה

DEP25229K4UL05 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי640.4פנס אח שמ-קורולה רנקסD קורולה
DEP25229K4UR06 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי640.4פנס אח' ימ'-רנקסD קורולה

DEP252395UL013- וורסו ~ 012-018טויוטהחליפי648.25פנס אח' שמ' - וורסו
DEP252395UR012 וורסו ~ 012-018טויוטהחליפי647.02פנס אח ימ ורסו

DEP2523P5EML09 וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי1286.09פנס ראשי שמ' - קורולה ורסו
DEP2523P5EMR10 וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי1289.09פנס ראשי ימ' - ורסו

DEP252508UL07 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי581.4פנס אחורי שמאל-פריוס
DEP252508UR08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי920.9פנס אח ימ-פריוס

DEP252511G7EL04- פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי1185.02פנס ראשי שמ' - פריוס
DEP252511G7ER04- פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי1198.3פנס ראשי ימ' - פריוס

DEP252532AL016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2000.26פנס ערפל קד' שמ' פריוס
DEP252532AR016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2000.26פנס ערפל קד' ימ' - פריוס
DEP252549UR010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי225.15פנס איתות במגן ימ' - לבן פריוס
DEP252586AL12 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1372.15פנס איתות שמ' במגן קד' (עם לדים) פריוס
DEP252586AR12 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1372.15פנס איתות ימ' במגן קד' (עם לדים) פריוס
DEP252590UL020-  ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי915.16פנס ערפל שמ' - הוריס  -013/יאריס
DEP252593UL(לד) פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1395.9פנס אח' שמ' - פריוס -012
DEP252593UR(לד) פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1395.9פנס אח' ימ' -פיריוס 09-012

DEP2525P6EML10-12 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1222פנס ראשי שמ' - פריוס
DEP2525P6EMN1L010-012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1518פנס ראשי שמ' - פריוס
DEP2525P6EMN1R010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1508.9פנס ראשי ימ' - פריוס

DEP2525P6EMR010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1285פנס ראשי ימ' - פריוס
DEP2525T8AL010-012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1622.3פנס אח' שמ' מושלם - פריוס לדים
DEP2525T8AR010-012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1390.6פנס אח' ימ' מושלם - פריוס לדים

DEP252611E2L015-  5טויוטהחליפי2930.22פנס ראשי שמ' - הוריסD ~ -013 הוריס
DEP252611E2R015-   5טויוטהחליפי2930.22פנס ראשי ימ' - הוריסD ~ -013 הוריס
DEP252613E2L013- 5טויוטהחליפי2665פנס ראשי שמ' - הוריסD ~ -013 הוריס
DEP252613E2R013- 5טויוטהחליפי2850.5פנס ראשי ימ' - הוריסD ~ -013 הוריס

DEP25261BUL5 הוריס 13 לדD '5טויוטהחליפי805.22פנס אח' חיצ' שמD ~ -013 הוריס
DEP25261BUR5 הוריס 13 לדD '5טויוטהחליפי805.9פנס אח' חיצ' ימD ~ -013 הוריס

DEP252670EML07-10  5טויוטהחליפי1305.9פנס ראשי שמ' - הוריסD ~ 08-010 הוריס
DEP252691UL5 הוריס 013- רגילD '5טויוטהחליפי766.99פנס אח' שמD ~ -013 הוריס
DEP252691UR5 הוריס 013- רגילD '5טויוטהחליפי830.7פנס אח' ימD ~ -013 הוריס

DEP252702P09- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1761.9סט פנסי ערפל(2פנסים+צמה) עגול ויגו
DEP252711EL012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1014.3פנס ראשי שמ' - ויגו
DEP252711ER012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי995.15פנס ראשי ימ' - ויגו
DEP252719UL016-020 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי804פנס אח' שמ' (ערום) - ויגו
DEP252719UR(ערום)ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי711.99פנס אח' ימ' - ויגו  -016
DEP2527W6UL12- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי644פנס אח' שמ' 4*4 ויגו
DEP2527W6UR012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי644פנס אח' ימ' מושלם-ויגו

DEP252911EM2L016-018 אייגו ~ -016טויוטהחליפי915פנס ראשי שמ' - אייגו
DEP252911EM2R016-018 אייגו ~ -016טויוטהחליפי915פנס ראשי ימ' - אייגו

DEP2529K2EL012-015 אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי998.33פנס ראשי שמ' - אייגו
DEP2529K2ER012-015 אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי1010.03פנס ראשי ימ' - אייגו

DEP253011EMLH1+HB3 -09 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1741פנס ראשי שמ' - ראב
DEP253011EMRH1+HB3 -09 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1741פנס ראשי ימ' - ראב
DEP253197U2L08-014 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1775.25פנס אח' שמ' - היילנדר

DEP261104LRX 011- 08-015לקסוסחליפי565.15מחזיר אור אח שמאל לקסוס ~ RX350
DEP261104RLS 460    -013 - '013-018לקסוסחליפי721.3מחזיר אור אח' ימ ~ LS460

DEP261301ASLRX330/350 '08-015לקסוסחליפי557.8מחזיר אור אח' אדום שמ ~ RX350
DEP261302ALRX-450 '08-015לקסוסחליפי758.2פנס ערפל אח' שמ ~ RX350
DEP261305ALRX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי3192.7פנס ראשי שמ ~ RX350
DEP261305ARRX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי3192.7פנס ראשי ימ ~ RX350
DEP261511ULES350 -014- '013-018לקסוסחליפי1079.3פנס אח' שמ ~ ES350

DEP281007LI25 -011 - '011-018יונדאיחליפי181.16מחזיר אור אח' שמ ~ I25
DEP281007RI-25-011 011-018יונדאיחליפי181.16מחזיר אור אח ימ ~ I25

DEP2810140EL07-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי905.88פנס ראשי שמ' - חש' אקסנט
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DEP2810140ER07-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי1001.01פנס ראשי ימ' - חש' אקסנט

DEP2810140L07-09 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי905.88פנס ראשי שמ' - ידני אקסנט
DEP2810140R07-09 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי905.88פנס ראשי ימ' - ידני אקסנט
DEP281016UL5D 03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי387.1פנס אח' שמ' - אקסנט
DEP281021UL3/5D 00-02 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי369.8פנס אח' שמ' אקסנט
DEP281022ULD4 00-02 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי369.8פנס אח' שמ' אקסנט

DEP2810934UR07-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי709.33פנס אח' ימ' - אקסנט
DEP281101EL02-05 'סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי982.2פנס ראשי שמ' - סונטה שמ

DEP2811138EL05-08 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי2696.9פנס ראשי שמ' - סונטה
DEP2811138ER05-08 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי1100.36פנס ראשי ימ' - סונטה

DEP281127UL09-11 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי340.3פנס ערפל קד' שמ' סונטה
DEP281127UR09-11 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי340.3פנס ערפל קד ימ סונטה

DEP281148EML09-10 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי1770.19פנס ראשי שמ' - סונטה
DEP281148EMR09-10 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי1805.99פנס ראשי ימ' - סונטה
DEP2811510UL98 סונטה ~ 96-98יונדאיחליפי254.7פנס איתות קד' שמ' סונטה

DEP281201L96-98 לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי490.55פנס ראשי שמ' - לנטרה
DEP281447LI800 09 - '09-017יונדאיחליפי1293.4פנס ראשי שמ ~ I800
DEP281447RI800 09 - '09-017יונדאיחליפי1250.9פנס ראשי ימ ~ I800

DEP281715ULI35 011-014 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי741.33פנס פנ' אח' שמD I35
DEP281715URI35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי701.33פנס  אח' ימ' פנD I35
DEP281720UR04-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי472.8פנס אח' ימ' אילנטרה
DEP281726ULI35 -010 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי689.9פנס ערפל קד' שמD I35
DEP281726URI35 011-013 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי701.11פנס ערפל קד' ימD I35
DEP281761ULI35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי904.9פנס אח' חיצ' שמD I35
DEP281761URI35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי904.9פנס אח' ימ' חיצD I35

DEP281762E2LI35 -011 4 ~ 011-013יונדאיחליפי1559.8פנס ראשי שמ'+מנועD I35
DEP281762E2RI35 -011 4 ~ 011-013יונדאיחליפי1705.9פנס ראשי ימ'+מנועD I35

DEP281763UL16- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי922.19פנס ערפל קד'(עגול) שמ' אילנטרה
DEP281763UR016 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי869.31פנס ערפל קדמי ימני אלנטרה

DEP281782E2LI35  -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי2859.19פנס ראשי שמD I35
DEP281782E2RI35   -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי2859.19פנס ראשי ימD I35
DEP2817941ULD4 01-03 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי494.4פנס אח שמ- אילנטרה
DEP2817941URD4 01-03 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי494.4פנס אח' ימ' - אילנטרה

DEP281819UR10- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי310.2פנס ערפל קד' ימ' - סנטה פה
DEP28182023AL07 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי269.9פנס ערפל קד' שמ' סנטה פה
DEP28182023UL07-09 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי269.9פנס ערפל קד' שמ' סנטה פה
DEP28182023UR07 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי275.9פנס ערפל קד' ימ' סנטה פה

DEP281828ULI25 -011 - '011-018יונדאיחליפי116.33פנס ערפל קד' שמ ~ I25
DEP281828URI25 -011 - '011-018יונדאיחליפי378.8פנס ערפל קד' ימ ~ I25
DEP281838AL06- סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי690פנס אח' שמ' סנטה פה
DEP281838AR06- סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי690פנס אח' ימ' סנטה פה

DEP281844EM2LL סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1800.33פנס ראשי סנטה פה <10 חש' מושחר
DEP281844EM2R010- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1911פנס ראשי ימ' - סנטה פה
DEP281845EM2L(מושחר)סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1758פנס ראשי שמ' - סנטה פה 07-09
DEP281845EM2R(מושחר)סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1740פנס ראשי ימ' - סנטה פה 07-09

DEP281852UL010-012 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי863.33פנס אח' שמ' חיצ' - סנטה פה
DEP281852UR010- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי863.33פנס אח' ימ' - סנטה פה
DEP281867EL014- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי2809.99פנס ראשי שמ'  - סנטה פה
DEP281867ER013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי2805.22פנס ראשי ימ' - סנטה פה

DEP281870L018-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי3126.16פנס ערפל קד' שמ' - סנטה פה
DEP281870R018-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי3126.16פנס ערפל קד' ימ' - סנטה פה

DEP281870UL13- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי836.1פנס אחורי שמאל סנטה פה
DEP281870UR013-    סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי836.1פנס אח' ימ' - סנטה פה

DEP281912L03-05 טר'גט ~ 01-07יונדאיחליפי956.36פנס ראשי שמ' - טרג'ט
DEP281912R03-05 טר'גט ~ 01-07יונדאיחליפי859.6פנס ראשי ימ' - טרג'ט
DEP282001L03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי621.13פנס ראשי שמ' - ג'טס
DEP282001R03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי621.13פנס ראשי ימ' - ג'טס

DEP282003UL03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי307.1פנס אח' שמ' גטס
DEP282003UR03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי185.33פנס אח' ימ' גטס

DEP2820936UL06- גטס ~ 06-09יונדאיחליפי508.33פנס אח' שמ' - גיטס
DEP2820936UR06- גטס ~ 06-09יונדאיחליפי508.33פנס אח' ימ' - גיטס
DEP2820C500L06-08 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי799.3פנס ראשי שמ' - ג'טס
DEP2820C500R06-08 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי799.3פנס ראשי ימ' - ג'טס
DEP2822012UR04- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי169.2פנס ערפל במגן קדמי ימין טוסון

DEP282203UL04-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי725.25פנס אח' שמ' - טוסון
DEP282203UR04-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי780.33פנס אח' ימ' - טוסון

DEP282207AER015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1884.56פנס חניה (לד) במגן קד' ימ' - טוסון
DEP282214EMD2L(לדים)טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי3805פנס ראשי שמ' - טוסון 015-018
DEP282214EMD2R(לדים)טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי3805פנס ראשי ימ' - טוסון 015-018

DEP282234L204-10 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי890פנס ראשי שמ' - טוסון
DEP282234R204-10 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי890פנס ראשי ימ' - טוסון
DEP282258UL015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי749.19פנס ערפל קד' שמ' מושלם - טוסון
DEP282258UR015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי749.19פנס ערפל קד' ימ' מושלם - טוסון
DEP282337AL06-   מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי697.1פנס אח' שמ'  מטריקס
DEP282337AR06-   מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי321.6פנס אח' ימ' - מטריקס
DEP282412UL019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי752.9פנס איתות שמ' - אילנטרה
DEP282412UR019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי752.9פנס איתות ימ' - אילנטרה

DEP282444U3LI10 09-010 - '09-011יונדאיחליפי470פנס אח' שמ ~ I10
DEP282444U3RI10  09-010 - '09-011יונדאיחליפי470פנס אח' ימ ~ I10

DEP282448URI-10 -014 '014-016יונדאיחליפי799.16פנס ערפל קד' ימ ~ I10
DEP282476EM2LI10 -014 - '014-016יונדאיחליפי1915.15פנס ראשי שמ ~ I10
DEP282476EM2RI10 -014 - '014-016יונדאיחליפי1915.15פנס ראשי ימ ~ I10

DEP282479ULI10  -014 - '014-016יונדאיחליפי970.25פנס אח' שמ ~ I10
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DEP282503ULI20 08-012 - '08-012יונדאיחליפי116.6פנס כנף קד' שמ ~ I20
DEP282503URI20 08-012 - '08-012יונדאיחליפי116.6פנס כנף קד' ימ ~ I20
DEP282526ULI20 -09 - '08-012יונדאיחליפי305.99פנס ערפל למגן קד' שמ ~ I20
DEP282526URI20 -09 - '08-012יונדאיחליפי129.33פנס ערפל למגן קד' ימ ~ I20
DEP282549ULI20 -011 '08-012יונדאיחליפי631.19פנס אח' שמ ~ I20
DEP282549URI20 -011 '012-015יונדאיחליפי631.19פנס אח' ימ ~ I20

DEP282551EMLI20 08-012 - '08-012יונדאיחליפי1255.8פנס ראשי שמ ~ I20
DEP282551EMRI20 08-012 - '08-012יונדאיחליפי1185.9פנס ראשי ימ ~ I20

DEP282554ULI-20 -015 '015-018יונדאיחליפי389.3פנס ערפל קד' שמ ~ I20
DEP282554URI-20 -015 015-018יונדאיחליפי389.9פנס ערפל קד' ימין ~ I20

DEP282565EMLI20 012-015 - '012-015יונדאיחליפי1558.8פנס ראשי שמ ~ I20
DEP282565EMRI20 012-015 - '012-015יונדאיחליפי1490.1פנס ראשי ימ ~ I20

DEP282571ULI20  -012 - '012-015יונדאיחליפי1170.19פנס אח' שמ ~ I20
DEP282571URI20 -012 - '012-015יונדאיחליפי1170.19פנס אח' ימ ~ I20

DEP282580E2LH4 I20 -015- '015-018יונדאיחליפי3805.88פנס ראשי שמ' חש ~ I20
DEP282580E2RH4 I20 -015- '015-018יונדאיחליפי3950.33פנס ראשי ימ' חש ~ I20

DEP282601ULI30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי98.33פנס ערפל במגן קד' שמ ~ I30
DEP282632ULI30 07- '08-012יונדאיחליפי390פנס ערפל קד' שמ ~ I30
DEP282632URI30 07-  '08-012יונדאיחליפי390פנס ערפל קד' ימ ~ I30
DEP282645ULI30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי989פנס אח' שמ ~ I30
DEP282645URI30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי625.22פנס אח' ימ ~ I30

DEP282654EM2Lעם מנוע I30 07 08-012יונדאיחליפי1390פנס ראשי שמ' - מושחר ~ I30
DEP282654EM2Rעם מנוע I30 07 08-012יונדאיחליפי1390פנס ראשי ימ' - מושחר ~ I30
DEP282692EM2LI30 -018 018-019יונדאיחליפי5001.1פנס ראשי שמאל ~ I30
DEP282693EM2LI30 -018  '018-019יונדאיחליפי5590.9פנס ראשי שמ ~ I30

DEP282830ULIX35 010 - '010-015יונדאיחליפי398.1פנס ערפל קד' שמ ~ IX35
DEP282830URIX35 010 - '010-015יונדאיחליפי398.1פנס ערפל קד' ימ ~ IX35
DEP282960ULI25 -010 - '011-018יונדאיחליפי691.1פנס אח' שמ ~ I25
DEP282960URI25 -010 - '011-018יונדאיחליפי691.1פנס אח' ימ ~ I25

DEP2916155EMRFRV 06+ - '06-014הונדהחליפי1723.9פנס ראשי ימ ~ FRV
DEP3121141L96-98 4 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי399פנס ראשי שמ' - ראב
DEP3121141R4 96-8 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי399פנס ראשי ימ' - ראב

DEP31211D6RAC2013-015 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי6110.1פנס ראשי ימ' אוולון
DEP3121312ASL07- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי615.25פנס אח' פנ' שמ' קאמרי
DEP3121312ASR07- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי615.25פנס אח' פנ' ימ' קאמרי

DEP3121639R01-03 4 ראב R ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי316פנס איתות-במגן
DEP3121909L92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי285.15פנס אח' שמ' - היילקס

DEP3121982USL08- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1290.15פנס אח' חיצ' שמ' קאמרי היבריד ייבוא אישי
DEP3121982USR08- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי998.9פנס אח' חיצ' ימ' קאמרי היבריד ייבוא אישי
DEP3122035LUQ4D/5D -019 016טויוטהחליפי880פנס ערפל קד' שמ' (מפואר) - קורולה- ~ C-HR
DEP3122035RUQ4D/5D -019 016טויוטהחליפי880פנס ערפל קד' ימ' (מפואר) - קורולה- ~ C-HR

DEP3122901NS96-00 4 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי143.7מחזיר אור אח' שמ' ראב
DEP3131112L102 רודיאו ~ 00-04איסוזוחליפי564.33פנס ראשי שמ' אמ' - שקוף רודיאו
DEP3131507R02 רודיאו ~ 00-04איסוזוחליפי367.05פנס איתות קד' ימי' רודאו
DEP3141603RL200 90-97  '90-93מיצובישיחליפי139.16פנס איתות-במגן ימ ~ L-200

DEP3142012NUQ016- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1470.2פנס ערפל קד' ימ+שמ' - אאוטלנדר
DEP3151188LAC7014- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי2310.15פנס ראשי שמאל אלטימה
DEP3151188RAC7014 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1985.99פנס ראשי ימ'-אלטימה

DEP3151955ASL05- פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי1110.11פנס אח' שמ' - פאתפיינדר
DEP3151955ASR05- פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי1110.11פנס אח' ימ' פאתפיינדר
DEP3151977LAC013-015 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי600פנס אח' שמ' אלטימה

DEP3161309LLDUEM3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי360.9פנס אח' פנימי שמ' - 5דלD M3
DEP3161309RLDUEM3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי237.33פנס אח' פנימי ימ' - 5דלD M3

DEP3161413NCלבן M3+M6 4 ~ 04-08מזדהחליפי40.1פנס כנףD M3
DEP3161911ALMPV 00-02 -  '00-03מזדהחליפי522.29פנס אח' שמ ~ MPV
DEP3161911ARMPV 00-02 -  '00-03מזדהחליפי370.69פנס אח' ימ ~ MPV

DEP3161916U4RMPV 04-06 04-06מזדהחליפי649.99פנס אח' ימ' - מזדה ~ MPV
DEP3171302AL96-00 4 סיויקD-'סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי446.25פנס אח' פנ' שמ
DEP3171302AR96-00 4  סיויקD 'סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי446.25פנס אח' פנ' ימ

DEP3171308R4 א/אD 01-02 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי625פנס אח' ימ' פנ' סיויק
DEP3171938ALסיוויק ~ 01-04הונדהחליפי397.95פנס אח' שמ' סיויק 01-02 אדום
DEP3171938ARסיוויק ~ 01-04הונדהחליפי397.95פנס אח' ימ' סיויק 01-02 אדום

DEP318101UL07-11 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי780פנס אח' שמ גראנד ויטארה
DEP318101UR1.6 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי780פנס אח' ימ' גראנד ויטארה 07-11 נפח
DEP3181906LD-5 00 [עליון]-סוזוקי גרנד ויטרהL גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי554.9פנס אח
DEP3181906R98-05 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי690.6פנס אח ימ-גרנד ויטרה

DEP3181944UL2.0 06- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי821.2פנס אח שמ' -גרנד ויטרה
DEP3181944UR2.0 06- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי821.2פנס אח ימ' -גרנד ויטרה

DEP3201905ASR03-04 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי1013.29פנס אח' ימ' פורסטר
DEP3211127U2L04-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי790.1פנס ראשי שמ' - חש אילנטרה
DEP3211127U2R04-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי369.9פנס ראשי ימ' - חש' אילנטרה
DEP3211960LUEI35 -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי877.9פנס אח' שמD I35
DEP3211995LUE019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1290.9פנס אח' שמ' פנ' - אילנטרה
DEP3211995RUE019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1210.72פנס אח' ימ' פנ' - אילנטרה

DEP321821ULB2500  03-06 '03-06מזדהחליפי83.33פנס חניה שמ ~ B-2500
DEP321821URB2500  03-06 '03-06מזדהחליפי83.33פנס חניה ימ ~ B-2500

DEP321830LB2500 06-03 - '03-06מזדהחליפי382.69פנס ראשי שמ ~ B-2500
DEP321830RB2500 06-03 - '00-03מזדהחליפי382.69פנס ראשי ימ ~ B-2500

DEP322101EFLH3+2XH1 06-07 M6 - 06-07מזדהחליפי1305.22פנס ראשי שמ' - +מנוע ~ M6
DEP322101EFRH3+2XH1 06-07 M6 - 06-07מזדהחליפי1305.22פנס ראשי ימ' - +מנוע ~ M6

DEP322101EL4D M6 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי1320.99פנס ראשי שמD M6
DEP322101ER4D M6 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי1320.99פנס ראשי ימD M6
DEP322103URM6 03-05 '4 ~ 02-05מזדהחליפי356פנס אח' פנ' ימD M6



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP322121ULM6 08- '08-012מזדהחליפי305.55פנס ערפל שמ ~ M6
DEP322121URM6 08- '08-012מזדהחליפי305.55פנס ערפל ימ ~ M6
DEP322122ULM6 013-013-017מזדהחליפי589.88פנס אחורי שמאל פנימי ~ M6
DEP322122URM6 013-013-017מזדהחליפי589.88פנס אחורי ימין פנימי ~ M6

DEP322147E2R2XH1 2.0 'חש M6 06-07 - '06-07מזדהחליפי1305.22פנס ראשי ימ ~ M6
DEP322147HM2LM6 06-07 06-07מזדהחליפי1582.69פנס ראשי שמ' - קסנון מושחר ~ M6
DEP322155EM1LM6 2.0 -10 - '08-012מזדהחליפי1063.29פנס ראשי שמ ~ M6
DEP322155EM1RM6 2.0 -10 - '08-012מזדהחליפי1063.29פנס ראשי ימ ~ M6
DEP322155EM2LM6 08-010 - '08-012מזדהחליפי1305.22פנס ראשי שמ ~ M6
DEP322155EM2RM6 08-010 - '08-012מזדהחליפי1305.22פנס ראשי ימ ~ M6

DEP322173ULM-6  -08 '08-012מזדהחליפי968.98פנס אח' שמ' חיצ ~ M6
DEP322173URM-6 08- 4D '08-012מזדהחליפי968.98פנס אח' ימ ~ M6
DEP322188ULM6 10-012 - '08-012מזדהחליפי491.33פנס אח' חיצ' שמ ~ M6
DEP322188URM6 011-012 - '08-012מזדהחליפי491.33פנס אח' חיצ' ימ ~ M6
DEP322189ULM6 -11 013-017מזדהחליפי938.99פנס אח' חיצ' שמ' 4/5 דל' לדים ~ M6
DEP322189URM6 -11 013-017מזדהחליפי938.99פנס אח' חיצ' ימ' 4/5 דל' לדים ~ M6

DEP322301BALD4 M3 04-06 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי191.66פנס אח' פנ' שמD M3
DEP322301BARD4 M3 04-08 '4 ~ 04-08מזדהחליפי220פנס אח' פנ' ימD M3

DEP322302BL5D M3 04-06 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי353.33פנס אח' חיצ' שמD M3
DEP322302BR5D M3 04-06 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי353.33פנס אח' חיצ' ימD M3

DEP322302BULD5 M3 '5 ~ 04-08מזדהחליפי220.15פנס אח' פנ' שמD M3
DEP322302BURD5 M3 '5 ~ 04-08מזדהחליפי220.15פנס אח' פנ' ימD M3

DEP322302ULM3 4D  - '4 ~ 04-08מזדהחליפי351.6פנס ערפל שמD M3
DEP322303BLD4 M3 03-06 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי351.99פנס אח' שמ' חיצD M3
DEP322303BRD4 M3 03-06 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי351.99פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP322304EL4D M3 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי780פנס ראשי שמD M3
DEP322304ER4D M3 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי780פנס ראשי ימD M3

DEP322306EML5D M3 04-08 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי905.99פנס ראשי שמD M3
DEP322306EMR5D M3 04-08 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי905.99פנס ראשי ימD M3

DEP322307ULM3 04-06 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי107.9מחזיר אור אח' שמD M3
DEP322307URM3 04-06 '4 ~ 04-08מזדהחליפי107.9מחזיר אור אח' ימD M3
DEP322308ULM3 07-08 '4 ~ 04-08מזדהחליפי96מחזיר אור אח' שמD M3
DEP322308URM3 07-08 '4 ~ 04-08מזדהחליפי95מחזיר אור אח' ימD M3
DEP322313ULM3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי355.98פנס אח' שמ' פנימי - 4דלD M3
DEP322313URM3 4D -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי355.98פנס אח' ימ' פנימיD M3
DEP322319AL5D M3  -019 - 'חליפי1820פנס אח' חיצ' שמ
DEP322319AR5D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי1820פנס אח' חיצ' ימD M3
DEP322319ULM3 4D -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי876.9פנס אח' שמ' חיצD M3
DEP322319URM3 4D 013-016 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי876.9פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP322329URגיר רגיל M3 09- '4 ~ 09-013מזדהחליפי445.89פנס ערפל קד' ימD M3
DEP322331UL3 14- 4 ~ 013-016מזדהחליפי632.21פנס אח' פנ' לד שמ' מזדהD M3
DEP322331UR3 14- 4 ~ 013-016מזדהחליפי632.21פנס אח' ימ' פנ' לד מזדהD M3

DEP322336UM3 4 ~ 09-013מזדהחליפי410פנס ערפל קד שמD M3
DEP322338URD5 M3 -013 '5 ~ 013-016מזדהחליפי535.9פנס דלת מטען ימD M3

DEP322358EM2LM3 09- 4 ~ 09-013מזדהחליפי1205.43פנס ראשי שמ' - חש' +מנועD M3
DEP322358EM2RM3 09- 4 ~ 09-013מזדהחליפי1205.43פנס ראשי ימ' - חש' +מנועD M3

DEP322379UL4D M3 09-013 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי419.99פנס אח' שמ' חיצD M3
DEP322379UR4D M3 09-013 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי419.99פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP322384ULD-5 M-3-07 5 ~ 04-08מזדהחליפי505פנס אח שמD M3
DEP322384URD-5 M-3-07 5 ~ 04-08מזדהחליפי505פנס אח ימD M3
DEP322399UL016- לד M3 -'4 ~ 013-016מזדהחליפי1360.39פנס אח' שמ' חיצD M3
DEP322399URM3  -016 4 ~ 013-016מזדהחליפי1360.39פנס אח' ימ' - לדD M3
DEP322420URM5 08- '05-010מזדהחליפי210פנס ערפל במגן קד' ימ ~ M5

DEP322452E1LM5 05-07 - '05-010מזדהחליפי1335.9פנס ראשי שמ ~ M5
DEP322452E1RM5 05-07 - '05-010מזדהחליפי1335.9פנס ראשי ימ ~ M5

DEP322487ULM5  -011 - 011-015מזדהחליפי1060.3פנס אח' שמ' חיצוני ~ M5
DEP322487URM5  -011 -011-015מזדהחליפי1060.3פנס אח' ימ' חיצוני ~ M5
DEP322615ALD-5 11 M2-'מזדהחליפי390פנס ערפל קד שמM2 011-015 ~ סדן
DEP322615ARD-5 11 M2-'מזדהחליפי390פנס ערפל קד ימM2 011-015 ~ סדן
DEP322619ULM2  -015 - 'מזדהחליפי576.9פנס אח' שמ' חיצM2 015- ~ סדן
DEP322619URM2  -015 - '5 ~ 015-020מזדהחליפי576.9פנס אח' ימ' חיצD M2
DEP322622ULM2  -08 '5 ~ 08-015מזדהחליפי342פנס ערפל במגן קד' שמD M2
DEP322622URM2  -08 '5 ~ 08-015מזדהחליפי342פנס ערפל במגן קד' ימD M2

DEP322656EM2LM2 -08 5 ~ 08-015מזדהחליפי1065.22פנס ראשי שמ' - +מנועD M2
DEP322656EM2RM2 -08 5 ~ 08-015מזדהחליפי1065.22פנס ראשי ימ' - +מנועD M2

DEP322674ULM2 08- '5 ~ 08-015מזדהחליפי645.99פנס אח' שמD M2
DEP322674URM2 08- '5 ~ 08-015מזדהחליפי645.99פנס אח' ימD M2

DEP322701E2LBT-50  -07 - '07-012מזדהחליפי955.68פנס ראשי שמ ~ BT-50
DEP322701E2RBT-50  -07 - '07-012מזדהחליפי955.68פנס ראשי ימ ~ BT-50

DEP322754EMN1LBT-50 10- '07-012מזדהחליפי930.11פנס ראשי שמ' חש ~ BT-50
DEP322768ALBT-50 07- '07-012מזדהחליפי323.2פנס אח' שמ ~ BT-50
DEP322768ARBT-50 07- '07-012מזדהחליפי320פנס אח' ימ ~ BT-50
DEP322785ALBT-50 -10 07-012מזדהחליפי501.33פנס אח' שמ' מושלם ~ BT-50
DEP322929ALCX5 012-017 - '012-017מזדהחליפי996.25פנס אח' שמ' פנ ~ CX-5
DEP322929ARCX5  -017 - '012-017מזדהחליפי996.25פנס אח' ימ' פני ~ CX-5
DEP322966ELCX5 012 012-017מזדהחליפי992.25פנס ראשי שמ' - מזדה ~ CX-5
DEP322966ERCX5 012 012-017מזדהחליפי992.25פנס ראשי ימ' - מזדה ~ CX-5
DEP322994ULCX5 012-017 - '012-017מזדהחליפי658.98פנס אח' שמ' חיצ ~ CX-5
DEP322994URCX5 12 '012-017מזדהחליפי658.98פנס אח חיצוני ימ ~ CX-5
DEP322996URM6 - 4D -013 '013-017מזדהחליפי1108.99פנס אח' ימ' חיצ ~ M6
DEP323019ULCX3 -017 017-018מזדהחליפי1681.99פנס ראשי שמאל ~ CX-3
DEP323019URCX3 -017 '017-018מזדהחליפי1681.99פנס ראשי ימ ~ CX-3
DEP323069ULCX3 -015-'017-018מזדהחליפי857.39פנס אח' שמ ~ CX-3
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DEP323069URCX3 -015-'017-018מזדהחליפי857.39פנס אח' ימ ~ CX-3

DEP3231313LUE016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1931.22פנס אח' שמ' פנ' - סורנטו
DEP3231313RUE016-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1931.22פנס אח' ימ' פנ' - סורנטו

DEP323241ALM6/017- M3 -017 'מזדהחליפי1120.9פנס ערפל קד' שמM2 015- ~ סדן
DEP323241ARM6/016- M3 -016 'מזדהחליפי1120.9פנס ערפל קד' ימM2 015- ~ סדן

DEP3232904LUQ4D 12- 4קיהחליפי122.9מחזיר אור אח' שמאל ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP3232904RUQ4D 012- 4קיהחליפי122.9מחזיר אור אח' ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP3232914LUQ4D 015-4קיהחליפי142.33מחזיר אור אח' שמ' ריאוD ~ 015-017 ריאו
DEP3232914RUQ4D 015-4קיהחליפי142.33מחזיר אור אחורי ימין ריאוD ~ 015-017 ריאו

DEP3301937L09- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי584.4פנס אח' שמ' אדג
DEP3301937L09- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי584.4פנס אח' שמ' אדג
DEP3301937R08- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי570פנס אח' ימ' אדג
DEP3301937R08- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי570פנס אח' ימ' אדג

DEP3301937ULאדג' ~ 08-15פורדחליפי1059.16פנס אח' שמ' - אדג' 012 מושחר
DEP3301937ULאדג' ~ 08-15פורדחליפי1059.16פנס אח' שמ' - אדג' 012 מושחר
DEP3301937UR08-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1059.16פנס אח ימ' - אדג
DEP3301937UR08-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1059.16פנס אח ימ' - אדג
DEP331011E2L020-  חליפי4108.22פנס ראשי שמ' - טריטון

DEP331011EM2016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2890.15פנס ראשי שמ' האנטר -016/פיאט פולבק
DEP331011EM2R016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2890.15ראשי ימ' האנטר -016/פיאט פולבק

DEP331019UL016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי785.19פנס אח' שמ' - האנטר
DEP331019UR015- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי785.19פנס אח' ימ' - האנטר

DEP331041EML016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי6209.9פנס ראשי שמ' - האנטר
DEP331049NU011-015 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי799.9פנס ערפל קד' שמאל+ימין  האנטר
DEP331080EL'האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2305.01פנס ראשי שמ' - הנטר -07 חש
DEP331080ER'האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2305.01פנס ראשי ימ' - הנטר -07 חש

DEP331080MCL11- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2230.13פנס ראשי שמ' - חש' 2 קבינות האנטר
DEP331080MCR11- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי540פנס ראשי ימ' - חש' 2 קבינות האנטר

DEP331091UL020-  חליפי2010פנס אח' שמ' - טריטון
DEP331091UR020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי2010פנס אח' ימ'  - טריטון

DEP331097EML10-11 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2505.55פנס ראשי שמ' חש' הנטר
DEP331097EMR10-11 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2505.55פנס ראשי ימ' חש' הנטר
DEP3310993AL07-014 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי575.99פנס אח' שמ' - הנטר
DEP3310993AR07-014 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי599.9פנס אח' ימ' - הנטר

DEP3311532R97-02 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי220פנס איתות ימ' צ\ל-אקונוליין
DEP3311532R97-02 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי220פנס איתות ימ' צ\ל-אקונוליין

DEP3312014NAS08 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי315.6פנס ערפל קד' ימ'+שמ' -אדג
DEP3312014NAS08 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי315.6פנס ערפל קד' ימ'+שמ' -אדג

DEP331301ULD3 פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי907.9פנס אח' שמ' עליון -08 פ'גרו
DEP331301URD3 פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1085.9פנס אח' ימ' עליון -08 פ'גרו
DEP331309NU07 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי801.3פנס ערפל ק' האנטר
DEP331315UL08- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי958.1פנס אח' שמ' עליון פג'רו
DEP331315UR08- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי958.1פנס אח' ימ' עליון -פג'רו

DEP331320EL104- פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי1855.9פנס ראשי שמ' - קינג ניקל
DEP331320EL201-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי1759.7פנס ראשי שמ' - קינג
DEP331320ER104- פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי1855.9פנס ראשי ימ' - קינג ניקל
DEP331320ER201-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי1759.7פנס ראשי ימ' - קינג
DEP331321EHL08- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי5059.1פנס ראשי שמ' - קינג קסנון
DEP331321EHR08- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי5059.1פנס ראשי ימ' - קינג קסנון

DEP331321EL08 פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1778.9פנס ראשי שמ' - פ'גרו קינג
DEP331321ER{בלי מנוע} פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1778.9פנס ראשי ימ' - קינג -08

DEP3313317UL04-07 פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי533.33פנס אח שמ במגן פגארו קינג
DEP3313317UR04-07 פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי533.33פנס אח ימ' במגן פגארו קינג

DEP331341ULהאנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי810.25פנס ערפל שמ-הנטר
DEP331341URהאנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי810.25פנס ערפל קד ימ-הנטר

DEP331354N016- 4מיצובישיחליפי815.36פנס ערפל קד' שמ'/ ימ' - לנסרD ~ -08 לנסר
DEP331379UL-04 פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי575.3פנס אח' שמ' - פג'רו קינג
DEP331379UR05 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי878.98פנס אח' ימ' עליון-קינג

DEP3315001UL04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי145.19פנס ערפל אח' שמ'( ערום) לנסר
DEP3315001UR04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי145.19פנס ערפל אח' ימ'(ערום) לנסר
DEP3315172EL04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי963.33פנס ראשי שמ' - לנסר
DEP3315172ER04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי963.33פנס ראשי ימ' - לנסר

DEP331520AL04-08 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי460.19פנס אח' שמ' - לנסר
DEP331520AR04-08 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי460.19פנס אח' ימ' - לנסר
DEP331520NA06+ פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי59פנס כנף - קינג

DEP331524U2L09-015 4מיצובישיחליפי598.3פנס אח' שמ' פנימי מושחר לנסרD ~ -08 לנסר
DEP33152512L04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי79מסגרת פנס ערפל אח' שמ' לנסר
DEP33154001L04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי122.2בית פנס ערפל אח' שמ' לנסר
DEP331548NU5 ספורטD 09  מיצובישיחליפי390פס ערפל קד'שמ' לנסרEVO ~ 07-014 לנסר

DEP331590A2L10 לנסר-L '4מיצובישיחליפי505פנס אחD ~ -08 לנסר
DEP331590A2R10 לנסר-R '4מיצובישיחליפי725.9פנס אחD ~ -08 לנסר

DEP331590EL08- 4מיצובישיחליפי1291.15פנס ראשי שמ' - לנסרD ~ -08 לנסר
DEP331590ER08- 4מיצובישיחליפי1309.66פנס ראשי ימ' - לנסרD ~ -08 לנסר

DEP33159A9UL08-  4מיצובישיחליפי959.1פנס אח' שמ' בקליט  לנסרD ~ -08 לנסר
DEP33159A9UR08- 4מיצובישיחליפי959.1פנס אח' ימ' בקליט לנסרD ~ -08 לנסר

DEP3321126Lסונומה + איתות S10 סונומה 94-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי996.36פנס ראשי שמ' - שברולט
DEP3321154L95-98 לומינה 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי599.8פנס ראשי שמ' - לומינה
DEP3321154R95-98 לומינה 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי599.8פנס ראשי ימ' - לומינה
DEP3321167L97-00 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי560.4פנס ראשי שמ' - מליבו

DEP3321199AL00-03 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי1080.99פנס ראשי שמ' - אימפלה
DEP3321199AR00-03 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי1080.99פנס ראשי ימ' - אימפלה

DEP3321199NAL04-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי1395.88פנס ראשי שמ' - אימפלה
DEP3321199NAR04- אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי1395.88פנס ראשי ימ' - אימפלה
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DEP3321528Rיוקון ~ 00-015גי.אמ.סיחליפי87.5פלסטיק איתות צהוב  ימ גי אם סי יוקון
DEP3321914Lסונומה 94-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי499.1פנס אח' שמ' - סיירה + יוקון

DEP3321946ASLCTS 03-07 '05-08קדילקחליפי1795.25פנס אח' שמ ~ CTS
DEP3322905L06- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי149.1מחזיר אור אח' שמ'  האנטר
DEP3322905R06- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי149.1מחזיר אור אח' ימ'  האנטר
DEP332302UL08- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי390.19פנס ערפל אח' שמ' - האוטלנדר
DEP332302UR08-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי368פנס אח' במגן ימ' - אאוטלנדר
DEP332305UL015- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי730.4מחזיר אור פנס אח' שמ' אאוטלנדר
DEP332305UR015- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי649מחזיר אור פנס אח' ימ' אאוטלנדר

DEP332311EM2L015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי4690פנס ראשי שמ' (הלוגן) - אאוטלנדר
DEP332311EM2R015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי4690פנס ראשי ימ' (הלוגן) - אאוטלנדר
DEP332314EM2L016- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי8505.55פנס ראשי שמ' - אאוטלנדר
DEP332314EM2R16- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי8505.55פנס ראשי ימין{לד} אאוטלנדר

DEP332319AL016- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1770.15פנס אח' שמ' אאוטלנדר
DEP332319AR016- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1770.15פנס אח' ימ' אאוטלנדר
DEP332344UL013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי902.4פנס ערפל קד' שמ' - אוטלנדר
DEP332344UR013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי902.4פנס ערפל קד' ימ' - אוטלנדר
DEP332347ANXV 013-/013-אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי901פנס ערפל קד' אווטלנדר

DEP332379EM7L06 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי3780.9פנס ראשי שמ' - אוטלנדר
DEP332379EM7R06 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי3780.9פנס ראשי ימ' - אוטלנדר
DEP332388EM2L08- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1255.99פנס ראשי שמ' - חש'+מנוע אוטלנדר
DEP332388EM2R08- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1505.99פנס ראשי ימ' - חש'+מנוע אוטלנדר

DEP332392UVL06- אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי1010.5פנס אח' שמ' אאוטלנדר
DEP332398AR08- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1259.3פנס אח' ימ' אאוטלנדר מושלם

DEP332398EM2L010-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי2850.9פנס ראשי שמ' - אוטלנדר
DEP332398EM2R010-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי2915.19פנס ראשי ימ' - אוטלנדר

DEP3323A5E2L(מושחר)אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי3186פנס ראשי שמ' - אאוטלנדר -013
DEP3323A5E2R(מושחר)אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2890.9פנס ראשי ימ' - האוטלנדר -013

DEP3323C3UL013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1595.66פנס אח' שמ' -  האוטלנדר
DEP3323C3UR013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1595.66פנס אח' ימ' - אאוטלנדר

DEP332517EMR013-  ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1570.1פנס ראשי ימ' - ספייס סטאר
DEP332595UL013- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי710פנס אח' שמ' - ספייס סטאר

DEP3331171RACC-300-08 - '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3035.3פנס ראשי ימ ~ C300
DEP3331194LAC214-גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6979.1פנס ראשי שמ' גרנד שירוקי
DEP3331194RAC214-גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5011.8פנס ראשי ימין גרנד שירוקי

DEP3331306LAC14- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4002.39פנס אור אח' פנימי גרנד שירוקי
DEP3331528USL08-011 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי246.13פנס איתות קדמי שמ' קומפס
DEP3331528USR08-011 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי246.13פנס איתות קדמי ימין קומפס
DEP3331943ASL07-  קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי929פנס אח' שמ' - קרוזרPT 07-09 ~ קרוזר
DEP3331943ASR07-  קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי929פנס אח' ימ' - קרוזרPT 07-09 ~ קרוזר
DEP3331953ASL09- ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1010.3פנס אח' שמאל ליברטי
DEP3331965LAC14 גרנד שירוקי L 'גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4157פנס אח
DEP3331965RAC13 חיצוני גרנד שירוקי R 'גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4154.6פנס אח
DEP3332026NAQ08-11 אוונג'ר ~ 08-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי636.6פנס ערפל קד' ימ' -אוונגר
DEP3332031NAQ11 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי466.9פנס ערפל קד' ימ'+שמ'-ג.שרוקי

DEP3341126LASN011-016 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1466.9פנס ראשי שמאל-ראם
DEP3341126RASN011-016 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1466.9פנס ראשי ימ -ראם

DEP3341902Lוויז'ר L וויאג'ר ~ 96-00קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי920.15פנס אחורי
DEP3341902Rוויז'ר R וויאג'ר ~ 96-00קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2973.9פנס אחורי

DEP3341923ASL010-013 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי725.22פנס אח' שמ' - דודג' ראם
DEP3341923ASR010-013 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי799.9פנס אח' ימי'-ראם

DEP3351124ASNL05-07 סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי1799.5פנס ראשי שמ' - סילורדו
DEP3351130AL05-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1530.25פנס ראשי שמ' - מליבו
DEP3351130AR05-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1398.8פנס ראשי ימ' - מליבו

DEP3351145ASL08-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2395.15פנס ראשי שמ' סילברדו
DEP3351145ASR08-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2395.15פנס ראשי ימ' - סילברדו
DEP3351152LAC012- קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1903.8פנס ראשי שמ' - קפטיבה
DEP3351152RAC10-12 קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1903.8פנס ראשי ימ' קפטיבה

DEP3351903UR00-03 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי620.9פנס אח' ימ'-אימפלה
DEP3351904L05 טרייל בלייזר ארוך L 'טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי583.4פנס אח
DEP3351904R05 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי583.4פנס אח' ימ' טרייל בלייזר ארוך

DEP3351913UL04-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1110.36פנס אח שמ' -מליבו
DEP3351913UR04-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי930פנס אח ימ' -מליבו

DEP3351924ASDLאפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי700פנס אחורי שמאל-אפלנדר
DEP3351924ASDR06 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי700פנס אח' ימ'-אפלנדר

DEP3351933ASL08-10 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1081פנס אח' שמ' סילברדו
DEP3351933ASR08-10 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1081פנס אח' ימ' סילברדו

DEP3352027NAQN014 יוקון - לא פעילשברולט אמריקהחליפי1128.5פנס ערפל קד ימ+שמ סילברדו
DEP3352028USL08 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי795.25פנס ערפל קד' שמ'-סילברדו
DEP3352028USR08 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי601.09פנס ערפל בפינה למגן קד ימ סילברדו
DEP3361112LAS04- רנדוו ~ 04-07ביואיקחליפי727.9פנס ראשי שמ' - ביואיק ראדוו
DEP3361112RAS03+ רנדוו ~ 04-07ביואיקחליפי727.9פנס ראשי ימ' - ביואיק רנדוו
DEP3361114ASL06 לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי980.33פנס ראשי שמ' - לקרוז
DEP3361114ASR06 לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי980.33פנס ראשי ימ' - לה קרוס
DEP3361121ASL011- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי4184.9פנס ראשי שמ' לקרוס
DEP3361121ASR11- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי4184.9פנס ראשי ימ' לקרוס
DEP3361603USL06- 4שברולט קוריאהחליפי438פנס איתות במגן שמ' - לה קרוסD ~ 09-011 קרוז
DEP3361603USR06- לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי430.99פנס איתות במגן ימ' לה קרוס

DEP3361905L99-01 אלרו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי691.1פנס אח' שמ' - אלרו
DEP3361916ALON-05 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי950.2פנס אחורי מושלם שמ'לקרוס
DEP3361916AR06-09 לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי878.4פנס אח' ימ' -לה קרוז

DEP3361918ASR06- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1100.03פנס אח' ימ' - לוצרן
DEP3362017LUQX  -018 אופל (לובינסקי)חליפי883.7פנס ערפל קד' שמ' - מוקהX ~ -018 מוקה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP3362017RUQX  -018 אופל (לובינסקי)חליפי883.7פנס ערפל קד' ימ' - מוקהX ~ -018 מוקה
DEP3401908LUE06-10 204 '07-014מרצדסחליפי967.7פנס אח' שמ ~ (W204) C-CLASS

DEP341702NAW222 013 '013-017מרצדסחליפי820.9פנס ערפל בפגוש אח ~ (W222) S-CLASS
DEP341791AL017- 213 - '017-020מרצדסחליפי2890.6פנס אח' שמ ~ (W213) E-CLASS
DEP341791ARW213 -017 - חליפי2890.6פנס אח ימ
DEP342320UL220 99-02-'00-05מרצדסחליפי890.33פנס אח' שמ ~ (W220) S-CLASS
DEP342320UR220 00-05מרצדסחליפי890.33פנס אח ימ-מרצדס ~ (W220) S-CLASS
DEP343024ULאקטרוס ~ -014מרצדסחליפי2001.3פנס ערפל קדמי שמ' מרצדס משאית

DEP344116EM2L205 15-'לא פעיל - 015-018       180מרצדסחליפי2290.8פנס ראשי שמ
DEP344116EM2R205 15-'לא פעיל - 015-018       180מרצדסחליפי2290.8פנס ראשי ימ

DEP344193UL15 205 '014-018מרצדסחליפי1600.95פנס אח' שמ ~ (W205) C-CLASS
DEP344193UR205 13- 014-018מרצדסחליפי1600.95פנס אח' ימין בודי ~ (W205) C-CLASS

DEP3442902LUQF-30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי298.07מחזיר אור אח' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP3446112EMLB-200 013- 013מרצדסחליפי2102.9פנס ראשי שמאל מרצדס-  B-CLASS W246 - לא פעיל
DEP3446112EMRR B-200 15 013מרצדסחליפי2102.9פנס ראשי-  B-CLASS W246 - לא פעיל

DEP344618AL204 11-07-014מרצדסחליפי890.39פנס ערפל קד' שמ' חיצוני ~ (W204) C-CLASS
DEP344618AR11 204 [חיצוני]-מרצדסR 07-014מרצדסחליפי752.22פנס ערפל קד ~ (W204) C-CLASS
DEP344688ULB180 -012 '012-018מרצדסחליפי890פנס אח' שמ ~ (W246) B-CLASS
DEP344688URB180 -012 '012-018מרצדסחליפי970פנס אח' ימ ~ (W246) B-CLASS

DEP3446A3EMLB-200 014 - '013מרצדסחליפי2100.01פנס ראשי שמ-  B-CLASS W246 - לא פעיל
DEP3446A3EMR246 14-'013מרצדסחליפי2100.01פנס ראשי ימ-  B-CLASS W246 - לא פעיל

DEP344889ULW176 -013 '013-018מרצדסחליפי1463.3פנס אח' שמ ~ (W176) A-CLASS
DEP344889UR176 13-'013-018מרצדסחליפי1181.9פנס אח' ימ ~ (W176) A-CLASS
DEP344890UL176 013-018מרצדסחליפי1870פנס אח שמ-מרצדס ~ (W176) A-CLASS

DEP3448A8EM2R013- 176 '013-018מרצדסחליפי2892פנס ראשי ימ ~ (W176) A-CLASS
DEP346211EM2L05- מרצדסחליפי2052.9פנס ראשי שמאל ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
DEP346211EM2R016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי2052.9פנס ראשי ימ'  -ויאנו

DEP346220EL05- מרצדסחליפי1190.9פנס ראשי שמ' - ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
DEP346220ER05- מרצדסחליפי1235.02פנס ראשי ימ' - ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
DEP346224UR05- מרצדסחליפי555פנס אח' ימ' ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו

DEP346291EML10-12 ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי1674פנס ראשי שמ' ויאנו
DEP346291EMR010-012 ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי1674פנס ראשי ימ' ויאנו

DEP346295UL016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי854.9פנס אח' שמ' ויאנו
DEP346296EMHL010- ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי3190פנס ראשי שמ' - ויאנו
DEP346296EMHR11 ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי3190פנס ראשי ימ' -ויאנו

DEP346426EML211 06+ - '03-010מרצדסחליפי1525.25פנס ראשי שמ ~ (W211) E-CLASS
DEP346426EMR03-06  211 - '03-010מרצדסחליפי1525.25פנס ראשי ימ ~ (W211) E-CLASS
DEP346463EML08 211 06-012מרצדסחליפי1950.15פנס ראשי שמ' - מרצדס ~ (W221) S-CLASS
DEP346463EMR211 07- - '03-010מרצדסחליפי1950.15פנס ראשי ימ ~ (W211) E-CLASS
DEP3464921UR03-05 211 03-010מרצדסחליפי810.9פנס אח ימ' -מרצדס ~ (W211) E-CLASS
DEP3464942UL211 07 '03-010מרצדסחליפי945.99פנס אח' שמ ~ (W211) E-CLASS
DEP3464942UR03-010מרצדסחליפי945.99פנס אח' ימ'-09 211 לדים ~ (W211) E-CLASS
DEP3464943UL211 06+  '03-010מרצדסחליפי978.6פנס אח' שמ ~ (W211) E-CLASS
DEP3464943UR211 06+- '03-010מרצדסחליפי978.6פנס אח' ימ ~ (W211) E-CLASS

DEP346520UL203 01-04 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי672.9פנס אחורי שמ
DEP346520UR203 01-04 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי672.9פנס אחורי ימ
DEP346521UL05- 203 לא פעיל - 05-       203מרצדסחליפי754.33פנס אח שמ' מרצדס
DEP346521UR05- 203 לא פעיל - 05-       203מרצדסחליפי743.9פנס אח ימ' מרצדס
DEP346620URLM 04-99 97-05מרצדסחליפי995פנס אח ימ ~ (W163) ML

DEP346630EMLML 320 99-04 - '97-05מרצדסחליפי1309.8פנס ראשי שמ ~ (W163) ML
DEP346630EMRML 320 99-04 - '98-02מרצדסחליפי1309.8פנס ראשי ימ ~ (W208) CLK-CLASS

DEP346725UL10 אטגו ~ 98-04מרצדסחליפי655.2פנס שמ' במגן קד' אטגו
DEP346813AR011- אקטרוס ~ -014מרצדסחליפי342.9פנס בכנף קד' ימ' אקטרוס

DEP346911EM2L014- מרצדסחליפי1760.25פנס ראשי שמ' ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
DEP346911EM2R014- מרצדסחליפי1760.25פנס ראשי ימ'-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר

DEP346911EML019-  מרצדסחליפי2290.15פנס ראשי שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
DEP346911EMR019-  מרצדסחליפי2290.15פנס ראשי ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר

DEP346960EMFLמרצדסחליפי1309.33פנס ראשי שמ' - ספרינטר -07 +ערפלW906) ~ 08-013) ספרינטר
DEP346960EMFRמרצדסחליפי1309.33פנס ראשי ימ' - ספרינטר -07 +ערפלW906) ~ 08-013) ספרינטר

DEP346960EML06-מרצדסחליפי1325פנס ראשי שמ' - ללא ערפל מרצדס 412 ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
DEP346960EMR07 מרצדסחליפי1325פנס ראשי ימ' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

DEP347060URSLK R171 -04 '04-010מרצדסחליפי858.25פנס אח' ימ ~ (R171) SLK
DEP347110ULA CLASS 169 05- '06-012מרצדסחליפי429.32פנס ערפל שמ ~ (W169) A-CLASS
DEP347110URA CLASS 169 '06-012מרצדסחליפי429.32פנס ערפל קד' ימ ~ (W169) A-CLASS

DEP347146U8LML-350 08 '06-011מרצדסחליפי960.25פנס אחורי שמ ~ (W164) ML
DEP347146U8RML-350 09 R '06-011מרצדסחליפי1011.4פנס אח ~ (W164) ML
DEP347146UVL164 06-07 'מרצדסחליפי950.9פנס אח' שמML164 -לא פעיל

DEP347151ELML 06 - '06-011מרצדסחליפי2148.1פנס ראשי שמ ~ (W164) ML
DEP347151ERML 06 - '06-011מרצדסחליפי2148.1פנס ראשי ימ ~ (W164) ML
DEP347301UL{לדים}  00-05מרצדסחליפי920.6פנס אחורי שמ'  -02 220 ~ (W220) S-CLASS
DEP347301UR220 02-00-05מרצדסחליפי1090.2פנס אחורי ימין ~ (W220) S-CLASS
DEP347552ER06-  245 - 'לא פעיל - 06-       245מרצדסחליפי2006.02פנס ראשי ימ' חש
DEP347614UL221 06-09 '06-012מרצדסחליפי999.18פנס ערפל קד' שמ ~ (W221) S-CLASS
DEP347614UR211 08-'03-010מרצדסחליפי999.18פנס ערפל ימ ~ (W211) E-CLASS

DEP347640PXAVCRS221 -09 '06-012מרצדסחליפי2605סט פנסים אח ~ (W221) S-CLASS
DEP347640UL221 07 06-012מרצדסחליפי1633פנס אח' שמ ~ (W221) S-CLASS
DEP347640UR221 07-'06-012מרצדסחליפי1633פנס אח' ימ ~ (W221) S-CLASS
DEP347670UL09- 221 '06-012מרצדסחליפי2709.5פנס אח' שמ ~ (W221) S-CLASS
DEP347670UR09- 221 '06-012מרצדסחליפי2709.5פנס אח' ימ ~ (W221) S-CLASS
DEP348201UL07-014מרצדסחליפי987.3פנס אח' שמ' -07 204 א\ל ~ (W204) C-CLASS
DEP348201UR07-014מרצדסחליפי987.3פנס אח' ימ' -07 204 א\ל ~ (W204) C-CLASS

DEP348201USL204 08- 07-014מרצדסחליפי989.25פנס אח' שמ' אדום/אפור ~ (W204) C-CLASS
DEP348216EM2L014- גיפ GLK 204 -'09-014מרצדסחליפי3320.15פנס ראשי שמ ~ (X204) GLK
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DEP348216EM2RR GLK 14 07-014מרצדסחליפי3320.15פנס ראשי ~ (W204) C-CLASS

DEP348217ALW221 012- '010מרצדסחליפי1430.15פנס חניה שמ-  S-Class W221 - לא פעיל
DEP348217ARW221 012- '010מרצדסחליפי4441.8פנס חניה ימ-  S-Class W221 - לא פעיל

DEP348272EMNL204 08 07-014מרצדסחליפי1820.01פנס ראשי שמ' - מרצדס ~ (W204) C-CLASS
DEP348272EMNR08-010 204 - '07-014מרצדסחליפי1371.9פנס ראשי ימ ~ (W204) C-CLASS

DEP348283UL12- א/ל לד W204 '07-014מרצדסחליפי1315.8פנס אח' שמ ~ (W204) C-CLASS
DEP348283UR12- א/ל לד W204 '07-014מרצדסחליפי1414.6פנס אח' ימ ~ (W204) C-CLASS

DEP348295EM1L07-014מרצדסחליפי1920.58פנס ראשי שמ' חש'+מנוע - 204 -011 ניקל ~ (W204) C-CLASS
DEP348295EM1R(ניקל) 07-014מרצדסחליפי2520.3פנס ראשי ימ' חש'+מנוע - 204 -011 ~ (W204) C-CLASS
DEP348295EM2Lמושחר W204 -012 '07-014מרצדסחליפי2220.9פנס ראשי שמ ~ (W204) C-CLASS
DEP348295EM2Rמושחר W204 -012 '07-014מרצדסחליפי2030.9פנס ראשי ימ ~ (W204) C-CLASS

DEP348310AL212 09-'011-016מרצדסחליפי983.19פנס אח' שמ E-class S212 - לא פעיל
DEP348310AR09- 212 06-012מרצדסחליפי983.19פנס אח' ימ' פנימי ~ (W221) S-CLASS
DEP348311AL212 011-016מרצדסחליפי1258פנס ערפל קד' שמ' לד E-class S212 - לא פעיל
DEP348312ULW212 09- 011-016מרצדסחליפי265.9פנס ערפל שמ' מרצדס חיצוני E-class S212 - לא פעיל
DEP348312URW212 09- 011-016מרצדסחליפי265.9פנס ערפל ימ' מרצדס חיצוני E-class S212 - לא פעיל
DEP348314AR212 204 07-014מרצדסחליפי1101.02פנס איתות במגן לד ימ' מרצדס ~ (W204) C-CLASS

DEP348317EMLE200 11- '010-016מרצדסחליפי6921.03פנס ראשי שמ ~ (W212) E-CLASS
DEP348317EMR212 13 קסנון R מרצדסחליפי6921.03פנס ראשי

DEP348318UL10 212 011-016מרצדסחליפי710.2פנס ערפל קד שמ' -מרצדס E-class S212 - לא פעיל
DEP348318UR11 212 011-016מרצדסחליפי491.85פנס ערפל קד ימ'-מרצדס E-class S212 - לא פעיל
DEP348353AL212 13- '011-016מרצדסחליפי2161.9פנס אחורי שמ E-class S212 - לא פעיל
DEP348353ARW212 -014- '010-016מרצדסחליפי2161.9פנס אח' ימ E-CLASS W21 - לא פעיל
DEP348368UL010-012 212  011-016מרצדסחליפי1420.9פנס אח' שמ' - לד E-class S212 - לא פעיל
DEP348368UR010-012 (לד) W212 06-012מרצדסחליפי1290.99פנס אח' ימ ~ (W221) S-CLASS

DEP348379EMLW212 09- 011-016מרצדסחליפי2150.19פנס קדמי שמ' מרצדס E-class S212 - לא פעיל
DEP348379EMRW212 09- 011-016מרצדסחליפי2150.19פנס קדמי ימ' מרצדס E-class S212 - לא פעיל

DEP348395AL212 12 'חיצ L '011-016מרצדסחליפי1498.55פנס אח E-class S212 - לא פעיל
DEP348395AR212 011-016מרצדסחליפי2129.9פנס אח ימ-מרצדס E-class S212 - לא פעיל

DEP348601EMLML 350 06- 06-011מרצדסחליפי2920.15פנס ראשי שמ' - מרצדס ~ (W164) ML
DEP348601EMRML 350 06- 06-011מרצדסחליפי2920.15פנס ראשי ימ' - מרצדס ~ (W164) ML

DEP348615ALML164  -08- מרצדסחליפי1339.9פנס יום שמ' לדML164 -לא פעיל
DEP348703ALW166 -012 - '012-018מרצדסחליפי1300.1פנס איתות במגן שמ ~ (W166) GLE-CLASS
DEP348703ARW166 -012 - '012-018מרצדסחליפי1300.1פנס איתות במגן ימ ~ (W166) GLE-CLASS
DEP348712ULML350 12+ 'מרצדסחליפי1650.9פנס אח' שמML164 -לא פעיל
DEP348712URML350 12+ 'מרצדסחליפי1650.9פנס אח' ימML164 -לא פעיל

DEP3487A4EMLML350  -013 - '012-018מרצדסחליפי3533.46פנס ראשי שמ ~ (W166) GLE-CLASS
DEP3487A4EMRML-350 -013 - 012-018מרצדסחליפי3533.46פנס ראשי ימ ~ (W166) GLE-CLASS

DEP348814EM2LCLA 013- '014-018מרצדסחליפי4508.33פנס ראשי שמ ~ (W117) CLA-CLASS
DEP348814EM2RCLA 013- '014-018מרצדסחליפי4508.33פנס ראשי ימ ~ (W117) CLA-CLASS

DEP348891UL(W156) GLA 014-018 - '014-018מרצדסחליפי2030.19פנס אח' שמ' חיצ ~ (W156) GLA
DEP348891URGLA W156 -614 -015 'חליפי2030.19פנס אח' ימ
DEP348919ALA166 014- GLE '012-018מרצדסחליפי4580.9פנס אח' שמ ~ (W166) GLE-CLASS
DEP348919ARA166 -016 '012-018מרצדסחליפי4520.3פנס אח' ימ ~ (W166) GLE-CLASS

DEP3511D3EH2Rמורנו ~ 06-010ניסןחליפי3250.16פנס ראשי ימ' קסנון ניסן מורנו
DEP351431AL015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1620.9פנס איתות במגן קד' שמ' - אלטימה
DEP352002EL06-08 - מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי799.99פנס ראשי שמ' - מיקרה
DEP352002ER06-08 - מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי799.99פנס ראשי ימ' - מיקרה

DEP352003EML09-10 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי780פנס ראשי שמ' - חש'+מנוע מיקרה
DEP352003NUC09 טידה L+R 'טידה ~ 08-012ניסןחליפי126.9פנס צד לכנף ק

DEP352004NU11- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי169.9פנס צד לכנף ימ'+שמ' לבן ניסן מיקרה
DEP352004UR07 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי210פנס איתות קד' ימ' - מיקרה
DEP352005UL08-010 - מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי252.2פנס איתות בגריל קד' שמ' - מיקרה
DEP352005UR08-010 - מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי252.2פנס איתות בגריל קד' ימ' - מיקרה

DEP352011EMR011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי905פנס ראשי ימ' - מיקרה אקו
DEP3520G2E2L013-מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי989.33פנס ראשי שמאל מיקרה
DEP3520G2E2R013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי989.33פנס ראשי ימ' - מיקרה

DEP3520G6UL04-10 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי359.9פנס אח' שמ' - מיקרה
DEP3520G6UR04-10 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי426פנס אח' ימ' - מיקרה
DEP3520L6UR011-012 - מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי560פנס אח' ימ' - אקו מיקרה
DEP3520M7UL015- ניסןחליפי660פנס אחורי שמ מיקרה
DEP354001URD5  -08 טידה ~ 08-012ניסןחליפי671.15פנס אח' ימ'  טידה
DEP354002ALD4  -08 טידה ~ 08-012ניסןחליפי671.15פנס אח' שמ'  טידה
DEP354016ER08-09 טידה ~ 08-012ניסןחליפי1060.1פנס ראשי ימ' - חש' טידה

DEP354030NUQ'טידה ~ 08-012ניסןחליפי460.1פנס ערפל במגן קד' ניסן טידה 06-07 ימ'+שמ
DEP355102EMYL06- קבסטאר ~ 08-016ניסן משאיתחליפי990פנס ראשי+ איתות צהוב שמ' קאבסטאר
DEP355102EMYR06- קבסטאר ~ 08-016ניסן משאיתחליפי1795.4פנס ראשי ימ' +איתות צהוב קאבסטר

DEP356074AL015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי450פנס אח' שמ' - אלמרה
DEP356095L015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי1690.33פנס ראשי שמ' - אלמרה
DEP356095R015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי1690.33פנס ראשי ימ' - אלמרה

DEP358001EMR08 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי600.33פנס ראשי ימ' - חש' אקסטרייל
DEP358036E2L016-017 - אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי2270.1פנס ראשי שמ' (הלוגן) -אקסטרייל
DEP358036E2R016-017 - אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי2270.1פנס ראשי ימ' (הלוגן) - אקסטרייל

DEP358044UL016-017 - אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי954.33פנס אח' שמ' חיצוני -אקסטרייל
DEP358099AL06 ניסן אקסטריל-L אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי442.1פנס חניה
DEP358099AR06- אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי395.15פנס איתות ימ' אקסטריל
DEP3580K7UR09 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי967.11פנס אח'ימ'אקסטריל

DEP359011B6EL010- ווינר 2 ~ 011-014ניסןחליפי1290.16פנס ראשי שמ' ווינר
DEP359102EML07 נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי1400.99פנס ראשי שמ' - נאברה+פאטפיינדר
DEP359102EMR07 נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי1409.99פנס ראשי ימ' - נאברה+פאטפיינדר

DEP359106UL07- נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי1185.9פנס אח' שמ' נבארה
DEP359106UR07- נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי1185.9פנס אח' ימ' נבארה
DEP359116ALפאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי590פנס ערפל קד' שמ' - נווארה\פייתפנדר
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DEP359116AR07- פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי570פנס ערפל קד' ימ' - נווארה\פייתפנדר

DEP359501EML09 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1333.31פנס ראשי שמ' ללא מנוע- קשקאי
DEP359501EMR09- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1333.31פנס ראשי ימ' ללא מנוע - קשקאי
DEP3595F8EML011- פאת'פיינדר ~ 011-014ניסןחליפי2369.2פנס ראשי שמ' חש' - פאת'פיינדר
DEP3595F8EMR011- פאת'פיינדר ~ 011-014ניסןחליפי1110פנס ראשי ימ' חש' - פאת'פיינדר

DEP359601UN10-קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי448.11פנס ערפל במגן אחורי מרכזי קאשקי
DEP359601USLQ30/15- Q70 GT -017/קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי305.25מחזיר אור אח' שמ' קשקאי
DEP359601USRQ30/15- Q70 GT -017/קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי305.25מחזיר אור אח' ימ' קשקאי

DEP359619EM2R015- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1240.15פנס ראשי ימ' - קשקאי
DEP359619UL014-017 - קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי885.2פנס אח' שמ' חיצוני -קשקאי
DEP359619UR014-017 - קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי720פנס אח' ימ' חיצוני - קשקאי
DEP359634ULקשקאי ~ 014-020ניסןחליפי3200.15פנס ערפל קד שמ' -קשקאי -018 /אקסטריל
DEP359634URקשקאי ~ 014-020ניסןחליפי3200.15פנס ערפל קדמי ימ'-קשקאי-018 /אקסטריל

DEP3596D7EMHLקשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2956.42פנס ראשי שמ' - קשקאי 010 קסנון
DEP3596L3UR010-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי719.3פנס אח' ימ' חיצוני - קשקאי
DEP359704UL015-  נוט ~ -015ניסןחליפי922.12פנס ערפל קד' שמ' - נוט
DEP359704UR015-  נוט ~ -015ניסןחליפי922.12פנס ערפל ימ' - נוט
DEP3597D4EL09-13 נוט ~ 06-010ניסןחליפי816.35פנס ראשי שמ' חש' נוט
DEP3597D4ER09-13 נוט ~ 06-010ניסןחליפי816.35פנס ראשי ימ' חש' נוט
DEP359813EL015- ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1225.25פנס ראשי שמ' ג'וק

DEP3598D8EML10 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1420.15פנס ראשי שמ' - ג'וק
DEP3598D8EMR010-014 - ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1371.15פנס ראשי ימ' - ג'וק

DEP359925ELNV200 -012 - '012-020ניסןחליפי1449.67פנס ראשי שמ ~ NV200
DEP359925ERNV200 -012 - '012-020ניסןחליפי1581.1פנס ראשי ימ ~ NV200
DEP371026URB4 010 010-014סובארוחליפי1190.18פנס אחורי ימ' חיצ' -האוטבק ~ B4

DEP371101EML07- פורסטר ~ 06-07סובארוחליפי1955.25פנס ראשי שמ' - פורסטר
DEP371101EMR07-פורסטר ~ 06-07סובארוחליפי1955.25פנס ראשי ימ' - פורסטר

DEP371103EM2L17 פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי1955.23פנס ראשי שמ'-פורסטאר
DEP371103EM2R013- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי1955.23פנס ראשי ימ - פורסטאר

DEP371110AL08- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי960.2פנס ערפל קד' שמ' - פורסטר
DEP371110AR07-פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי960.2פנס ערפל קד ימ פורסטר

DEP371118EML08 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1929.16פנס ראשי שמ' - פורסטר
DEP371118EMR08 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1929.16פנס ראשי ימ' - פורסטר

DEP371124EM1L013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי2155.21פנס ראשי שמ פורסטאר
DEP371125UL08-011 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי790פנס אח' שמ' - פורסטר
DEP371125UR08-011  פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי790פנס אח' ימ'  פורסטר
DEP371131UR13 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1205.22פנס אח' ימין פורוסטר
DEP371529ULXV 012-015 - 'סובארוחליפי790.25פנס אח' שמXV ~ 012-015 ג'יפ
DEP371529URXV 012-015 - 'סובארוחליפי790.25פנס אח' ימXV ~ 012-015 ג'יפ
DEP372131URB4 07 -'07-09סובארוחליפי660פנס ערפל קד' ימ ~ B4

DEP372201NXV -012 סובארוחליפי693.13פנס ערפל אח' במגןXV ~ 012-015 ג'יפ
DEP372215EM1LB3 08 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1398.31פנס ראשי שמD B3
DEP372215EM1RB3 08 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1398.31פנס ראשי ימD B3
DEP372215EM2Lמושחר B3 08-10 2.0 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1355.5פנס ראשי שמD B3
DEP372215EM2Rמושחר B3 08-10 2.0 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1355.5פנס ראשי ימD B3

DEP372219UL06-012 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי822.2פנס אח' שמ' ניקל-אימפרזה
DEP372219UR06 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי822.2פנס אח' ימ' ניקל-אימפרזה
DEP372220UR06- אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי602פנס אח' ימ' אפור - אימפרזה

DEP372222E1L013- אימפרזה +XV 12-'4סובארוחליפי1703.3פנס ראשי שמD ~ 013-017 אימפרזה
DEP372222E1R013- אימפרזה + XV 12-'4סובארוחליפי1703.3פנס ראשי ימD ~ 013-017 אימפרזה

DEP372222EM1LXV -016 סובארוחליפי1210פנס ראשי שמאלXV ~ 012-015 ג'יפ
DEP372222EM1RXV -016 סובארוחליפי1210פנס ראשי ימיןXV ~ 012-015 ג'יפ

DEP372222ULB3 08- 4D 5 ~ 08-012סובארוחליפי520.19פנס אח שמD B3
DEP372222URB3 08- '5 ~ 08-012סובארוחליפי755.55פנס אח' ימD B3

DEP372230E7L03-05 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי1422.25פנס ראשי שמ' - ידני אמפרזה
DEP372230E7R03-05 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי1422.25פנס ראשי ימ' - ידני אימפרזה

DEP372230EM7R'אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי1869.69פנס ראשי ימ' - אימפרזה 2.0 03-05 חש
DEP372290ULXV 016-017 - (לד) 'סובארוחליפי1195.23פנס אח' שמXV ~ 012-015 ג'יפ
DEP372290URXV 016-017 - (לד) 'סובארוחליפי1195.23פנס אח' ימXV ~ 012-015 ג'יפ
DEP373005ULB3 -08 '5 ~ 08-012סובארוחליפי705.22פנס ערפל שמD B3
DEP373005URB3 -08 '5 ~ 08-012סובארוחליפי705.22פנס ערפל ימD B3
DEP373021ULB3 5D -08 '5 ~ 08-012סובארוחליפי530פנס אח' חיצ' שמD B3
DEP373021URB3 5D -08 '5 ~ 08-012סובארוחליפי530פנס אח' חיצ' ימD B3

DEP373022EM7L06-07 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי1909פנס ראשי שמ' - אמפרזה
DEP373022EM7R06-07 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי1909פנס ראשי ימ' - אמפרזה
DEP3731401ACLS-80 01 לבן L '05-09וולבוחליפי220.7פנס כנף ק ~ S60
DEP3731401ACRS80 01-05 01-05וולבוחליפי220.7פנס כנף ימ ~ S80

DEP3731510NRבהיר S40 01-03  '98-03וולבוחליפי364.15פנס איתות ימ ~ S40
DEP3732003URS60  05- '05-09וולבוחליפי767.66פנס ערפל קד ימ ~ S60
DEP3732004ULS80 04-05 '01-05וולבוחליפי487.28פנס ערפל קד' שמ ~ S80

DEP3810134EM1Lסוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1225.25פנס ראשי שמ' - סויפט -07 ניקל
DEP3810134EM1Rסוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1185.33פנס ראשי ימ' - סויפט -07 ניקל
DEP3810134EM2Lסוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1225.25פנס ראשי שמ' - סויפט -07 מושחר
DEP3810134EM2Rסוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1185.33פנס ראשי ימ' - סויפט -07 מושחר

DEP381364EM1L016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי3018.2פנס ראשי שמ' -ויטרה
DEP381364EM1R016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2780.18פנס ראשי ימ' -ויטרה
DEP381364EM7L16 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי5350.25פנס ראשי שמ' לד ויטרה
DEP381364EM7R016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי5208.99פנס ראשי ימ' (לד) ויטרה

DEP381801L4D 04-05 ליאנה חדש ~ 04-08סוזוקיחליפי829.2פנס אח' שמ' - ליאנה
DEP381820EL02-05 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי1280פנס ראשי שמ' - ליאנה
DEP381820ER02-05 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי1280פנס ראשי ימ' - ליאנה

DEP381926E2L01- ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי1365.25פנס ראשי שמ' - ג'ימני
DEP381926E2R01- ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי1365.25פנס ראשי ימ' - ג'מיני
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DEP382035E7Lגרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1709.22פנס ראשי שמ' - גרנד ויטארה 07 -כפול
DEP382035E7Rגרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1709.22פנס ראשי ימ' - גרנד ויטארה 08 -כפול

DEP382036EL06 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1305.22פנס ראשי שמ' - חשמלי גראנד ויטרה
DEP382036ER06+ גרנד ויטרה ~ 05-06סוזוקיחליפי1358.33פנס ראשי ימ' - גרנד-ויטרה
DEP382102UL'דלSX4 07-012 5 - '08-011סוזוקיחליפי909.98פנס אח' שמ ~ SX4
DEP382102UR'דלSX4 07-12 5 '08-011סוזוקיחליפי908.33פנס אח' ימ ~ SX4
DEP382155UL4D SX4 - RW416 '08-011סוזוקיחליפי1309.99פנס אח' שמ ~ SX4
DEP382155UR4D SX4 RW416 - '08-011סוזוקיחליפי1305.99פנס אח' ימ ~ SX4
DEP382161EL013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1590.25פנס ראשי שמ' קרוסאובר
DEP382161ER013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1590.25פנס ראשי ימ' קרוסאובר
DEP382179UL13- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1167פנס אח' שמ' קרוסאובר
DEP382179UR13- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1167פנס אח' ימ' קרוסאובר

DEP382247EML09- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי979פנס ראשי שמ' חש' אלטו
DEP382247EMR09- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי980פנס ראשי חש' ימ' אלטו

DEP382260ULAMF31010 אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי482.22פנס אח' שמ' - אלטו
DEP393027EM2L014- אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי1891.1פנס ראשי שמ'- אלהמברה
DEP393027EM2L014- חליפי1891.1פנס ראשי שמ'- אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
DEP393027EM2R013- אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי1891.1פנס ראשי ימ' אלהמברה
DEP393027EM2R013- חליפי1891.1פנס ראשי ימ' אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה

DEP393111UL013- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי635פנס ערפל קד' שמ' איביזה
DEP393111UL013- חליפי635פנס ערפל קד' שמ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
DEP393116UL03-05 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי390פנס אח' שמ' חצ' - איביזה
DEP393116UL03-05 חליפי390פנס אח' שמ' חצ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה

DEP393116USL07-08 איביזה ~ 07-08סיאטחליפי595פנס אח' שמ' - איבזה
DEP393116USL07-08 חליפי595פנס אח' שמ' - איבזהVAG07-08 ~ איביזה
DEP393116USR07-08 איביזה ~ 07-08סיאטחליפי396.7פנס אח' ימ' - איבזה
DEP393116USR07-08 חליפי396.7פנס אח' ימ' - איבזהVAG07-08 ~ איביזה

DEP393122UL09-12 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי895פנס אח' שמ'-איביזה
DEP393122UL09-12 חליפי895פנס אח' שמ'-איביזהVAG09-010 ~ איביזה
DEP393122UR6J4945096H/Bאיביזה ~ 09-010סיאטחליפי895פנס אח' ימ'-איביזה 09-12(מתחלף
DEP393122UR6J4945096H/Bחליפי895פנס אח' ימ'-איביזה 09-12(מתחלףVAG09-010 ~ איביזה

DEP393130E2L012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1260פנס ראשי שמ' -איביזה
DEP393130E2L012- חליפי1260פנס ראשי שמ' -איביזהVAG011-012 ~ איביזה
DEP393130E2R012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1260פנס ראשי ימ' איביזה
DEP393130E2R012- חליפי1260פנס ראשי ימ' איביזהVAG011-012 ~ איביזה
DEP393131E1L013-איביזה ~ 013-017סיאטחליפי750.1פנס ראשי שמאל איביזה
DEP393131E1L013-חליפי750.1פנס ראשי שמאל איביזהVAG013-017 ~ איביזה
DEP393131E1R013- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי750.1פנס ראשי ימין איביזה
DEP393131E1R013- חליפי750.1פנס ראשי ימין איביזהVAG013-017 ~ איביזה
DEP393131E2L012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1466.4פנס ראשי שמ' חש' - איביזה
DEP393131E2L012- חליפי1466.4פנס ראשי שמ' חש' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
DEP393131E2R012-איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1466.4פנס ראשי ימ' חשמל/ידני ספורט איביזה
DEP393131E2R012-חליפי1466.4פנס ראשי ימ' חשמל/ידני ספורט איביזהVAG011-012 ~ איביזה

DEP393140UL10- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי675פנס ערפל קד' שמ' איביזה/לאון
DEP393140UL10- חליפי675פנס ערפל קד' שמ' איביזה/לאוןVAG011-012 ~ איביזה
DEP393140UR10- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי675פנס ערפל קד' ימ' - איביזה/לאון
DEP393140UR10- חליפי675פנס ערפל קד' ימ' - איביזה/לאוןVAG011-012 ~ איביזה

DEP3937116EL206- טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1020.84פנס ראשי שמ' - טולדו
DEP3937116EL206- חליפי1020.84פנס ראשי שמ' - טולדוVAG06-012 ~ טולדו
DEP3937116ER206- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי1020.84פנס ראשי ימ' - טולדו
DEP3937116ER206- חליפי1020.84פנס ראשי ימ' - טולדוVAG00-05 ~ טולדו
DEP393733EM2L013- טולדו ~ 013-017סיאטחליפי1390.99פנס ראשי שמ' - טולדו
DEP393733EM2L013- חליפי1390.99פנס ראשי שמ' - טולדוVAG013-017 ~ טולדו
DEP393733EM2R014- טולדו ~ 013-017סיאטחליפי1390.99פנס ראשי ימ' - טולדו
DEP393733EM2R014- חליפי1390.99פנס ראשי ימ' - טולדוVAG013-017 ~ טולדו

DEP393735UL013- טולדו ~ 013-017סיאטחליפי573.27פנס אח' שמאל טולדו
DEP393735UL013- חליפי573.27פנס אח' שמאל טולדוVAG013-017 ~ טולדו
DEP393735UR013- טולדו ~ 013-017סיאטחליפי732.22פנס אח' ימ' טולדו
DEP393735UR013- חליפי732.22פנס אח' ימ' טולדוVAG013-017 ~ טולדו
DEP394013UL014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי689.13פנס ערפל קד שמ' לאון
DEP394013UL014- חליפי689.13פנס ערפל קד שמ' לאוןVAG014-016 ~ לאון
DEP394013UR014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי689.13פנס ערפל קד ימ' לאון
DEP394013UR014- חליפי689.13פנס ערפל קד ימ' לאוןVAG014-016 ~ לאון
DEP394017UL011-   לאון ~ 011-013סיאטחליפי570פנס אח' שמ' חיצ' - לאון
DEP394017UL011-   חליפי570פנס אח' שמ' חיצ' - לאוןVAG011-013 ~ לאון
DEP394017UR011- לאון ~ 011-013סיאטחליפי570פנס אח' ימ' חיצוני- לאון
DEP394017UR011- חליפי570פנס אח' ימ' חיצוני- לאוןVAG011-013 ~ לאון

DEP394025EM2L010 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1401.8פנס ראשי שמ' - לאון
DEP394025EM2L010 חליפי1401.8פנס ראשי שמ' - לאוןVAG06-012 ~ טולדו
DEP394025EM2R010 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1401.8פנס ראשי ימ' - לאון
DEP394025EM2R010 חליפי1401.8פנס ראשי ימ' - לאוןVAG06-012 ~ טולדו

DEP394030L011-013 לאון ~ 014-016סיאטחליפי890פנס אח' שמ' לדים-לאון
DEP394030L011-013 חליפי890פנס אח' שמ' לדים-לאוןVAG014-016 ~ לאון
DEP394030R011-013 לד FR לאון ~ 011-013סיאטחליפי1076.3פנס אח' ימ' - לאון
DEP394030R011-013 לד FR חליפי1076.3פנס אח' ימ' - לאוןVAG011-013 ~ לאון

DEP394037UL014 לאון ~ 014-016סיאטחליפי886.4פנס אח' שמ' חיצ' - לאון
DEP394037UL014 חליפי886.4פנס אח' שמ' חיצ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
DEP394037UR014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי886.4פנס אח' ימ' - לאון
DEP394037UR014- חליפי886.4פנס אח' ימ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון

DEP3940909UL04 לאון ~ 00-05סיאטחליפי550.22פנס אח' חיצוני שמ' לאון
DEP3940909UL04 חליפי550.22פנס אח' חיצוני שמ' לאוןVAG00-05 ~ לאון
DEP394111NU05- קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי105.8פנס כנף - קורדובה/לאון/איביזה
DEP394111NU05- חליפי105.8פנס כנף - קורדובה/לאון/איביזהVAG03-05 ~ קורדובה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP39429E2LMii -012 - 'מיי ~ -012סיאטחליפי890פנס ראשי שמ
DEP39429E2LMii -012 - 'חליפי890פנס ראשי שמVAG012- ~ מיי
DEP39429E2RMii -012 - 'מיי ~ -012סיאטחליפי890פנס ראשי ימ
DEP39429E2RMii -012 - 'חליפי890פנס ראשי ימVAG012- ~ מיי

DEP4060S01015- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי429איתות ראי שמ' - גולף 13/גולף ספורט וואן
DEP4060S01015- חליפי429איתות ראי שמ' - גולף 13/גולף ספורט וואןVAG013-016  ~ גולף
DEP4060S02015- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי429איתות ראי ימ' - גולף 13/גולף ספורט וואן
DEP4060S02015- חליפי429איתות ראי ימ' - גולף 13/גולף ספורט וואןVAG013-016  ~ גולף
DEP411201L01-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי575.1פנס אח' שמ' - אוקטביה
DEP411201L01-05 חליפי575.1פנס אח' שמ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
DEP411201R01-05  אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי575.1פנס אח' ימ' - אוקטביה
DEP411201R01-05  חליפי575.1פנס אח' ימ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

DEP411202UNפאביה ~ 00-05סקודהחליפי50פנס צד לבן מרובע 06-09 אוקטביה רומסטארפאביה
DEP411202UNחליפי50פנס צד לבן מרובע 06-09 אוקטביה רומסטארפאביהVAG00-05 ~ פאביה
DEP411209UL05-09 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי403.33פנס אח' שמ' - אוקטביה
DEP411209UL05-09 חליפי403.33פנס אח' שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
DEP411209UR05-09 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי403.33פנס אח' ימ' - אוקטביה
DEP411209UR05-09 חליפי403.33פנס אח' ימ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

DEP411213EML06-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי890פנס ראשי שמ' - +מנוע אוקטביה
DEP411213EML06-08 חליפי890פנס ראשי שמ' - +מנוע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
DEP411213EMR06-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי890פנס ראשי ימ' - +מנוע אוקטביה
DEP411213EMR06-08 חליפי890פנס ראשי ימ' - +מנוע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
DEP411218EML010-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1001.11פנס ראשי שמ' - +מנוע אוקטביה
DEP411218EML010-013 חליפי1001.11פנס ראשי שמ' - +מנוע אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
DEP411218EMR010-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1001.11פנס ראשי ימ' - מנוע אוקטביה
DEP411218EMR010-013 חליפי1001.11פנס ראשי ימ' - מנוע אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

DEP411218UL010- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי528.9פנס אח' שמ' - אוקטביה 5\4 דל
DEP411218UL010- חליפי528.9פנס אח' שמ' - אוקטביה 5\4 דלVAG09-012 ~ אוקטביה
DEP411218UR010- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי528.9פנס אח' ימ' - אוקטביה 5\4 דל
DEP411218UR010- חליפי528.9פנס אח' ימ' - אוקטביה 5\4 דלVAG09-012 ~ אוקטביה
DEP411220UL06-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי376.9פנס ערפל קד' שמ' - אוקטביה
DEP411220UL06-08 חליפי376.9פנס ערפל קד' שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
DEP411221UL06- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי477.3פנס אח' שמ' אוקטביה סטיישן
DEP411221UL06- חליפי477.3פנס אח' שמ' אוקטביה סטיישןVAG06-08 ~ אוקטביה

DEP411226EM2L013-  הלוגן - אוקטביה L אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1749.3פנס ראשי
DEP411226EM2L013-  הלוגן - אוקטביה L חליפי1749.3פנס ראשיVAG013-016 ~ אוקטביה
DEP411226EM2R013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1749.3פנס ראשי ימ' הלוגן אוקטביה
DEP411226EM2R013- חליפי1749.3פנס ראשי ימ' הלוגן אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

DEP411228UL013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1190.9פנס אח' שמ' (רגיל) אוקטביה
DEP411228UL013- חליפי1190.9פנס אח' שמ' (רגיל) אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
DEP411228UR013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1190.9פנס אח' ימ' (רגיל) אוקטביה
DEP411228UR013- חליפי1190.9פנס אח' ימ' (רגיל) אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

DEP411301L5D 01-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי406.1פנס אח' שמ' - פאביה
DEP411301L5D 01-05 חליפי406.1פנס אח' שמ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
DEP411301R5D 01-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי406.1פנס אח' ימ' פאביה
DEP411301R5D 01-05 חליפי406.1פנס אח' ימ' פאביהVAG00-05 ~ פאביה

DEP411307UL11 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי240פנס ערפל קד שמ-רום סטאר
DEP411307UL11 חליפי240פנס ערפל קד שמ-רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
DEP411307UR12 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי240פנס ערפל קד ימ-פאביה
DEP411307UR12 חליפי240פנס ערפל קד ימ-פאביהVAG08-014 ~ פאביה
DEP411308UL013- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי380פנס ערפל קד' שמ' פאביה
DEP411308UL013- חליפי380פנס ערפל קד' שמ' פאביהVAG08-014 ~ פאביה
DEP411308UR013- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי380פנס ערפל קד' ימ' פאביה
DEP411308UR013- חליפי380פנס ערפל קד' ימ' פאביהVAG08-014 ~ פאביה

DEP411314EML08- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי560פנס ראשי שמ' - רום סטאר/פאביה
DEP411314EML08- חליפי560פנס ראשי שמ' - רום סטאר/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
DEP411314EMR08- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי560פנס ראשי ימ' - רום סטאר/פאביה
DEP411314EMR08- חליפי560פנס ראשי ימ' - רום סטאר/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר

DEP411314ULH4 5D 08- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי330פנס אח' שמ' - פאביה
DEP411314ULH4 5D 08- חליפי330פנס אח' שמ' - פאביהVAG08-014 ~ פאביה
DEP411315MLH7 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי850פנס ראשי שמ' - רום סטאר 09 מנורה
DEP411315MLH7 חליפי850פנס ראשי שמ' - רום סטאר 09 מנורהVAG07-015 ~ רום סטאר
DEP411315MRH7 09 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי720פנס ראשי ימ' - רום סטאר
DEP411315MRH7 09 חליפי720פנס ראשי ימ' - רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
DEP411320UR01-04 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי329פנס ערפל קד' ימ' - פאביה
DEP411320UR01-04 חליפי329פנס ערפל קד' ימ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
DEP411321ULSW\4D 05-07 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי430פנס אח' שמ' - פאביה
DEP411321ULSW\4D 05-07 חליפי430פנס אח' שמ' - פאביהVAG05-07 ~ פאביה
DEP411321URSW\4D 05-07 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי430פנס אח' ימ' - פאביה
DEP411321URSW\4D 05-07 חליפי430פנס אח' ימ' - פאביהVAG05-07 ~ פאביה

DEP411322EML010-014 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי765.26פנס ראשי שמ' - פבייה
DEP411322EML010-014 חליפי765.26פנס ראשי שמ' - פבייהVAG08-014 ~ פאביה
DEP411322EMR010-014 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי765.26פנס ראשי ימ' - פאביה
DEP411322EMR010-014 חליפי765.26פנס ראשי ימ' - פאביהVAG08-014 ~ פאביה

DEP411335UL014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי496.02פנס אח' שמ' פבייה
DEP411335UL014- חליפי496.02פנס אח' שמ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
DEP411335UR014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי496.02פנס אח' ימ' פבייה
DEP411335UR014- חליפי496.02פנס אח' ימ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה

DEP4113902ULסטיישן סדן SW D4 00-04 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי318.55פנס אח' שמ - פאבייה
DEP4113902ULסטיישן סדן SW D4 00-04 חליפי318.55פנס אח' שמ - פאבייהVAG00-05 ~ פאביה
DEP4113902URסטיישן סדן SW D4 00-04 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי310.2פנס אח' ימ - פאבייה
DEP4113902URסטיישן סדן SW D4 00-04 חליפי310.2פנס אח' ימ - פאבייהVAG00-05 ~ פאביה

DEP4114050Lסופרב ~ 09-012סקודהחליפי370פנס ערפל במגן קד' שמאל סופרב -08 בודד



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP4114050Lחליפי370פנס ערפל במגן קד' שמאל סופרב -08 בודדVAG09-012 ~ סופרב
DEP4114050Rסופרב ~ 09-012סקודהחליפי370פנס ערפל במגן קד' ימין סופרב -08 בודד
DEP4114050Rחליפי370פנס ערפל במגן קד' ימין סופרב -08 בודדVAG09-012 ~ סופרב

DEP411416BML08- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1533.1פנס קדמי ראשי שמ' סקודה סופרב
DEP411416BML08- חליפי1533.1פנס קדמי ראשי שמ' סקודה סופרבVAG09-012 ~ סופרב
DEP411416BMR08- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1533.1פנס קדמי ראשי ימ' סקודה סופרב
DEP411416BMR08- חליפי1533.1פנס קדמי ראשי ימ' סקודה סופרבVAG09-012 ~ סופרב

DEP411437UR016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי1603.25פנס אח' חיצוני ימ' -סופרב
DEP411437UR016- חליפי1603.25פנס אח' חיצוני ימ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
DEP411438UL020-  סופרב ~  -020סקודהחליפי1340פנס אח' חיצ' שמ' - סופרב
DEP411438UL020-  חליפי1340פנס אח' חיצ' שמ' - סופרבVAG020-  ~ סופרב

DEP4114906UL02-06 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי499פנס אח שמ' - ספורב
DEP4114906UL02-06 חליפי499פנס אח שמ' - ספורבVAG03-05 ~ סופרב
DEP4114916UL09- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי620פנס אח' חיצוני שמ' סופרב
DEP4114916UL09- חליפי620פנס אח' חיצוני שמ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
DEP4114916UR09- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי620פנס אח' חיצוני ימ' סופרב
DEP4114916UR09- חליפי620פנס אח' חיצוני ימ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
DEP4115913UL08- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי613.33פנס אח שמ' - רום סטאר
DEP4115913UL08- חליפי613.33פנס אח שמ' - רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
DEP4115913UR08- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי790.9פנס אח ימ' -רום סטאר
DEP4115913UR08- חליפי790.9פנס אח ימ' -רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר

DEP411619UL09- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי760פנס אח' שמ' - סקודה יטי
DEP411619UL09- חליפי760פנס אח' שמ' - סקודה יטיVAG011-013 ~ יאטי
DEP411619UR09- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי760פנס אח' ימ' - סקודה יטי
DEP411619UR09- חליפי760פנס אח' ימ' - סקודה יטיVAG011-013 ~ יאטי

DEP411620EMFR011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1306.02פנס ראשי ימ' ייטי
DEP411620EMFR011- חליפי1306.02פנס ראשי ימ' ייטיVAG011-013 ~ יאטי
DEP411629EM2R014- יאטי ~  -014סקודהחליפי1435.9פנס ראשי ימ' - יאטי
DEP411629EM2R014- חליפי1435.9פנס ראשי ימ' - יאטיVAG014-  ~ יאטי

DEP411723E2L12- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי1295.25פנס ראשי שמ' - סיטיגו
DEP411723E2L12- חליפי1295.25פנס ראשי שמ' - סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
DEP411723E2R12- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי1295.25פנס ראשי ימ' - סיטיגו
DEP411723E2R12- חליפי1295.25פנס ראשי ימ' - סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

DEP42518712011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי131.58מחזיר אור אח' ימ' - מאסטר
DEP42518722011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי131.58מחזיר אור אח' שמ' - מאסטר

DEP4311144ELH4 00-01-4פורדחליפי361.3פנס ראשי שמ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
DEP4311144ERH4 00-01-4פורדחליפי381.5פנס ראשי ימ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
DEP4311147ELטרנזיט ~ 01-06פורדחליפי591.33פנס ראשי שמ' - טרנזיט 01-05 מושחר
DEP4311147NLטרנזיט ~ 01-06פורדחליפי591.33פנס ראשי שמ' - טרנזיט 01-06 ניקל
DEP4311147NRטרנזיט ~ 01-06פורדחליפי591.33פנס ראשי ימ' - טרנזיט 01-06 ניקל
DEP4311149ER01-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי716.6פנס ראשי ימ' חש' - מונדאו
DEP4311151ERטרנזיט ~ 95-00פורדחליפי68.3פנס ראשי ימ' - חשמלי 96-00 טרנזיט
DEP4311152ELH7+H1 02-05 4פורדחליפי470.3פנס ראשי שמ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
DEP4311152ERH7+H1 02-05 4פורדחליפי904פנס ראשי ימ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

DEP43111AGLMLDEM18- קוגה ~ -017פורדחליפי2150.9פנס ראשי שמאל פורד קוגה
DEP43111AGRMLDEM017 קוגה ~ -017פורדחליפי2150.9פנס ראשי ימין-קוגה
DEP43111C9LMLDEMST)-016) פורד פוקוס L פוקוס סט' ~ 016-019פורדחליפי1936.98פנס ראשי
DEP43111C9RMLDEMST -016 פוקוס סט' ~ 016-019פורדחליפי1936.98פנס ראשי ימ' פוקוס - ניקל

DEP4311404N4פורדחליפי43.3פנס כנף-לבן 00-01 - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
DEP4311515CL92-95 פיאסטה 89-96 - לא פעילפורדחליפי89.9פנס איתות-לבן שמ'  - פיאסטה

DEP4311933L01-05 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי265.23פנס אח' שמ'  - טרנזיט
DEP4311933R01-05 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי272.25פנס אח' ימ' טרנזיט

DEP4311968LUESMAX 08+ '08-015פורדחליפי280.1פנס אח' שמ' חיצ ~ S-MAX
DEP4311968RUES-MAX 08-015פורדחליפי500.03פנס אחורי ימין ~ S-MAX
DEP4311999LUE5D 011 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי625.3פנס אח שמ מונדאו
DEP4311999RUED5 -012 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי769.7פנס אח' חיצ' ימ' מונדאו
DEP43119D1LUEST)  -016) פוקוס סט' ~ 016-019פורדחליפי820פנס אח' שמ' חיצ' - פוקוס
DEP43119D1RUEST)-016)חיצוני פורד פוקוס R 'פוקוס סט' ~ 016-019פורדחליפי820פנס אח

DEP43119D2LUEN015- 4פורדחליפי795.3פנס אח' שמ' לד פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
DEP43119D2RUEN015- 4פורדחליפי790.8פנס אח' ימ' לד פוקוסD ~ 016-019 פוקוס

DEP4312040LUE18- קוגה ~ -017פורדחליפי569.33פנס ערפל במגן קד' שמאל פורד קוגה
DEP4312040RUE017 קוגה ~ -017פורדחליפי222.3פנס ערפל קדמי ימין-קוגה
DEP4314006LUE017-  013-016 קוגה ~ 013-016פורדחליפי309.11פנס ערפל אח' שמ' - קוגה
DEP4314006RUE017-  013-016 קוגה ~ 013-016פורדחליפי309.11פנס ערפל אח' ימ' - קוגה

DEP431401L99-05 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי390.33פנס אח' שמ' - ברלינגו/פרטנר
DEP431407AE211- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי690.1פנס לד קד' ימ'+שמ' ברלינגו

DEP431433UL09-  (בודד) ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי418.5פנס אח' שמ' ברלינגופרטנר
DEP431434ULD2  -09 פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי415.1פנס אח' שמ' ברלינגו פרטנר
DEP431434URD2  -09 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי415.1פנס אח' ימ' ברלינגו פרטנר

DEP431441EML12- 'ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1490.9פנס ראשי ברלינגו שמ
DEP431441EMR012- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1490.9פנס ראשי ימ' - ברלינגו

DEP431443UL(דלת אחת) ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי545.9פנס אח' שמאל ברלינגו -013
DEP431443UR(דלת אחת) ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי545.9פנס אח' ימין ברלינגו -013
DEP431456UR(דלת אחת) קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי818.99פנס אח' ימ' - קומבו  -020

DEP4314924UL06-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי491.1פנס אח' שמ' - ברלינגו פרטנר
DEP4314924UR06- ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי491.1פנס אח' ימ' - ברלינגו פרטנר

DEP431801EL04-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי909.8פנס ראשי שמ' - ג'מפי
DEP431801ER04-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי909.8פנס ראשי ימ' - ג'מפי

DEP431842EML09- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1196.02פנס ראשי שמ' ג'מפי
DEP431842EMR09- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1196.02פנס ראשי ימ' ג'מפי

DEP431849EM2L017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי2604.7פנס ראשי שמ' - ג'מפי
DEP431849EM2R017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי2604.7פנס ראשי ימ' - ג'מפי

DEP431853UL017-  ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי829.33פנס אח' שמ' -ג'מפי
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DEP431853UR017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי829.33פנס אח' ימ' - ג'מפי
DEP432002UR01-04 קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי330.25פנס אח' ימ' קסרה
DEP432408ULC5 08- 05-07סיטרואןחליפי498.9פנס ערפל במגן קד' שמאל ~ C5

DEP432420LC5 05-08 - '05-07סיטרואןחליפי1190.3פנס ראשי שמ ~ C5
DEP432420RC5 05-08 - '05-07סיטרואןחליפי1190.9פנס ראשי ימ ~ C5

DEP4324911URC5 02-04  '02-04סיטרואןחליפי491.1פנס אחורי ימ ~ C5
DEP4324921ULC5 05-08 - '05-07סיטרואןחליפי591.01פנס אח' שמ' חיצ ~ C5
DEP4324921URC5 05-08 - '05-07סיטרואןחליפי640.8פנס אח' ימ' חיצ ~ C5

DEP432509NU207 פיזו-L+R 207 ~  08-012פיג'וחליפי272.7פנס ערפל קד
DEP432509UL010- פיקאסו C-3 סיטרואןחליפי233.6ערפל אח' שמאלC3 010-011 ~ פיקסו
DEP432509URפיקאסו C-3 010 'סיטרואןחליפי236.6פנס במגן אח' ימC3 010-011 ~ פיקסו
DEP432510ELC3 03-05 - '03-05סיטרואןחליפי807.55פנס ראשי שמ ~ C3
DEP432520URC3 03-05 03-05סיטרואןחליפי308.5פנס אחו' ימ' - סיטרואן ~ C3

DEP432534EM5LC3 10 - סיטרואןחליפי995.25פנס ראשי שמ' פס ניקלC3 010-011 ~ פיקסו
DEP432534EM5R011- ניקל C3 - '010-016סיטרואןחליפי1127.9פנס ראשי ימ ~ C3

DEP432610UNC-4 11 'קד L+R 011-016סיטרואןחליפי310.3פנס ערפל ~ C4
DEP432621ELC4 04-08 - '06-08סיטרואןחליפי1116.7פנס ראשי שמ ~ C4
DEP432621ERC4 04-08 - '06-08סיטרואןחליפי1116.7פנס ראשי ימ ~ C4

DEP432625EMLC4 07- סיטרואןחליפי1094.39פנס ראשי שמ' - חש'איתות כתום פיקסוC4 07-013 ~ פיקסו
DEP432625EMR07- פיקסו C4 סיטרואןחליפי1094.39פנס ראשי ימ' - חש' איתות כתוםC4 07-013 ~ פיקסו
DEP432635EMLC4 -011 - '011-016סיטרואןחליפי1420.1פנס ראשי שמ ~ C4
DEP432635EMRC-4 -011 - '011-016סיטרואןחליפי1410.15פנס ראשי ימ ~ C4
DEP4326919ULC-4 05 -06-08סיטרואןחליפי469.8פנס אחורי שמאל ~ C4
DEP4326919URC4 06- '06-08סיטרואןחליפי469.8פנס אח' ימ ~ C4

DEP432702UL04- קסארה פיקסו ~ 05-07סיטרואןחליפי498.1פנס אח' שמ' - פיקסו
DEP432743EM2Lפיקסו -014 5 מקומות C4 - 'סיטרואןחליפי1490.1פנס ראשי שמC4 014-016 ~ פיקסו
DEP432743EM2Rפיקאסו -014 5 מקומות C4 'סיטרואןחליפי1490.1פנס ראשי ימC4 014-016 ~ פיקסו

DEP432924EML07- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1605.3פנס ראשי שמ' - דוקטו
DEP432924EMR07- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1605.3פנס ראשי ימ' - דוקטו
DEP433046EMLC-1  -014 - '011-013סיטרואןחליפי1795.9פנס ראשי שמ ~ C1
DEP433046EMRC-1 014- '011-013סיטרואןחליפי1795.9פנס ראשי ימ ~ C1
DEP4330923ULמושחר C1 -10 '011-013סיטרואןחליפי360.9פנס אח' שמ ~ C1
DEP4330923UR(מושחר) C1 06-014 '011-013סיטרואןחליפי360.9פנס אח' ימ ~ C1

DEP433101UL09- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי555.2פנס אח' שמ' פיורינו
DEP433101UR09- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי555.2פנס אח' ימ' פיורינו

DEP433158EML09- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי985.9פנס ראשי שמ' - קובו/פיורינו
DEP433158EMR09- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי985.9פנס ראשי ימ' - קובו/פיורינו

DEP433642EMNL013- אליסה C - סיטרואןחליפי1035.35פנס ראשי שמC 013-017 ~ אליזה
DEP433642EMNR2013 אליזה C סיטרואןחליפי1035.35פנס ראשי ימיןC 013-017 ~ אליזה

DEP433644UL012- אליסה C - 'סיטרואןחליפי605.33פנס אח' שמC 013-017 ~ אליזה
DEP433644UR013- אליזה C - 'סיטרואןחליפי605.33פנס אח' ימC 013-017 ~ אליזה
DEP440103UL08-013 מרצדסחליפי335.6פנס ערפל אח' שמ' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

DEP4401117ER96-99 210 - '96-02מרצדסחליפי1420.9פנס ראשי ימ ~ (W210) E-CLASS
DEP4401123EL210 00-02 - '01-04מרצדסחליפי1317.1פנס ראשי שמ    E210 -  לא פעיל
DEP4401123ER210 00-02 - '01-04מרצדסחליפי1317.1פנס ראשי ימ    E210 -  לא פעיל

DEP4401124R203 01-03 - 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי1495.9פנס ראשי ימ
DEP4401128L7220 02-05 - '00-05מרצדסחליפי2290.99פנס ראשי שמ ~ (W220) S-CLASS

DEP4401128ML220 04 - '00-05מרצדסחליפי2290.99פנס ראשי שמ ~ (W220) S-CLASS
DEP4401128MR220 02 - '00-05מרצדסחליפי2290.99פנס ראשי ימ ~ (W220) S-CLASS
DEP4401128R7220 02 - '00-05מרצדסחליפי2690.8פנס ראשי ימ ~ (W220) S-CLASS
DEP4401131EL01-02 מרצדסחליפי799.4פנס ראשי שמ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
DEP4401131ER01-02 מרצדסחליפי799.4פנס ראשי ימ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר

DEP4401141EML203 04 - '00-06מרצדסחליפי1505.9פנס ראשי שמ ~ (W203) C-CLASS
DEP4401141EMR203 04 - '00-06מרצדסחליפי1505.9פנס ראשי ימ ~ (W203) C-CLASS

DEP4401142LMLDEMSLK 04 - '04-010מרצדסחליפי2001.01פנס ראשי שמ ~ (R171) SLK
DEP4401142RMLDEMSLK 08 - '04-010מרצדסחליפי2001.01פנס ראשי ימ ~ (R171) SLK

DEP4401164EMLאטגו ~ 98-04מרצדסחליפי1780.15פנס ראשי שמ' - מושלם אטגו
DEP4401164EMR04-  אטגו ~ 98-04מרצדסחליפי1780.15פנס ראשי ימ' - אטגו

DEP4401168NMLDHEW463 07- '012-017מרצדסחליפי3050.86פנס ראשי שמ'+ימ ~ (W463) G-CLASS
DEP4401183LLDAEM221 011-'010מרצדסחליפי7520.9פנס ראשי שמ-  S-Class W221 - לא פעיל
DEP4401183RLDAEM221 09-'010מרצדסחליפי7520.9פנס ראשי ימ-  S-Class W221 - לא פעיל

DEP44011AMLMLDEMGLC W156 -016 - '014-018מרצדסחליפי8644פנס ראשי שמ ~ (W156) GLA
DEP44011AMRMLDEMGLC W156 -016 - '014-018מרצדסחליפי8644פנס ראשי ימ ~ (W156) GLA

DEP4401504CL97 140-'91-99מרצדסחליפי390.33פנס אתות שמ ~ (W140) S-CLASS
DEP4401504CR97 140-'91-99מרצדסחליפי390.33פנס אתות ימ ~ (W140) S-CLASS
DEP4401508CR98-04 מרצדסחליפי190.15פנס איתות-לבן ימ'- ויטוW638) ~ 97-04) ויטו/ויאנו

DEP4401613LAQ011- 221 '06-012מרצדסחליפי1320.03פנס ערפל קד' שמ ~ (W221) S-CLASS
DEP4401613RAQ11- 221 '06-012מרצדסחליפי1320.03פנס ערפל קד' ימ ~ (W221) S-CLASS
DEP4401621LAQ011- מרצדס W246/B-180 '012-018מרצדסחליפי999.3פנס ערפל קד' שמ ~ (W246) B-CLASS
DEP4401621RAQ011- מרצדס W246/B-180 '012-018מרצדסחליפי1099.1פנס ערפל קד' ימ ~ (W246) B-CLASS

DEP4401915SLE 210-מרצדס בודי - -L 01 01-04מרצדסחליפי466.6פנס אחורי חצוני    E210 -  לא פעיל
DEP4401927L04-06  416 מרצדסחליפי290.15פנס אח שמW416) ~ 01-07) ספרינטר
DEP4401927R03-06 מרצדסחליפי290.15פנס אח' ימ'-ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר

DEP4401939UL07- מרצדסחליפי603.2פנס אח שמ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
DEP4401939UR06- מרצדסחליפי603.2פנס אח ימ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר

DEP4401977RUES212  -011 - '011-016מרצדסחליפי1874.3פנס אח' ימ E-class S212 - לא פעיל
DEP4401996LAES400 014-013-017מרצדסחליפי3259.8פנס אחורי שמאל ~ (W222) S-CLASS
DEP4401999LAEGLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי2980.9פנס אח' שמ ~ (W156) GLA
DEP4401999RAEGLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי2980.9פנס אח' ימ ~ (W156) GLA
DEP44019A4LAEC-Class W205 -014 '06-012מרצדסחליפי2190.9פנס אח' שמ ~ (W251) R-CLASS
DEP44019A4RAE014- 205 014-018מרצדסחליפי2190.9פנס אח' ימ' -מרצדס ~ (W205) C-CLASS
DEP44019A5RUE016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי854.9פנס אח' ימ' ויאנו
DEP44019ANLAEW222 -017- '014מרצדסחליפי4100.15פנס אח' שמ-  S-CLASS W222 - לא פעיל
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DEP44019ANRAEW222 -017- '014מרצדסחליפי4100.15פנס אח' ימ-  S-CLASS W222 - לא פעיל

DEP4402003RE 210 95-00 '96-02מרצדסחליפי369.9פנס ערפל ימ ~ (W210) E-CLASS
DEP4402004RR 203 01+ 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי837.7פנס ערפל ק

DEP4402016UL211 07- '03-010מרצדסחליפי630.3פנס ערפל קד' שמ ~ (W211) E-CLASS
DEP4402016UR05+ 211 '03-010מרצדסחליפי630.3פנס ערפל ימ ~ (W211) E-CLASS

DEP4402905LUQS-CLASS W222  -014 - '014מרצדסחליפי355.9מחזיר אור אח' שמ-  S-CLASS W222 - לא פעיל
DEP4402905RUQS-CLASS W222  -014 - '012-018מרצדסחליפי355.9מחזיר אור אח' ימ ~ (W166) GLE-CLASS
DEP4402906LUQ08-013 מרצדסחליפי65.29מחזיר אור אח' שמ' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
DEP4402906RUQ08-013 מרצדסחליפי65.29מחזיר אור אח' ימ' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

DEP4411112Rוונטו 93-97 -לא פעילפולקסווגןחליפי289.5פנס ראשי ימ' 92-98 - ונטו
DEP4411112Rחליפי289.5פנס ראשי ימ' 92-98 - ונטוVAGוונטו 93-97 -לא פעיל
DEP4411115LVR6 92-97 גולף H1+H1 - 'גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי1443.8פנס ראשי שמ
DEP4411115LVR6 92-97 גולף H1+H1 - 'חליפי1443.8פנס ראשי שמVAG93-97  ~ גולף
DEP4411115RVR6 92-97 גולף H1+H1 - 'גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי1443.8פנס ראשי ימ
DEP4411115RVR6 92-97 גולף H1+H1 - 'חליפי1443.8פנס ראשי ימVAG93-97  ~ גולף
DEP4411123L95-99 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי433פנס ראשי שמ' - פולו
DEP4411123L95-99 חליפי433פנס ראשי שמ' - פולוVAG95-00 ~  פולו
DEP4411129L98-04 96-04פולקסווגןחליפי1090.4פנס ראשי שמ' - טרנספורטר ~ T4
DEP4411129L98-04 חליפי1090.4פנס ראשי שמ' - טרנספורטרVAG96-04 ~ T4
DEP4411129R97- 96-04פולקסווגןחליפי1090.4פנס ראשי ימ' - טרנספורטר ~ T4
DEP4411129R97- חליפי1090.4פנס ראשי ימ' - טרנספורטרVAG96-04 ~ T4

DEP4411130EL98-04 ללא גולף H7+H1 - 'גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי891פנס ראשי שמ
DEP4411130EL98-04 ללא גולף H7+H1 - 'חליפי891פנס ראשי שמVAG98-04  ~ גולף
DEP4411130ER98-04 ללא גולף H7+H1 - 'גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי891פנס ראשי ימ
DEP4411130ER98-04 ללא גולף H7+H1 - 'חליפי891פנס ראשי ימVAG98-04  ~ גולף
DEP4411130FL98-04 ערפל-גולף+H7+H1 - 'גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי891פנס ראשי שמ
DEP4411130FL98-04 ערפל-גולף+H7+H1 - 'חליפי891פנס ראשי שמVAG98-04  ~ גולף
DEP4411130FR98-04 ערפל-גולף+H7+H1 - 'גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי891פנס ראשי ימ
DEP4411130FR98-04 ערפל-גולף+H7+H1 - 'חליפי891פנס ראשי ימVAG98-04  ~ גולף
DEP4411138ER4 ללא ערפלH 99-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי735פנס ראשי ימ' - בורה
DEP4411138ER4 ללא ערפלH 99-05 חליפי735פנס ראשי ימ' - בורהVAG99-05  ~ בורה
DEP4411139ELH7+H1 00-02 5פולקסווגןחליפי850.9פנס ראשי שמ' - פולוD ~  01-02 פולו
DEP4411139ELH7+H1 00-02 חליפי850.9פנס ראשי שמ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
DEP4411139ERH7+H1 00-02 5פולקסווגןחליפי850.9פנס ראשי ימ' - פולוD ~  01-02 פולו
DEP4411139ERH7+H1 00-02 חליפי850.9פנס ראשי ימ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
DEP4411142EL01-05 פאסט-H7+H1 - 'פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי810פנס ראשי שמ
DEP4411142EL01-05 פאסט-H7+H1 - 'חליפי810פנס ראשי שמVAG01-05 ~ פאסאט
DEP4411142ER01-05 פאסט-H7+H1 - 'פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי810פנס ראשי ימ
DEP4411142ER01-05 פאסט-H7+H1 - 'חליפי810פנס ראשי ימVAG01-05 ~ פאסאט
DEP4411146ERA4 02-04 - '95-99אודיחליפי1179.8פנס ראשי ימ ~ A4
DEP4411146ERA4 02-04 - 'חליפי1179.8פנס ראשי ימVAG95-99 ~ A4

DEP4411150BEL5פולקסווגןחליפי803.6פנס ראשי שמ' - פולו 03-05 +חשמליD ~  03-05 פולו
DEP4411150BELחליפי803.6פנס ראשי שמ' - פולו 03-05 +חשמליVAG5D ~  03-05 פולו
DEP4411150BER5פולקסווגןחליפי803.6פנס ראשי ימ' - פולו 03-05 +חשמליD ~  03-05 פולו
DEP4411150BERחליפי803.6פנס ראשי ימ' - פולו 03-05 +חשמליVAG5D ~  03-05 פולו

DEP4411150EL03-05 5פולקסווגןחליפי1109.9פנס ראשי שמ' - פולוD ~  03-05 פולו
DEP4411150EL03-05 חליפי1109.9פנס ראשי שמ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
DEP4411150ER03-05 5פולקסווגןחליפי1109.9פנס ראשי ימ' - פולוD ~  03-05 פולו
DEP4411150ER03-05 חליפי1109.9פנס ראשי ימ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
DEP4411164ELA3 05-04 - '04-07אודיחליפי1460.1פנס ראשי שמ ~ A3
DEP4411164ELA3 05-04 - 'חליפי1460.1פנס ראשי שמVAG04-07 ~ A3
DEP4411164ERA3 04-05 - '01-03אודיחליפי1460.1פנס ראשי ימ ~ A3
DEP4411164ERA3 04-05 - 'חליפי1460.1פנס ראשי ימVAG01-03 ~ A3
DEP4411190EL00- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי919.9פנס ראשי שמ' - חיפושית
DEP4411190EL00- חליפי919.9פנס ראשי שמ' - חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית
DEP4411190ER00- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי919.9פנס ראשי ימ' - חיפושית
DEP4411190ER00- חליפי919.9פנס ראשי ימ' - חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית
DEP4411192ERA6 98-01 - '98-01אודיחליפי2350פנס ראשי ימ ~ A6
DEP4411192ERA6 98-01 - 'חליפי2350פנס ראשי ימVAG98-01 ~ A6
DEP4411194ELA6 02-04 - '98-01אודיחליפי1601פנס ראשי שמ ~ A6
DEP4411194ELA6 02-04 - 'חליפי1601פנס ראשי שמVAG98-01 ~ A6
DEP4411194ERA6 02-04 - '98-01אודיחליפי1601פנס ראשי ימ ~ A6
DEP4411194ERA6 02-04 - 'חליפי1601פנס ראשי ימVAG98-01 ~ A6

DEP44111AWLMLDEM016- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי1290פנס ראשי שמ' -טיגואן
DEP44111AWLMLDEM016- חליפי1290פנס ראשי שמ' -טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
DEP44111AWRMLDEM17- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי1290פנס ראשי ימין טיגוואן
DEP44111AWRMLDEM17- חליפי1290פנס ראשי ימין טיגוואןVAG017-020 ~ טיגואן
DEP44111AZLMLDEM017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי2355.08פנס ראשי שמאל גולף
DEP44111AZLMLDEM017- חליפי2355.08פנס ראשי שמאל גולףVAG017-020 ~ גולף
DEP44111J1LMLEADGTI 013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי4417.1פנס ראשי שמ' גולף
DEP44111J1LMLEADGTI 013- חליפי4417.1פנס ראשי שמ' גולףVAG013-016  ~ גולף
DEP44111J1RMLEADGTI  -015 פולקסווגןחליפי4417.1פנס ראשי ימ' - גולףGTI ~ 013-016 גולף
DEP44111J1RMLEADGTI  -015 חליפי4417.1פנס ראשי ימ' - גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף

DEP4411510Lטרנספורטר - L 92-97 96-04פולקסווגןחליפי160.6פנס איתות-לבן ~ T4
DEP4411510Lטרנספורטר - L 92-97 חליפי160.6פנס איתות-לבןVAG96-04 ~ T4
DEP4411510Rטרנספורטר - R  92-97 96-04פולקסווגןחליפי160.6פנס איתות-לבן ~ T4
DEP4411510Rטרנספורטר - R  92-97 חליפי160.6פנס איתות-לבןVAG96-04 ~ T4
DEP4411514L96 "בוש" A4 95-99אודיחליפי296.1פנס איתות  שמאל אודי ~ A4
DEP4411514L96 "בוש" A4 חליפי296.1פנס איתות  שמאל אודיVAG95-99 ~ A4

DEP4411516CL98-00 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי141.9פנס איתות קד' שמ' לבן - פאסט
DEP4411516CL98-00 חליפי141.9פנס איתות קד' שמ' לבן - פאסטVAG98-00 ~ פאסאט
DEP4411517CL97-01 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי95.9פנס איתות קד' שמ' לבן - קדי
DEP4411517CL97-01 חליפי95.9פנס איתות קד' שמ' לבן - קדיVAG97-02 ~ פולו קלסיק
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DEP4411517CRקדי - R 97-01 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי95.9פנס איתות-לבן
DEP4411517CRקדי - R 97-01 חליפי95.9פנס איתות-לבןVAG97-02 ~ פולו קלסיק

DEP4411519Lטרנספורטר - L 98 96-04פולקסווגןחליפי171.9פנס איתות-לבן ~ T4
DEP4411519Lטרנספורטר - L 98 חליפי171.9פנס איתות-לבןVAG96-04 ~ T4
DEP4411525L00-01 5פולקסווגןחליפי190.1פנס איתות שמ - פולוD ~  01-02 פולו
DEP4411525L00-01 חליפי190.1פנס איתות שמ - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
DEP4411525R5D 00-02 5פולקסווגןחליפי190.1פנס איתות קד' ימ' פולוD ~  01-02 פולו
DEP4411525R5D 00-02 חליפי190.1פנס איתות קד' ימ' פולוVAG5D ~  01-02 פולו
DEP4411609Rגולף ~  93-97פולקסווגןחליפי109.9פנס דמה ארוך ימ' 92-97 גולף
DEP4411609Rחליפי109.9פנס דמה ארוך ימ' 92-97 גולףVAG93-97  ~ גולף

DEP4411623CL06- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי294פנס איתות שמאל לבן במגן קד' פאסאט
DEP4411623CL06- חליפי294פנס איתות שמאל לבן במגן קד' פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP4411623CR06- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי294פנס איתות ימ' לבן במגן קד' פאסאט
DEP4411623CR06- חליפי294פנס איתות ימ' לבן במגן קד' פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP4411623YL05-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי183.3פס איתות כתום שמ' במגן פאסט
DEP4411623YL05-10 חליפי183.3פס איתות כתום שמ' במגן פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
DEP4411902RA80 87-91 - 'אודי 80 87-92אודיחליפי120.3פנס אח' חיצ' ימ
DEP4411902RA80 87-91 - 'חליפי120.3פנס אח' חיצ' ימVAG87-92 80 אודי
DEP4411919L92-97  96-04פולקסווגןחליפי329.8פנס אח' שמ טרנספורטר ~ T4
DEP4411919L92-97  חליפי329.8פנס אח' שמ טרנספורטרVAG96-04 ~ T4
DEP4411919R92-97 96-04פולקסווגןחליפי329.8פנס אח' ימ טרנספורטר ~ T4
DEP4411919R92-97 חליפי329.8פנס אח' ימ טרנספורטרVAG96-04 ~ T4

DEP4411926ULA3  97-00 '95-00אודיחליפי337.33פנס אח שמ ~ A3
DEP4411926ULA3  97-00 'חליפי337.33פנס אח שמVAG95-00 ~ A3
DEP4411926URA3  97-99  '95-00אודיחליפי337.33פנס אח ימ ~ A3
DEP4411926URA3  97-99  'חליפי337.33פנס אח ימVAG95-00 ~ A3
DEP4411957CLT5 11-'05-015פולקסווגןחליפי591פנס אח' שמ ~ T5
DEP4411957CLT5 11-'חליפי591פנס אח' שמVAG05-015 ~ T5
DEP4411957CRT5 -010 - '05-015פולקסווגןחליפי591פנס אח' ימ ~ T5
DEP4411957CRT5 -010 - 'חליפי591פנס אח' ימVAG05-015 ~ T5

DEP4411957Rאדום צהוב T-5 04-05 -'05-015פולקסווגןחליפי495פנס אח' ימ ~ T5
DEP4411957Rאדום צהוב T-5 04-05 -'חליפי495פנס אח' ימVAG05-015 ~ T5

DEP44119AELLDUE1015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי680.02פנס אח' שמ' - קאדי
DEP44119AELLDUE1015- חליפי680.02פנס אח' שמ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
DEP44119AERLDUE1015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי680.02פנס אח' ימ' - קאדי
DEP44119AERLDUE1015- חליפי680.02פנס אח' ימ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
DEP44119AGLLDUE116- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1023.59פנס אחורי שמאל דלת אחת  קאדי
DEP44119AGLLDUE116- חליפי1023.59פנס אחורי שמאל דלת אחת  קאדיVAG016-020 ~ קאדי

DEP44119AGRLDU016-  קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1023פנס אח' ימ' - קאדי
DEP44119AGRLDU016-  חליפי1023פנס אח' ימ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

DEP44119AZLAE018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי2189.3פנס אחורי שמאל חיצוני -גולף
DEP44119AZLAE018- חליפי2189.3פנס אחורי שמאל חיצוני -גולףVAG017-020 ~ גולף
DEP44119AZRAEגולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי2189.3פנס אח' ימ' חיצ' גולף -017 לד
DEP44119AZRAEחליפי2189.3פנס אח' ימ' חיצ' גולף -017 לדVAG017-020 ~ גולף

DEP44119BCLLDUE018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי657.25פנס אח' שמ' - פולו
DEP44119BCLLDUE018-  חליפי657.25פנס אח' שמ' - פולוVAG018-021 ~ פולו
DEP44119BCRLDUE018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי657.25פנס אח' ימ' - פולו
DEP44119BCRLDUE018-  חליפי657.25פנס אח' ימ' - פולוVAG018-021 ~ פולו

DEP44119C2LUE011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי911.32פנס אח' שמ' - פאסאט
DEP44119C2LUE011- חליפי911.32פנס אח' שמ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
DEP44119C2RUE011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי911.32פנס אח' ימ' - פאסאט
DEP44119C2RUE011- חליפי911.32פנס אח' ימ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
DEP44119D3LUEUP -14 '014פולקסווגןחליפי590פנס אח' שמ-  ~ UP
DEP44119D3LUEUP -14 'חליפי590פנס אח' שמVAG014-  ~ UP
DEP44119D3RUEUP -14 '014פולקסווגןחליפי566.8פנס אח' ימ-  ~ UP
DEP44119D3RUEUP -14 'חליפי566.8פנס אח' ימVAG014-  ~ UP
DEP44119G2LUE015-ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי880פנס אח' שמ' ג'טה
DEP44119G2LUE015-חליפי880פנס אח' שמ' ג'טהVAG016- ~ ג'טה
DEP44119G2RUE15- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי960פנס אחורי ימין חיצוני ג'טה
DEP44119G2RUE15- חליפי960פנס אחורי ימין חיצוני ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

DEP4412018LA4 02-04 - '02-04אודיחליפי525.9פנס ערפל שמ ~ A4
DEP4412018LA4 02-04 - 'חליפי525.9פנס ערפל שמVAG02-04 ~ A4
DEP4412018RA4 02-04 - '02-04אודיחליפי402.02פנס ערפל קד' ימ ~ A4
DEP4412018RA4 02-04 - 'חליפי402.02פנס ערפל קד' ימVAG02-04 ~ A4
DEP4412023LH11 05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי752פנס ערפל קד' שמ' גולף
DEP4412023LH11 05-08 חליפי752פנס ערפל קד' שמ' גולףVAG05-08  ~ גולף
DEP4412029LQ7 04-05  A3 - '04-07אודיחליפי1191.9פנס ערפל קד' שמ ~ A3
DEP4412029LQ7 04-05  A3 - 'חליפי1191.9פנס ערפל קד' שמVAG04-07 ~ A3
DEP4412029RQ7 04-05 A3-  '04-07אודיחליפי515.11פנס ערפל קד' ימ ~ A3
DEP4412029RQ7 04-05 A3-  'חליפי515.11פנס ערפל קד' ימVAG04-07 ~ A3

DEP4412059LUE015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי791פנס ערפל קד' שמ' פאסאט
DEP4412059LUE015- חליפי791פנס ערפל קד' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
DEP4412059RUE015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי791פנס ערפל קד' ימ' פאסאט
DEP4412059RUE015- חליפי791פנס ערפל קד' ימ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
DEP4412064RUE015-  קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי716.12פנס ערפל קד' ימ' - קאדי
DEP4412064RUE015-  חליפי716.12פנס ערפל קד' ימ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
DEP4412067LUR017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי716.12ערפל קד' שמ'(לצבע) טיגואן
DEP4412067LUR017- חליפי716.12ערפל קד' שמ'(לצבע) טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
DEP4412067RUE017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי716.12ערפל קד' ימ' - טיגואן
DEP4412067RUE017- חליפי716.12ערפל קד' ימ' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
DEP4412110NAQ011- קבריולט EOS - 07-14פולקסווגןחליפי271פנס מספר  ~ EOS
DEP4412110NAQ011- קבריולט EOS - חליפי271פנס מספרVAG07-14  ~ EOS

DEP4414004LLDUE013-014 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי622.3מחזיר אור אח' שמ' חיצ' - טוארג
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DEP4414004LLDUE013-014 חליפי622.3מחזיר אור אח' שמ' חיצ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
DEP4414004RLDUE013-014 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי429.05מחזיר אור אח' ימ' חיצ' - טוארג
DEP4414004RLDUE013-014 חליפי429.05מחזיר אור אח' ימ' חיצ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

DEP441421UL03-05 206 '206 ~  99-05פיג'וחליפי399.9פנס אח' שמ
DEP441421UR03-05 206 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי399.9פנס אח' ימ

DEP441430U98-02 206 '206 ~  99-05פיג'וחליפי99.9פנס ערפל במגן אח
DEP441623UL5D 02-05 307 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי380פנס אח' שמ
DEP441623UR5D 307 02-05 '307 ~  01-05פיג'וחליפי517.2פנס אח' ימ
DEP441729UL01-05 307 ~  01-05פיג'וחליפי590.9פנס אחורי שמ' 307 סטיישן
DEP441729URSW 01-05-307 307 ~  06-08פיג'וחליפי590.9פנס אח' ימין
DEP441740UL5D 06-  307 '307 ~  06-08פיג'וחליפי501.9פנס אח' שמ

DEP4421116EL99-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי625.7פנס ראשי שמ' - אסטרה
DEP4421116ER'אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי625.7פנס ראשי ימ' - אסטרה 99-04 חש
DEP4421125EL01-04 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי729.19פנס ראשי שמ' - קורסה

DEP4421172LMLDE14- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1820.1פנס ראשי שמ מוקה
DEP4421172LMLDEM012-015 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי2389.99פנס ראשי שמ' מוקה

DEP4421172RMLDE014-017 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1820.1פנס ראשי ימ' - מוקה
DEP4421172RMLDEM014-017 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי2389.99פנס ראשי ימ' - מוקה
DEP4421181LMLDEM014- אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי2396.5פנס ראשי שמ' אינסיגניה
DEP4421181RMLDEM014- אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי2396.5פנס ראשי ימ' אינסיגניה

DEP4421605LUE013- 5אופל (לובינסקי)חליפי403.1פנס איתות במגן קד' שמ' אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
DEP4421605RUE013- 5אופל (לובינסקי)חליפי403.1פנס איתות במגן קד' ימ' אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
DEP4421975LUE011-013 5אופל (לובינסקי)חליפי1042.4פנס אח' שמ' אסטרה סטיישןD ~ 012-015 אסטרה
DEP4421975RUE011-013 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1042.4פנס אח' ימ' אסטרה סטיישן
DEP4421992LUE5D 015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי640פנס אח' שמ' קורסה
DEP4421992RUE5D 015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי790.1פנס אח' ימ' קורסה
DEP4422034LUE014- אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי913.7פנס ערפל שמ-אינסנגניה
DEP4422034RUE014- אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי937.3פנס ערפל ימ-אינסטיגה
DEP4422035LUQ013- 5אופל (לובינסקי)חליפי955.22פנס ערפל שמ' אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
DEP4422035RUQ013- 5אופל (לובינסקי)חליפי955.22פנס ערפל ימ' אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
DEP4422036LUE016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי453פנס ערפל קד' שמ' -קאדג'ר
DEP4422036RUE13- מגאן ~ 010-012רנוחליפי372.2פנס ערפל קד' ימין מגאן
DEP4422037LUE015- 5אופל (לובינסקי)חליפי944.22פנס ערפל שמ' - אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
DEP4422037RUE015- 5אופל (לובינסקי)חליפי944.22פנס ערפל ימ' - אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
DEP4422039RUE018- אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי1030.99פנס ערפל ימ' - אינסיגניה

DEP442459L11- 508 '508  ~ 012-019פיג'וחליפי1925.21פנס אח' שמ
DEP442459R11- 508 '508  ~ 012-019פיג'וחליפי1925.21פנס אח' ימ

DEP443601UL04-07 בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי421.1פנס אח שמ' - הרקולס
DEP443601UR04-07 דוקטו ~ 03-05פיאטחליפי421.1פנס אח ימ' - הרקולס

DEP4436926UL08-013 - דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי493.8פנס אח' שמ' - דוקטו/בוקסר
DEP4436926UR08-013 - הרקולס - לא פעילפיאטחליפי493.8פנס אח' ימ' -דוקטו/בוקסר
DEP4436C1EML012- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1869.33פנס ראשי שמ' קוגה
DEP4436C1EMR012- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1869.33פנס ראשי ימ' קוגה

DEP4437134EL1H-7H 05- 407 - '407 ~ 05-011פיג'וחליפי1190פנס ראשי שמ
DEP443720UL407  05- '407 ~ 05-011פיג'וחליפי391פנס ערפל קד' שמ
DEP443720UR407 05- '407 ~ 05-011פיג'וחליפי390פנס ערפל קד ימ
DEP443753UL407 011 407 ~ 05-011פיג'וחליפי1291.1פנס אח שמ
DEP443753UR407 011 407 ~ 05-011פיג'וחליפי729.7פנס אח ימ

DEP4437937UL407 05-  '407 ~ 05-011פיג'וחליפי680.1פנס אח' שמ
DEP4437937UR407 05- '407 ~ 05-011פיג'וחליפי680.1פנס אח' ימ

DEP443840EMFL207 ~  08-012פיג'וחליפי2250.9פנס ראשי שמ' - פיזו 207 08 + ערפל
DEP443840EMFR207 ~  08-012פיג'וחליפי2250.9פנס ראשי ימ' - פיזו 207 08 + ערפל

DEP443840EML08- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי1220פנס ראשי שמ' - פיזו
DEP443840EMR08- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי1220פנס ראשי ימ' - פיזו

DEP443844UL08- 207-'207 ~  08-012פיג'וחליפי459.2פנס אח' שמ
DEP443844UR08- 207-'207 ~  08-012פיג'וחליפי459.2פנס אח' ימ

DEP443846EML011- 206 - '206 ~ 011-012פיג'וחליפי940פנס ראשי שמ+
DEP443846EMR09-11 206 - '206 ~ 011-012פיג'וחליפי850פנס ראשי ימ+

DEP443857UL09- 207 '207 ~  08-012פיג'וחליפי725.9פנס אחורי שמ
DEP443914UL308 08- 308  ~ 08-014פיג'וחליפי428.8פנס ערפל במגן קד' שמאל פיז'ו
DEP443914UR308 08- 308  ~ 08-014פיג'וחליפי428.8פנס ערפל במגן קד' ימין פיז'ו

DEP443944EML08- 308 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי1406.1פנס ראשי שמ
DEP443944EMR08- 308 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי1406.1פנס ראשי ימ
DEP443952EML12 308 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי1322פנס ראשי שמ
DEP443952EMR308 10- '308  ~ 08-014פיג'וחליפי1322פנס ראשי ימ

DEP444001UL11 107 107 ~  07-011פיג'וחליפי364.8פנס אח' שמ' - פיג'ו
DEP444001UR11 107 107 ~  07-011פיג'וחליפי360פנס אח' ימ' - פיג'ו
DEP444023UL012- 107 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי411.25פנס אח' שמ

DEP444039EML05- 107 - '107 ~  07-011פיג'וחליפי1025.1פנס ראשי שמ
DEP444039EMR05- 107 - '107 ~  07-011פיג'וחליפי1025.1פנס ראשי ימ

DEP444051EL107 012- 107 ~ 012-014פיג'וחליפי990.1פנס ראשי שמאל
DEP444051ER012- 107 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי990.1פנס ראשי ימ
DEP444104UN013- 208-208 ~ 012-018פיג'וחליפי201.1פנס ערפל אח

DEP4441119CL5 97-00 ב.מ.וו / מיניחליפי807.5פנס ראשי שמ' - איתות לבן(E39) 97-03 ~  5 'סד
DEP4441119CR5 97-00 ב.מ.וו / מיניחליפי998.9פנס ראשי ימ' - איתות לבן(E39) 97-03 ~  5 'סד
DEP4441119YLE39 97-01 'ב.מ.וו / מיניחליפי1550.92פנס ראשי שמ'(אית' צהוב) סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
DEP4441119YRE39 97-01 'ב.מ.וו / מיניחליפי1550.92פנס ראשי ימ'(אית' צהוב) סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
DEP4441120BL99-01 320 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי895.4פנס ראשי שמ(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
DEP4441120BR99-01 320 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי871.13פנס ראשי ימ(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
DEP4441120NRב.מ.וו / מיניחליפי871.13פנס ראשי ימ' - 99-01 320 ניקל(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

DEP4441138LMLEHME60 03-010 - (קסנון) 'ב.מ.וו / מיניחליפי3875.9פנס ראשי שמ(E60) 03-010 ~  5 'סד
DEP4441140EL05-  120 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1360.58פנס ראשי שמ(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
DEP4441140ER120 05 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1360.58פנס ראשי ימ(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
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DEP444117UN013- פיקסו C3 - 'סיטרואןחליפי338.9פנס ערפל ימ'+שמC3 010-011 ~ פיקסו

DEP4441195LMLEHM014- 4 'סד F32 -(קסנון) 'ב.מ.וו / מיניחליפי6305פנס קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
DEP4441195RMLEHM014- 4 'סד F32 -(קסנון) 'ב.מ.וו / מיניחליפי6305פנס קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
DEP44411AALMLDEMX1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי3590.76פנס ראשי שמ-  ~ X1 (F48)
DEP44411AARMLDEMX1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי3590.76פנס ראשי ימ-  ~ X1 (F48)
DEP44411ACLMLDEMF30 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי2420פנס ראשי שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP44411ACRMLDEMF-30 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי2420פנס ראשי ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

DEP44411ADLMLDEM2G30  -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי15560.3פנס ראשי שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
DEP44411ADRMLDEM2G30 -018- ב.מ.וו / מיניחליפי15560.3ראשי ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה

DEP44411B1LMLEHM(קסנון) X3 015 'ב.מ.וו / מיניחליפי6590.6פנס ראשי שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP44411B1RMLEHMX-4 קסנון  F26 '016-018ב.מ.וו / מיניחליפי6590.6פנס קד' ימ ~ (F26) X4

DEP4441309ULE90 05-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי605פנס אח' שמ' פנימי סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
DEP4441309URE90 05-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי580.56פנס אח' ימ' פנימי סד'3 4דל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד

DEP4441332LUQX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1144.9פנס אח' פני' שמ' רגיל(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP4441332RUQX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1144.9פנס אח' פני' ימ' רגיל(F25)010-017 גיפ ~ X3
DEP4441341LUQF10 530 -016 (תא מטען)'ב.מ.וו / מיניחליפי1110.25פנס אח' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP4441341RUQF10 530 -016 (תא מטען)'ב.מ.וו / מיניחליפי1110.25פנס אח' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP4441348LUE012-017 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140.9פנס אח' שמ' פנ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP4441348RUE012-017 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140.9פנס אח' ימ' פנ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP4441354LAEF32  -019 - 'חליפי1853.68פנס אח' שמ' פנ
DEP4441359LAE018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1890.4פנס אח' שמ' פני(G20) 018- ~ 3 סדרה
DEP4441359RAE018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1890.34פנס אח' ימ' פני(G20) 018- ~ 3 סדרה

DEP4441405YRX3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי150.4פנס צד לכנף קד' ימ'(צהוב)ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
DEP4441506CRE46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי532.6ת' (לבן) ימ' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
DEP4441511BLב.מ.וו / מיניחליפי210.5פנס איתות שמ' 02-05 320 לבן מסגרת שחורה(E46) 99-05 ~ 3 'סד

DEP444154EL208 12- '208 ~ 012-018פיג'וחליפי1201.3פנס ראשי שמ
DEP444154ER012- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי1201.3פנס ראשי צד ימין פג'ו
DEP444163UL013- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי629.33פנס אחורי שמאל
DEP444163UR013- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי629.33פנס אחורי ימני

DEP444165EM2L016- 208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי2708.11פנס ראשי שמ
DEP444165EM2R016- 208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי2708.11פנס ראשי ימ

DEP4441902R4 אדום/צהוב/לבןD 92-99 ב.מ.וו / מיניחליפי1135.2פנס אחורי ימין ב.מ.וו(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל
DEP4441911YRE46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי680.9פנס אח' חיצ' (צהוב) ימ' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
DEP4441930ULE90 05-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי530פנס אח' שמ' חיצ' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
DEP4441930URE90 05-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי560פנס אח' ימ' חיצ' סד'3 4דל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד

DEP4441957LAEF10 5 -10'ב.מ.וו / מיניחליפי2720.39פנס אח' חיצ' שמ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP4441957RAEF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי2720.39פנס אח' חיצ' ימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP4441975LAEF10 530 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי2066.9פנס אח' (כנף) שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
DEP4441975RAEF10 530 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי2066.9פנס אח' (כנף) ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

DEP4441976UL18- 301 '301 ~ 013-018פיג'וחליפי787.5פנס אח' שמ
DEP4441976UR18- 301 '301 ~ 013-018פיג'וחליפי787.5פנס אח' ימ

DEP4441981LAE016- 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1303.9פנס אח' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP4441981RAEF30 3 -016 ב.מ.וו / מיניחליפי1303.9פנס אחורי ימ' סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
DEP4441983LAE740 016 ב.מ.וו / מיניחליפי4380.9פנס אח שמ ב.מ.וו(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
DEP4441983RAEG11 7 -16 ב.מ.וו / מיניחליפי4380.9פנס אח' ימ' סידרה(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
DEP4441984LWEX1  -016 - 'חליפי2000פנס אח' שמ
DEP4441984RWEX1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי2000פנס אח' ימ-  ~ X1 (F48)

DEP4441984RWENX1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי2001.9פנס אח' ימ' חיצ-  ~ X1 (F48)
DEP4441988LAE018 4 'חליפי1772.84פנס אחורי שמאל חיצוני-סד
DEP4441988RAEF32  -019 - 'חליפי1772.84פנס אח' ימ' חיצ
DEP4441989LAEX3 G01 018 - 018ב.מ.וו / מיניחליפי2150.09פנס אח' שמ' חיצ' לד- ~ X3 (G01)
DEP4441989RAEX3 G01 -018 - 018ב.מ.וו / מיניחליפי2150.09פנס אח' ימ' חיצ' לד- ~ X3 (G01)

DEP4442007URE46 03-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי440פנס ערפל עגול משופר ימ' סד'3 2דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
DEP4442042LAE016-  7 סדרה (G11) - (לד) 'חליפי2269.16פנס ערפל קד' שמ
DEP4442043LAQG30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1967.6ערפל שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
DEP4442043RAQG30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1967.6ערפל ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
DEP4442102NAQ10- 5 סדרה F-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי116.2פנס אור מס(F10) 010-015 ~ 5 'סד

DEP444258ENL013- 301 - '301 ~ 013-018פיג'וחליפי954.3פנס ראשי שמ
DEP444258ENR013- 301 - '301 ~ 013-018פיג'וחליפי954.3פנס ראשי ימ

DEP444266UL012- 301 - '301 ~ 013-018פיג'וחליפי443פנס אח' שמ
DEP444266UR013- 301 - '301 ~ 013-018פיג'וחליפי443פנס אח' ימ
DEP444578AL019-  5008/3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי1159.1פנס אח' שמ
DEP444578AR019-  5008/3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי1159.1פנס אח' ימ

DEP4451109EL00-05 - טולדו ~ 00-05סיאטחליפי933.25פנס ראשי שמ' - טולדו לאון
DEP4451109EL00-05 - חליפי933.25פנס ראשי שמ' - טולדו לאוןVAG00-05 ~ טולדו
DEP4451109ER00-05 - טולדו ~ 00-05סיאטחליפי933.25פנס ראשי ימ' - טולדו לאון
DEP4451109ER00-05 - חליפי933.25פנס ראשי ימ' - טולדו לאוןVAG00-05 ~ טולדו
DEP4451110ELH7+H1 00-01 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי701.9פנס ראשי שמ' - קורדובה
DEP4451110ELH7+H1 00-01 חליפי701.9פנס ראשי שמ' - קורדובהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
DEP4451110ERH7/H1 00-01 - איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי701.9פנס ראשי ימ' - קורדובה
DEP4451110ERH7/H1 00-01 - חליפי701.9פנס ראשי ימ' - קורדובהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
DEP4451115ELH3+H7 03-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי815פנס ראשי שמ' - איבזה
DEP4451115ELH3+H7 03-06 חליפי815פנס ראשי שמ' - איבזהVAG03-06 ~ איביזה
DEP4451115ERH3+H7 03-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי815פנס ראשי ימ' - איביזה
DEP4451115ERH3+H7 03-06 חליפי815פנס ראשי ימ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה

DEP4451120LLDEM208- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1198פנס ראשי שמ' - רפלקטור בודד מושחר איביזה
DEP4451120LLDEM208- חליפי1198פנס ראשי שמ' - רפלקטור בודד מושחר איביזהVAG09-010 ~ איביזה
DEP4451120RLDEM208- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1198פנס ראשי ימ' - רפלקטור בודד מושחר איביזה
DEP4451120RLDEM208- חליפי1198פנס ראשי ימ' - רפלקטור בודד מושחר איביזהVAG09-010 ~ איביזה

DEP4451506L96-00 - טולדו L טולדו 97-99 -לא פעילסיאטחליפי131.6פנס איתות-לבן
DEP4451506L96-00 - טולדו L חליפי131.6פנס איתות-לבןVAGטולדו 97-99 -לא פעיל
DEP4451506R96-00 - טולדו R טולדו 97-99 -לא פעילסיאטחליפי131.6פנס איתות-לבן
DEP4451506R96-00 - טולדו R חליפי131.6פנס איתות-לבןVAGטולדו 97-99 -לא פעיל
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DEP4451938RLDUE018- איביזה ~ -018סיאטחליפי615.2פנס אח ימ' - איביזה
DEP4451938RLDUE018- חליפי615.2פנס אח ימ' - איביזהVAG018- ~ איביזה

DEP4451942LUE018-  חליפי677.74פנס אח' שמ' חיצ' - ארונה
DEP4451942RUE018-  חליפי677.74פנס אח' ימ' חיצ' - ארונה
DEP4452011RUE013- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי560פנס ערפל קד' ימ' איביזה
DEP4452011RUE013- חליפי560פנס ערפל קד' ימ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
DEP4452012LUE012- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי878.9פנס ערפל קד' שמ' איביזה
DEP4452012LUE012- חליפי878.9פנס ערפל קד' שמ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
DEP4452012RUE013- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי878.9פנס ערפל קד ימ איבזה 013/לאון
DEP4452012RUE013- חליפי878.9פנס ערפל קד ימ איבזה 013/לאוןVAG013-017 ~ איביזה
DEP4452014LUE018- איביזה ~ -018סיאטחליפי863ערפל שמ' - איביזה
DEP4452014LUE018- חליפי863ערפל שמ' - איביזהVAG018- ~ איביזה
DEP4452014RUE018- איביזה ~ -018סיאטחליפי863ערפל ימ' - איביזה
DEP4452014RUE018- חליפי863ערפל ימ' - איביזהVAG018- ~ איביזה
DEP4452016LUE018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי650.48פנס ערפל שמאל -ארונה
DEP4452016LUE018- חליפי650.48פנס ערפל שמאל -ארונהVAG018-021 ~ ארונה
DEP4452016RUE018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי650.48פנס ערפל ימין -ארונה
DEP4452016RUE018- חליפי650.48פנס ערפל ימין -ארונהVAG018-021 ~ ארונה

DEP4461109ELA4 05-08 - '02-04אודיחליפי1620.12פנס ראשי שמ ~ A4
DEP4461109ELA4 05-08 - 'חליפי1620.12פנס ראשי שמVAG02-04 ~ A4
DEP4461109ERA4 04-08 - '02-04אודיחליפי1620.12פנס ראשי ימ ~ A4
DEP4461109ERA4 04-08 - 'חליפי1620.12פנס ראשי ימVAG02-04 ~ A4
DEP4461111ELA6 05-08 - '02-04אודיחליפי1418.1פנס ראשי שמ ~ A6
DEP4461111ELA6 05-08 - 'חליפי1418.1פנס ראשי שמVAG02-04 ~ A6
DEP4461111ERA6 05-08 - '02-04אודיחליפי1418.1פנס ראשי ימ ~ A6
DEP4461111ERA6 05-08 - 'חליפי1418.1פנס ראשי ימVAG02-04 ~ A6

DEP4461131MLDEM2A1 11 - '011-014אודיחליפי1480.9פנס ראשי רגיל שמ ~ A1
DEP4461131MLDEM2A1 11 - 'חליפי1480.9פנס ראשי רגיל שמVAG011-014 ~ A1
DEP4461131MRDEM2A1 11 - '011-014אודיחליפי1480.9פנס ראשי רגיל ימ ~ A1
DEP4461131MRDEM2A1 11 - 'חליפי1480.9פנס ראשי רגיל ימVAG011-014 ~ A1

DEP4461135LMLDEM2Q7 08 - 'חליפי2600.9פנס ראשי שמ
DEP4461140LMLDHEA6 -011 - '07-015אודיחליפי5320.22פנס ראשי שמ ~ Q7
DEP4461140LMLDHEA6 -011 - 'חליפי5320.22פנס ראשי שמVAG07-015 ~ Q7
DEP4461140RMLDHEA6 -011 - '07-015אודיחליפי5320.22פנס ראשי ימ ~ Q7
DEP4461140RMLDHEA6 -011 - 'חליפי5320.22פנס ראשי ימVAG07-015 ~ Q7
DEP4461144LMLDHEA4 012-014- '04-07אודיחליפי3360.9פנס ראשי שמ ~ A3
DEP4461144LMLDHEA4 012-014- 'חליפי3360.9פנס ראשי שמVAG04-07 ~ A3
DEP4461153LMLDHEA6 -015 '016-018אודיחליפי8990.58פנס ראשי שמ ~ A6
DEP4461153LMLDHEA6 -015 'חליפי8990.58פנס ראשי שמVAG016-018 ~ A6
DEP4461153RMLDHEA6 -015 '016-018אודיחליפי8990.58פנס ראשי ימ ~ A6
DEP4461153RMLDHEA6 -015 'חליפי8990.58פנס ראשי ימVAG016-018 ~ A6
DEP4461158RMLDHEA4  -016 - '016-019אודיחליפי5550.9פנס ראשי ימ ~ A4
DEP4461158RMLDHEA4  -016 - 'חליפי5550.9פנס ראשי ימVAG016-019 ~ A4

DEP4461326LUEA3 13-013-016אודיחליפי1690.6פנס אח שמ פנימי אאודי ~ A3
DEP4461326LUEA3 13-חליפי1690.6פנס אח שמ פנימי אאודיVAG013-016 ~ A3
DEP4461326RUE15- סדן A-3 פנימי R 013-016אודיחליפי1690.6פנס אח ~ A3
DEP4461326RUE15- סדן A-3 פנימי R חליפי1690.6פנס אחVAG013-016 ~ A3
DEP4461401NUQימ+שמ A4/A3/A6 04- 01-03אודיחליפי81.11פנס כנף ~ A3
DEP4461401NUQימ+שמ A4/A3/A6 04- חליפי81.11פנס כנףVAG01-03 ~ A3
DEP4461913RUEA1 11- 011-014אודיחליפי3350.9פנס אחורי ימין פנימי אודי ~ A1
DEP4461913RUEA1 11- חליפי3350.9פנס אחורי ימין פנימי אודיVAG011-014 ~ A1
DEP4461917LUEA3 09 - '09-011אודיחליפי832.8פנס אח' שמ' חיצ ~ A4
DEP4461917LUEA3 09 - 'חליפי832.8פנס אח' שמ' חיצVAG09-011 ~ A4
DEP4461917RUEA-3 09 '04-07אודיחליפי832.8פנס אח' ימ' חיצ ~ A3
DEP4461917RUEA-3 09 'חליפי832.8פנס אח' ימ' חיצVAG04-07 ~ A3
DEP4461931LUEAD Q3 -012 - '011-014אודיחליפי996.3פנס אח' שמ ~ Q3
DEP4461931LUEAD Q3 -012 - 'חליפי996.3פנס אח' שמVAG011-014 ~ Q3
DEP4461931RUEAD Q3 -12 '011-014אודיחליפי996.3פנס אח' ימ ~ Q3
DEP4461931RUEAD Q3 -12 'חליפי996.3פנס אח' ימVAG011-014 ~ Q3
DEP4461945LAEA3 013-015 - '013-016אודיחליפי1948.6פנס אח' שמ' חיצ ~ A3
DEP4461945LAEA3 013-015 - 'חליפי1948.6פנס אח' שמ' חיצVAG013-016 ~ A3
DEP4461945RAEA3 013-015 - (לד) '013-016אודיחליפי1948.6פנס אח' ימ' חיצ ~ A3
DEP4461945RAEA3 013-015 - (לד) 'חליפי1948.6פנס אח' ימ' חיצVAG013-016 ~ A3
DEP4461968LUEA1  -019 - 'חליפי966.32פנס אח' שמ' חיצ

DEP4462001ULA6 05-08 - 05-08אודיחליפי511.8פנס ערפל קד' שמ ~ A6
DEP4462001ULA6 05-08 - חליפי511.8פנס ערפל קד' שמVAG05-08 ~ A6
DEP4462001URA6 05-08 - '02-04אודיחליפי553.43פנס ערפל קד' ימ ~ A6
DEP4462001URA6 05-08 - 'חליפי553.43פנס ערפל קד' ימVAG02-04 ~ A6
DEP4462002ULA4 05-08 - '05-08אודיחליפי411.02פנס ערפל קד' שמ ~ A4
DEP4462002ULA4 05-08 - 'חליפי411.02פנס ערפל קד' שמVAG05-08 ~ A4
DEP4462002URA4 05-08 - '04-07אודיחליפי411.02פנס ערפל קד' ימ ~ A3
DEP4462002URA4 05-08 - 'חליפי411.02פנס ערפל קד' ימVAG04-07 ~ A3

DEP4462015LUE014 דל4 סדן A3 -'013-016אודיחליפי1026.11פנס ערפל שמ ~ A3
DEP4462015LUE014 דל4 סדן A3 -'חליפי1026.11פנס ערפל שמVAG013-016 ~ A3
DEP4462015RUE014 דל4 סדן A3 -'013-016אודיחליפי1026.11פנס ערפל ימ ~ A3
DEP4462015RUE014 דל4 סדן A3 -'חליפי1026.11פנס ערפל ימVAG013-016 ~ A3
DEP4462103NAQQ5  -014 - 09-012אודיחליפי144.4פנס אור מספר ~ Q5
DEP4462103NAQQ5  -014 - חליפי144.4פנס אור מספרVAG09-012 ~ Q5
DEP4462905LUDA4  -020 - '020אודיחליפי135.7מחזיר אור אח' שמ' פנ-  ~ A4
DEP4462905LUDA4  -020 - 'חליפי135.7מחזיר אור אח' שמ' פנVAG020-  ~ A4
DEP4462905RUDA4  -020 - '020אודיחליפי210.18המשך מחזיר אור אח' ימ-  ~ A4
DEP4462905RUDA4  -020 - 'חליפי210.18המשך מחזיר אור אח' ימVAG020-  ~ A4
DEP4464001LUEQ7 -08 - 05-08אודיחליפי809.9פנס אח' שמ' במגן ~ A6
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DEP4464001LUEQ7 -08 - חליפי809.9פנס אח' שמ' במגןVAG05-08 ~ A6
DEP4464001RUEQ-7 08 '07-015אודיחליפי809.9פנס אח' במגן ימ ~ Q7
DEP4464001RUEQ-7 08 'חליפי809.9פנס אח' במגן ימVAG07-015 ~ Q7
DEP4464004LUEQ5 -17 '017-020אודיחליפי2722.03פנס במגן אח' שמ  ~ Q5
DEP4464004LUEQ5 -17 'חליפי2722.03פנס במגן אח' שמVAG017-020  ~ Q5
DEP4464004RUEQ5 -017 017-020אודיחליפי2722.03פנס אח' ימ' במגן  ~ Q5
DEP4464004RUEQ5 -017 חליפי2722.03פנס אח' ימ' במגןVAG017-020  ~ Q5

DEP4481110LMLDEM016-019 95פורשהחליפי7501.2פנס ראשי שמ' - מקאןB) ~ 016-019) מקאן
DEP4481110RMLDEM016-019 95פורשהחליפי6777.4פנס ראשי ימ' - מקאןB) ~ 016-019) מקאן

DEP4491901LWEספרינטר 07 פתוח L 'מרצדסחליפי440פנס אחW906) ~ 08-013) ספרינטר
DEP4491901RWE07 מרצדסחליפי440פנס אח. ימ. ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

DEP4711001ULD-5 06 פורד פוקוס-L 4פורדחליפי139.5פנס ערפל אחD ~ 06-07 פוקוס
DEP4711001URR 98 3/54פורדחליפי221.8פנס רברס אח' פוקוס דD ~ 00-05 פוקוס

DEP471102N06 4פורדחליפי64.9פנס כנף[לבן]-פורד פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
DEP471103LD4 00-05 4פורדחליפי570.9פנס אח' שמ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
DEP471103RD4 00-05 4פורדחליפי222.3פנס אח' ימ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

DEP471106UL16- 4פורדחליפי382.1מחזיר אור אח שמ' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
DEP471106UR16- 4פורדחליפי268.9מחזיר אור אח ימ' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
DEP471107UR5D 06-08 עליון פוקוס R '4פורדחליפי308.1פנס אחD ~ 06-07 פוקוס

DEP471114L4D 11 4פורדחליפי698.1פנס אח' פנימי שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
DEP471114R4D -011 4פורדחליפי698.1פנס אח' ימ' פנ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

DEP471119ULD4 016 חיצוני-פוקוס L '4פורדחליפי560פנס אחD ~ 016-019 פוקוס
DEP471119UR4פורדחליפי590.19פנס אח' ימ' פוקוס -016 4 דלתותD ~ 016-019 פוקוס
DEP471124UL016-  4פורדחליפי690.1פנס אח' פנ' שמ' - פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
DEP471124UR016-  4פורדחליפי360פנס אח' פנ' ימ' - פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
DEP471169ML4פורדחליפי856.9פנס ראשי שמ' - פוקוס 06-08 +מנועD ~ 06-07 פוקוס
DEP471169MR4פורדחליפי856.9פנס ראשי ימ' - פוקוס 06-08 + מנועD ~ 06-07 פוקוס

DEP471181EM1L08-010 4פורדחליפי660פנס ראשי שמ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
DEP471181EM1R08-010 4פורדחליפי690פנס ראשי ימ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

DEP4711903L4D/5D/ST 12- 4פורדחליפי176.4מחזיר אור אח' שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
DEP4711903RD5/4D/ST -012 4פורדחליפי176.4מחזיר אור אח' ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

DEP4711960ULD4 06-010 4פורדחליפי310פנס אח' שמ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
DEP4711960URD4 06-010 4פורדחליפי310פנס אח' ימ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

DEP4711A4UL5D 11- 4פורדחליפי720.5פנס אח' שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
DEP4711A4UR5D 11- 4פורדחליפי982.26פנס אח' ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
DEP4711A5UL5D -012 5פורדחליפי1110.9פנס אח' שמ' לדים - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
DEP4711A8ULSW -011 פורדחליפי888.3פנס אח' שמ' - פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
DEP4711A8URSW -012' - פורדחליפי888.3פנס אח' ימ' פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
DEP471603UL11- 08-015פורדחליפי299.1פנס ערפל במגן אח' שמ' - פיאסטה/סי מקס ~ S-MAX
DEP471603UR11- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי106.6מחזיר אור אח' ימ' פיאסטה/סי מקס
DEP471685UL09- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי569.13פנס אח' שמ' פיאסטה

DEP471687M2L09-  פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1113.2פנס ראשי שמ' - חש' מושחר- פיאסטה
DEP471687M2R09-  פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1020.3פנס ראשי ימ' - חש' מושחר פיאסטה
DEP471688EMR09- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1020.3פנס ראשי ימ' - ניקל פיאסטה

DEP471698UL13 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי691.1פנס אח' שמ' פיאסטה
DEP471698UR13 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי691.1פנס אח' ימ' פיאסטה

DEP4716B9EM2R13+ פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי980פנס ראשי ימין פיאסטה
DEP472116EM2L016- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי1365.9פנס ראשי חש' שמ' - טרנזיט
DEP472116EM2R016- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי1365.9פנס ראשי חש' ימ' -טרנזיט

DEP472116EML015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1495.33פנס ראשי שמ' פורד טרנזיט
DEP472116EMR015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1495.33פנס ראשי ימ' פורד טרנזיט

DEP472175EL07- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי605פנס ראשי שמ' - חש' טרנזית
DEP472175ER07- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי698.6פנס ראשי ימ' - חש' טרנזית

DEP4721881UL07- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי210פנס אח' שמ' - טרנזיט
DEP4721881UR07- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי223.33פנס אח' ימ' - טרנזיט

DEP4721C5UL014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי710פנס אח' שמ' טרנזיט
DEP4721C5UR014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי710פנס אח' ימ' טרנזיט
DEP472205UL15 טרנזיט ~  -015פורדחליפי158.66מחזיר אור שמ' טרנזיט
DEP472205UR14- טרנזיט ~  -015פורדחליפי158.66מחזיר אור אח' ימין טרנזיט
DEP472230EL04- קונקט ~ 02-010פורדחליפי742.5פנס ראשי שמ' - קונקט
DEP472230ER04- קונקט ~ 02-010פורדחליפי599פנס ראשי ימ' - קונקט
DEP472807AR012- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי1874.8פנס יום מוש' ימ' לד מונדאו
DEP472808UR08-10 4פורדחליפי214.3פנס צד ימ' מונדיאוD ~ 08-011 מונדאו

DEP472817EMLH7 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי730פנס ראשי שמ' -מונדאו -012 חש+מנוע
DEP472820UR04-07 4פורדחליפי580.9פנס ערפל קד' ימ' מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
DEP472873UL5D 08-011 4פורדחליפי489.19פנס אח' שמ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
DEP472873UR5D 08-011 4פורדחליפי367.8פנס אח' ימ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
DEP472874ULD4 08- 4פורדחליפי695.56פנס אח' שמ' חיצו מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
DEP472874URD4 08- 4פורדחליפי695.56פנס אח' ימ' חיצו מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

DEP472879EML08- 4פורדחליפי1120פנס ראשי שמ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
DEP472879EMR08- 4פורדחליפי1203.39פנס ראשי ימ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
DEP4728938CR04-05 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי325.8פנס אחורי ימ'-מונדאו
DEP4728969UL06-07 4פורדחליפי545.2פנס אח' שמ' ניקל מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
DEP4728969UR06-07 4פורדחליפי277.5פנס אח' ימ' ניקל מונדאוD ~ 06-07 מונדאו

DEP472898UL4D -011 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי682.3פנס אח' חיצ' שמ' - מונדאו
DEP472898UR012- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי610.1פנס אח' ימ' חיצ' מונדאו

DEP4733018ULS-MAX  -06 '08-015פורדחליפי174.3פנס ערפל קד' שמ ~ S-MAX
DEP4733027ULS MAX -011-08-015פורדחליפי469.3פנס ערפל קד שמ ~ S-MAX
DEP4733027URS-MAX -011 '08-015פורדחליפי452.9פנס ערפל קדמי ימ ~ S-MAX

DEP473306ARS-MAX 08-015פורדחליפי829.6פנס קדמי ימין במגן ~ S-MAX
DEP473320EML07 גלאקסי/S-MAX 06 - '08-015פורדחליפי1085.69פנס ראשי שמ ~ S-MAX
DEP473320EMR07 גלאקסי/S-MAX 06 - '08-015פורדחליפי1085.69פנס ראשי ימ ~ S-MAX

DEP473436ULF350 08-011 '02-09פורדחליפי435.3פנס אח' שמ ~ F350



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEP473436ULF350 08-011 '02-09פורדחליפי435.3פנס אח' שמ ~ F350
DEP473436URF350 08-011 '02-09פורדחליפי435.3פנס אח' ימ ~ F350
DEP473436URF350 08-011 '02-09פורדחליפי435.3פנס אח' ימ ~ F350
DEP473538UL013 קוגה ~ 013-016פורדחליפי1220.42פנס ערפל קדמי שמאל-קוגה
DEP473538UR013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1146.4פנס ערפל קד' ימ' קוגה

DEP481245EM1L15 דוקטו ~ -015פיאטחליפי1411.15פנס ראשי שמ'-דוקטו
DEP481245EM1R15- דוקטו ~ -015פיאטחליפי1411.15פנס ראשי ימ' דוקטו
DEP481553EM2L09- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי785.15פנס ראשי שמ' כמורה + מנוע מושחר  בראבו
DEP481553EM2R09- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי785.15פנס ראשי ימ' כמורה + מנוע מושחר  בראבו

DEP481601L04- פנדה ~ 04-05פיאטחליפי636.4פנס אח'  שמ'  פנדה
DEP481602EL04 פנדה ~ 04-05פיאטחליפי598.85פנס ראשי שמ' - פנדה

DEP481602ENL09- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי612.15פנס ראשי שמ' פנדה
DEP481602ENR09- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי612.15פנס ראשי ימ' פנדה

DEP481602ER04 פנדה ~ 04-05פיאטחליפי553.1פנס ראשי ימ' - פנדה
DEP481603UL013- פנדה ~ -013פיאטחליפי261.7פנס ערפל אח' שמ' פנדה
DEP481603UR013- פנדה ~ -013פיאטחליפי261.7פנס רברס ימ'  במגן פנדה
DEP481617UL07- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי594.9פנס אח' שמ' פנדה
DEP481617UR07- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי594.9פנס אח' ימ' פנדה

DEP481668EML13- פנדה ~ -013פיאטחליפי905.8פנס ראשי שמאל פנדה
DEP481668EMR013- פנדה ~ -013פיאטחליפי905.8פנס ראשי ימ' פנדה

DEP481720EL01-06 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי776.7פנס ראשי שמ' - דובלו
DEP481720ER01-06 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי776.7פנס ראשי ימ' - דובלו
DEP481727UL07- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי510פנס אח' שמ' - דובלו
DEP481727UR07- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי510פנס אח' ימ' - דובלו
DEP481747UL10- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי489.15פנס אח שמ (דלתות צד) דובלו
DEP481747URדובלו ~ 011-015פיאטחליפי489.15פנס אח'ימ'דובלו 2 דלתות
DEP481750EL06- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי851.7פנס ראשי שמ' - +מנוע דובלו
DEP481750ER06- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי851.7פנס ראשי ימ' - +מנוע דובלו

DEP481772EM2L015- דובלו ~ -016פיאטחליפי1425.15פנס ראשי שמ' דובלו
DEP481772EM2R015- דובלו ~ -016פיאטחליפי1425.15פנס ראשי ימ' דובלו

DEP483702UL011 פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי139.9פנס ערפל אח' שמ' פונטו
DEP483702UR2011 פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי99.15מחזיר אור אח ימ-פונטו
DEP483721UREVO -10 'פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי120.3פנס איתות קד' ימ

DEP483762EM2LEVO -010 פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי947.33פנס ראשי שמ' פונטו מושחר
DEP483762EM2R010 פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי877.33פנס ראשי ימ'(מושחר) - איבו פונטו

DEP4837912UL00-06 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי439.99פנס אח' שמ' פונטו
DEP4837912UR00-06 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי439.99פנס אח' ימ' - פונטו ספייס

DEP484101UL07- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי147.9פנס ערפל אח' שמ' בראבו
DEP484153EM1Lבראבו ~ 09-012פיאטחליפי998.85פנס ראשי שמ' - חשמלי 09 בראבו
DEP484153EM1Rבראבו ~ 09-012פיאטחליפי998.85פנס ראשי ימ' - חשמלי 09 בראבו

DEP4844012ULגראנד פונטו -07 ניקל L 'פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי834.4פנס ערפל קד
DEP4844147EL07 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי995.25פנס ראשי שמ' - גרנד פונטו

DEP4844147ENCL09- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי839.15פנס ראשי שמ' - גרנד פונטו ניקל
DEP4844147ENCR09- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי925.33פנס ראשי ימ' - גרנד פונטו ניקל

DEP4844147ER07 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי995.25פנס ראשי ימ' - גרנד פונטו
DEP484470EML500L -013 '07-016פיאטחליפי1190.15פנס ראשי שמ ~ F500
DEP484470EMR500L -013 '07-016פיאטחליפי1190.15פנס ראשי ימ ~ F500
DEP484501EML500 07-016פיאטחליפי686.9פנס ראשי שמ' - פיאט ~ F500
DEP484501EMR500 07-016פיאטחליפי686.9פנס ראשי ימ' - פיאט ~ F500
DEP484501NDLF500 08- (מתחת לראשי) '07-016פיאטחליפי395.9פנס ערפל קד' שמ ~ F500
DEP484501NDRF500 08- (מתחת לראשי) '07-016פיאטחליפי395.9פנס ערפל קד' ימ ~ F500

DEP484501ULF500 08- '07-016פיאטחליפי469.15פנס אח' שמ ~ F500
DEP484501URF500 08- '07-016פיאטחליפי469.15פנס אח' ימ ~ F500
DEP484505ULL F-500 16 '07-016פיאטחליפי318.25פנס ערפל במגן אח ~ F500
DEP484505URF-500 16 07-016פיאטחליפי402.5פנס אח' ימין במגן ~ F500

DEP484557L500L  -016 - '500 ~ -014פיאטחליפי1195.85פנס אח' שמL Living
DEP484557R500L  -016 - '500 ~ -014פיאטחליפי1195.85פנס אח' ימL Living

DEP484652EML(תקע מרובע)SX4 11 - '08-011סוזוקיחליפי1205.33פנס ראשי שמ ~ SX4
DEP484652EMR(תקע מרובע)SX4 11 - '08-011סוזוקיחליפי1294פנס ראשי ימ ~ SX4

DEP485004UL500 07-016פיאטחליפי705.6פנס במגן קד' שמ'פיאט ~ F500
DEP485004URF500-014 07-016פיאטחליפי685.6פנס חנייה ימין במגן ~ F500

DEP485077EM2L500X -15 - '07-016פיאטחליפי1097.58פנס ראשי שמ ~ F500
DEP485077EM2RF500X 015-07-016פיאטחליפי1097.58פנס ראשי ימין ~ F500
DEP485079EM7LF500 16-'07-016פיאטחליפי1389.9פנס ראשי שמ ~ F500
DEP485079EM7R014- 500 07-016פיאטחליפי1389.9פנס ראשי ימין פיאט ~ F500
DEP5015009ADR09 ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי359.9פנס ערפל קד' ימ'-ספורט'ז

DEP501517AL09 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי362.2פנס ערפל קד שמ ספורטג
DEP501517AR08 ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי362.2פנס ערפל קד' ימ'-ספורט'ז
DEP501518UL016-ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי895.15פנס אחורי שמ' פנימי ספורטא'ג
DEP501518UR016 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי784.22פנס אח' ימין פנימי-ספורטאג
DEP501520EL08 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1101.1פנס ראשי שמ' - ספורטאג
DEP501520ER06-09 ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1101.1פנס ראשי ימ' - ספורטא'ז
DEP501522UL13-'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1270פנס ערפל קד' שמ' ספורטאג
DEP501522UR13- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1270פנס ערפל קד' ימ' ספורטא'ז

DEP501531CEML08- 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1101.15פנס ראשי שמ' ספורטאג
DEP501531CEMR08- 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1266.21פנס ראשי ימ' ספורטאג

DEP501538UR{איתות לבן ארוך} ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי708.99פנס אח' ימ' - ספורט'ז 08
DEP501543UL016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1035.25פנס ערפל קד' שמאל ספורטאז
DEP501543UR016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1035.25פנס ערפל קד' ימ' ספורטאג
DEP501551UL011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1390.15פנס אח' שמ' - ספורטג
DEP501551UR011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1215.15פנס אח' ימ' - ספורטג

DEP501562EM2R016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3478.22פנס ראשי ימ' - ספורטאג
DEP5017111EML02-04 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי893.3פנס ראשי שמ' - קרניבל
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DEP5017111EMR02-04 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי893.3פנס ראשי ימ' - קרניבל

DEP501729UL03-06 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי677.1פנס אח' שמ' קרניבל
DEP501729UR03-06 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי677.1פנס  אח' ימ' קרניבל
DEP501801UL5D 012- 4קיהחליפי513.3מחזיר אור אח' שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP501801URD5/4 -012 4קיהחליפי513.3מחזיר אור אח' ימ' ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP501802AL04-06 ריאו ~ 04-06קיהחליפי620.15פנס אחורי שמ' ריאו
DEP501802AR04-06 ריאו ~ 04-06קיהחליפי588.6פנס אחורי ימ' ריאו
DEP501802EL07- 4קיהחליפי895.25פנס ראשי שמ' חש' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
DEP501802ER07- 4קיהחליפי895.25פנס ראשי ימ' חש' - ריאוD ~ 07-011 ריאו

DEP501823EM2L010-011 4קיהחליפי1193פנס ראשי שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP501823EM2R010- 4קיהחליפי1193פנס ראשי ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

DEP501823UL5D 07- ריאו ~ 04-06קיהחליפי364.44פנס אח' שמ'  ריאו
DEP501823UR5D 07- ריאו ~ 04-06קיהחליפי364.44פנס אח' ימ'  ריאו
DEP501826UL2012 4קיהחליפי625.25פנס ערפל קד' שמאל-ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP501842UL012-4D 4קיהחליפי1075.28פנס אח' שמ'-ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP501842UR4D -012 4קיהחליפי915.35פנס אח' ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

DEP501846E2L012- 4קיהחליפי1527.7פנס ראשי שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
DEP501846E2R012- 4קיהחליפי1527.7פנס ראשי ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

DEP501858UL012- 5 ריאוD 4קיהחליפי937.2פנס אח שמD ~ 012-015 ריאו
DEP501858URD5 012- 4קיהחליפי937.2פנס אח' ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

DEP5018920ASLD4 -07 4קיהחליפי385.9פנס אח' שמ'-ריאוD ~ 07-011 ריאו
DEP5018920ASRD4 -07 4קיהחליפי385.9פנס אח ימ' ריאוD ~ 07-011 ריאו

DEP501919ER(לדים) סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3142.8פנס אחורי ימין סורנטו-018
DEP501921EML02-08 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי1127.3פנס ראשי שמ'+מנוע סורנטו
DEP501921EMR02-08 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי1127.3פנס ראשי ימ'+מנוע סורנטו
DEP501929EMLסורנטו ~ 06-08קיהחליפי1325.1פנס ראשי שמ' - קאיה סורנטו -06 קסנון

DEP501951AL14 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1133.5פנס ערפל קד' שמ' סורנטו
DEP501951AR18 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1133.5פנס ערפל קד ימ-סורנטו

DEP501959EM2L016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי4011.15פנס ראשי שמאל סורנטו
DEP501959EM2R15- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי4011.15פנס ראשי ימין סורנטו

DEP501997UL018- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2385.25פנס אח' שמ' חיצוני-סורנטו
DEP501997UR18  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2385.25פנס אח ימ' סורנטו
DEP502139UR08 'סרטו ~ 06-010קיהחליפי862.9פנס אח' ימ' סראטו 4ד
DEP502214UL2011 סול ~ 011קיהחליפי365.15פנס ערפל קד' שמ' סול
DEP502214UR011 סול ~ 011קיהחליפי368.15פנס ערפל קד' ימין סול
DEP502228UL08-  5קיהחליפי728.9פנס אח' שמ' סידD ~ 08-012 סיד

DEP502233EM2R10- סול ~ 011קיהחליפי1260.9פנס ראשי ימ' - חש' מושחר סול
DEP502236UL014-  סול ~ -015קיהחליפי969.8פנס ערפל קד' שמ' - סול
DEP502236UR14 סול ~ -015קיהחליפי969.8פנס ערפל קד' ימ'-סול

DEP502248U2L012- סול ~ 012-014קיהחליפי1790.26פנס ראשי שמ' - סול
DEP502257E2L014-  סול ~ -015קיהחליפי1681.15פנס ראשי שמ' - סול
DEP502257E2R014-  סול ~ -015קיהחליפי1681.15פנס ראשי ימ' - סול
DEP502322E1L2\2004 -10-2006 סרטו ~ 06-010קיהחליפי875.25פנס ראשי שמ' - סרטו
DEP502322E1R4D סרטו ~ 06-010קיהחליפי788.7פנס ראשי ימ' - סראטו

DEP502325EL07- קארנס ~ 06-012קיהחליפי1692.6פנס ראשי שמ' - קארנס
DEP502325ER08- קארנס ~ 06-012קיהחליפי1536.3פנס ראשי ימ' - קרנס

DEP502430EMR09 מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי1611.15פנס ראשי ימ' - מגנטיס
DEP502441UR06- מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי991.9פנס אח' ימ' - מגנטיס

DEP502501E1L08 סרטו ~ 06-010קיהחליפי788.7פנס ראשי שמ' - סראטו
DEP502501E1R08 סרטו ~ 06-010קיהחליפי788.7פנס ראשי ימ' - סראטו

DEP502502EL07 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1643.15פנס ראשי שמ' - קרניבל
DEP502502ER07 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1643.15פנס ראשי ימ' - קרניבל
DEP502604UL012- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי80.55פנס כנף שמ' פיקנטו
DEP502604UR012- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי80.55פנס כנף ימ' פיקנטו
DEP502626UL011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1139.15פנס ערפל שמ' - פיקנטו
DEP502626UR11-12 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1139.15פנס ערפל קד' ימין פיקנטו
DEP502627UL3D -013 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1073פנס ערפל קד' שמ' - פיקנטו
DEP502627URפיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1073פנס ערפל קד' ימ' - פיקנטו 013 ספורט

DEP502642E2L011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1160פנס ראשי שמ' - פיקנטו
DEP502642E2R011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1160פנס ראשי ימ' - פיקנטו

DEP502653UL010- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי735.25פנס אח' שמ' - פיקנטו
DEP502653UR011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי735.25פנס אח' ימ' - פיקנטו

DEP502714EM2R012- 5קיהחליפי2829.33פנס ראשי ימ' - סידD ~ 012-015 סיד
DEP502729R013- 5קיהחליפי614פנס ערפל (יום) קד' ימ' - סידD ~ 012-015 סיד

DEP502731ULSW 08-010 5קיהחליפי1195.85פנס אח' שמ' תחתון-סידD ~ 08-012 סיד
DEP502731URSW 08-010 5קיהחליפי1195.85פנס אח' ימ' תחתון-סידD ~ 08-012 סיד

DEP502735EM2L11- 5קיהחליפי1298.3פנס ראשי שמ' - קאיה סידD ~ 08-012 סיד
DEP502735EM2R11- 5קיהחליפי1298.3פנס ראשי ימ' - קאיה סידD ~ 08-012 סיד

DEP502739UL019-  5קיהחליפי1590.15פנס אח' חצ' שמ' - סידD ~ -019 סיד
DEP502739UR019-  5קיהחליפי1590.15פנס אח' חצ' ימ' - סידD ~ -019 סיד
DEP502742UR015- סיד ~ 016-018קיהחליפי1043.2פנס ערפל קד' ימין סיד
DEP502744UL5D 010-012 5קיהחליפי1282.3פנס אח' שמ' - סידD ~ 08-012 סיד
DEP502744UR5D -010 5קיהחליפי1282.3פנס אח' ימ' - סידD ~ 08-012 סיד

DEP502749EM2L5קיהחליפי3304.9פנס ראשי שמ'  סיד -012 כפולD ~ 012-015 סיד
DEP502749EM2R5קיהחליפי3304.9פנס ראשי ימ' - סיד -012 כפולD ~ 012-015 סיד

DEP502759UL014- 5קיהחליפי1015.88פנס אח' שמ' חיצוני סידD ~ 012-015 סיד
DEP502759UR012-015 5קיהחליפי1015.88פנס אח' ימ' חיצ' - סידD ~ 012-015 סיד
DEP502817UL09-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי405.75פנס ערפל קד' שמ' - פורטה
DEP502817UR09-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי405.75פנס ערפל קד' ימ' - פורטה

DEP502834EM2L010- פורטה ~ 09-012קיהחליפי1135.06פנס ראשי שמ' מושחר - פורטה
DEP502834EM2R010- פורטה ~ 09-012קיהחליפי1135.06פנס ראשי ימ' מושחר - פורטה

DEP502843UL010- פורטה ~ 09-012קיהחליפי599.8פנס אח' חיצ' שמ' - פורטה
DEP502843UR010- פורטה ~ 09-012קיהחליפי575.15פנס אח' חיצ' ימ' - פורטה
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DEP502901AR012-013 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי799פנס איתות במגן ימ' לדים אופטימה
DEP502936UR014- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1501.3פנס ערפל קד' ימ' - אופטימה
DEP502952UL012-013 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1490.15פנס אח' שמ' חיצ'-אופטימה
DEP502952UR012-013 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1201.1פנס אח' ימ' חיצ'-אופטימה

DEP502955EM2L014- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי4508.08פנס ראשי שמ' - אופטימה
DEP503027UL06-012 קארנס ~ 06-012קיהחליפי1481.1פנס אח' שמ' - קארנס
DEP503027UR07- קארנס ~ 06-012קיהחליפי1311.9פנס אח' ימ' קארנס

DEP503149EM1L016- נירו ~ 016-018קיהחליפי3839.7פנס ראשי שמ' - נירו
DEP503149EM1R16- נירו ~ 016-018קיהחליפי3839.7פנס ראשי ימ' נירו

DEP511538URM300  -05 99-04קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1037.6פנס אחורי ימין ~ M300
DEP511576ASRמושלם C300 05-09 - '06-09סיטרואןחליפי3800.2פנס ראשי ימ ~ C3
DEP5174861EL13 4טויוטהחליפי186.9פנס איתות במראה שמ קורולהD ~ 013-015 קורולה
DEP5174861ER013- 4טויוטהחליפי186.9פנס איתות בראי ימ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה

DEP521201EL04-07 מאסטר ~ 06-010רנוחליפי905פנס ראשי שמ' - מאסטר
DEP521245UL06- מאסטר ~ 06-010רנוחליפי485.25פנס אחורי שמ' -מאסטר
DEP521245UR06- מאסטר ~ 06-010רנוחליפי260פנס אחורי ימ'-מאסטר

DEP5212609UYL07 מאסטר -L מאסטר ~ 06-010רנוחליפי237.25פנס איתות
DEP521265EML11- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי998.15פנס ראשי שמ' חש' מאסטר

DEP521271UL11- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי645.15פנס אח' שמ' מאסטר
DEP521271UR11- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי645.15פנס אח' ימ' מאסטר
DEP522474UL08 טרפיק ~ 02-08רנוחליפי410פנס אח' שמ'-טרפיק

DEP522498R014- טראפיק ~ -014רנוחליפי481.1פנס אח' ימ' טרפיק/ויוארו
DEP522814L013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי980.2פנס לד שמאל - מגאן/קליאו
DEP522814R013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי980.2פנס לד ימ' - מגאן/קליאו

DEP52281611טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי157מחזיר אור קד' ימ'-טוא'רג יבוא
DEP52281611חליפי157מחזיר אור קד' ימ'-טוא'רג יבואVAG09-018 ~ טוארג

DEP522820UR02-06 רנוחליפי289.9פנס אח' ימ' - קליאוB ~ 02-05 קליאו
DEP522821UL010-012 'סימבול ~ 09-010רנוחליפי325פנס אח' שמ' סימבול 4דל

DEP522875EML10- קליאו ~ 07-012רנוחליפי520פנס ראשי שמ' - חש' קליאו סימבול
DEP522875EMR10- קליאו ~ 07-012רנוחליפי520פנס ראשי ימ' - חש' קליאו סימבול

DEP522879EM1L10- קליאו ~ 07-012רנוחליפי1305.22פנס ראשי שמ' - חש'+ניקל קליאו
DEP522879EM2L10 מושחר-קליאו L קליאו ~ 07-012רנוחליפי1170פנס ראשי
DEP522879EM2R10 קליאו ~ 07-012רנוחליפי998.33פנס ראשי ימ' מושחר - קליאו

DEP522891UL09- קליאו ~ 07-012רנוחליפי610.2פנס אח שמ' - קליאו
DEP522891UR10- קליאו ~ 07-012רנוחליפי410פנס אח' ימ' - קליאו

DEP522897EM2L013-016 - קליאו ~ 013-017רנוחליפי1050פנס ראשי שמ' - קליאו
DEP522897EM2R013-016 - קליאו ~ 013-017רנוחליפי1266.33פנס ראשי ימ' - קליאו

DEP5228A5UL013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי390פנס אח' חיצ' שמ' - קליאו
DEP5228A5UR013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי455.23פנס אח' חיצ' ימ' - קליאו

DEP522918EM2L016- טווינגו ~ -016רנוחליפי899.5פנס ראשי שמ' טווינגו
DEP522918EM2R016- טווינגו ~ -016רנוחליפי918.6פנס ראשי ימ' טווינגו

DEP522997UL017- טווינגו ~ -016רנוחליפי480פנס אח' שמ' טווינגו
DEP523111EM1R018-  מגאן גרנד טור ~ -018רנוחליפי1862.33פנס ראשי ימ' (ניקל) - מגאן גרנד טור

DEP523162EL07-09  מגאן ~ 07-09רנוחליפי970.25פנס ראשי שמ' - מגאן
DEP523162ER07-09  מגאן ~ 07-09רנוחליפי790פנס ראשי ימ' - מגאן
DEP523167UR07  מגאן ~ 07-09רנוחליפי479.99פנס אח ימ מגאן 5/3ד

DEP523178EM1L09- מגאן ~ 010-012רנוחליפי970פנס ראשי שמ' - חש' רנו מגאן
DEP523178EM1R09- מגאן ~ 010-012רנוחליפי970פנס ראשי ימ' - חש' רנו מגאן
DEP523179EM1L012- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1210פנס ראשי שמ' חש' מגאן
DEP523179EM1Rמגאן ~ 013-017רנוחליפי1360.15פנס ראשי ימ' - מגאן -013 מושחר

DEP523190UL013- ('גרנד טור)מגאן ~ 013-017רנוחליפי360.25פנס אח' חיצ' שמ' מגאן
DEP523190UR012- מגאן ~ 010-012רנוחליפי395.55פנס אח' ימ' חיצ' - מגאן סטיישן

DEP5231956ULD4 04-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי210פנס אח' שמ' - מגאן
DEP5231956URD4 04-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי210פנס אח' ימ' - מגאן

DEP5233361007 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי135מחזיר אור אח' שמ'-ג'טה
DEP5233361007 חליפי135מחזיר אור אח' שמ'-ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
DEP5233361106 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי146.6מחזיר אור אחורי ימין-ג'טה
DEP5233361106 חליפי146.6מחזיר אור אחורי ימין-ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

DEP523408UN08- קנגו ~ 08-013רנוחליפי130.19פנס איתות ימ'+שמ' רנו קנגו
DEP523421ULD2 04-07 קנגו ~ 04-07רנוחליפי305פנס אח' שמ' - קנגו
DEP523421URD2 04-07 קנגו ~ 04-07רנוחליפי290פנס אח' ימ' - קנגו
DEP523434UL08- קנגו ~ 08-013רנוחליפי215.3פנס ערפל אח' שמ' קנגו
DEP523434UR08- קנגו ~ 08-013רנוחליפי217.6פנס ערפל אח' ימ' קנגו
DEP523459UR98-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי540פנס אח' ימ' - קנגו

DEP523476EML09-011 קנגו ~ 08-013רנוחליפי995.6פנס ראשי שמ' חש' קנגו
DEP523482URקנגו ~ 08-013רנוחליפי561.05פנס אח' ימ'-קנגו 10 דלת מטען מתרוממת
DEP523483UL'קנגו ~ 08-013רנוחליפי459.2פנס אח' שמ' - קנגו -010 2דל

DEP5234A4E1L014- קנגו ~ -014רנוחליפי959.39פנס ראשי שמ' (ניקל) קנגו
DEP5234A4E1R014- קנגו ~ -014רנוחליפי959.39פנס ראשי ימ' (ניקל) קנגו
DEP523537UCLסניק ~ 04-010רנוחליפי330פנס אח' שמ' - סנייק 04-06 רקע לבן
DEP523537UCRסניק ~ 04-010רנוחליפי330פנס אח' ימ' - סנייק -04 רקע לבן
DEP5235447EL'סניק ~ 04-010רנוחליפי910פנס ראשי שמ' - סניק 04-06 חש
DEP5235447ER'סניק ~ 04-010רנוחליפי860פנס ראשי ימ' - סניק 04-06 חש

DEP523577EM2L09- סניק ~ 04-010רנוחליפי1550.32פנס ראשי שמ' - רנו סניק
DEP523577EM2R09- סניק ~ 04-010רנוחליפי1420.13פנס ראשי ימ' - סניק

DEP523595E2L013- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי1601.99פנס ראשי שמ' סניק
DEP523595E2R013- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי1230.99פנס ראשי ימ' סניק

DEP523663UL06- קליאו ~ 07-012רנוחליפי440פנס אח' שמ' קליאו
DEP524014N09 לוגאן R 'לוגן ~ 09-013רנוחליפי250פנס ערפל ק

DEP52419AQUL018-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי710.25פנס אח' שמ' - קפצ'ור
DEP52419AQUR018-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי745.36פנס אח' ימ' - קפצ'ור

DEP524279UL08-012 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי260פנס אח' שמ' - סנדרו
DEP524297U2L015-017 - סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי390פנס אחורי שמ' - סנדרו סטפווי
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DEP524385HEMR010-012 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי2100פנס ראשי ימ' (קסנון) פלואנס

DEP524395UL010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי319.28פנס אח' שמ' - פלואנס
DEP524584EML09-012  פלואנס ~ 010-011רנוחליפי886.31פנס ראשי שמ' - פלואנס
DEP524584EMR09-012 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי905.22פנס ראשי ימ' - פלואנס

DEP524699EM2L014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1035.91פנס ראשי שמ' (מושחר) קפצ'ור
DEP524699EM2R014-  (מושחר)קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1305.9פנס ראשי ימ' קפצ'ור

DEP524699EMN2L014- (ניקל) קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1245.9פנס ראשי שמ' קפצ'ור
DEP524699EMN2R014- (ניקל) קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1245.9פנס ראשי ימ' קפצ'ור

DEP524704EL016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי440פנס ערפל אח' שמ' - קאדג'ר
DEP524704ER016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי520פנס ערפל אח' ימ' - קאדג'ר
DEP524719EL016-  קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1001.9פנס אח' שמ' חיצ' - קאדג'ר
DEP524719ER016-  קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1205.99פנס אח' ימ' חיצ' - קאדג'ר
DEP5251661005 05-015פולקסווגןחליפי90מחזיר אור אח' שמ' - טרנספורטר ~ T5
DEP5251661005 חליפי90מחזיר אור אח' שמ' - טרנספורטרVAG05-015 ~ T5
DEP5251661105 05-015פולקסווגןחליפי137.2מחזיר אור אח' ימ' טרנספורטר ~ T5
DEP5251661105 חליפי137.2מחזיר אור אח' ימ' טרנספורטרVAG05-015 ~ T5
DEP53528711T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי157מחזיר אור אח' שמ ~ T6
DEP53528711T6  -016 - 'חליפי157מחזיר אור אח' שמVAG016-020 ~ T6
DEP542004A014-017 לקרוס  -012/מוקה-R+L לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1151.5פנס ערפל קד

DEP542004AR08- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי976.5פנס אח' פנ' ימ' מליבו
DEP542038AL08- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1099.33פנס אח' שמ' - מליבו

DEP542038AQL014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי769.15פנס ערפל קד' שמ' מליבו
DEP542038AQR014- מליבו/SRX 10+ 'מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי769.15פנס ערפל קד' ימ

DEP542038AR08- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1174.4פנס אח' ימ' - מליבו
DEP542403EM2L5D  04-05 4שברולט קוריאהחליפי1267.25פנס ראשי שמ' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
DEP542403EM2R5D  04-05 4שברולט קוריאהחליפי1267.25פנס ראשי ימ' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה

DEP542425NU4שברולט קוריאהחליפי67.5פנס כנף אופטרה אפיקה לבןD ~ 04-05 אופטרה
DEP542605EML5D 08- 5שברולט קוריאהחליפי1075.25פנס ראשי שמ' - אווהוD ~ 08-010 אוואו
DEP542605EMRD5 08-  5שברולט קוריאהחליפי1075.25פנס ראשי ימ' - אווהוD ~ 08-010 אוואו

DEP542605UL5D 09- 5שברולט קוריאהחליפי495.15פנס ערפל קד' שמ' אוואוD ~ 08-010 אוואו
DEP542605URD5 -09 אויאו R 5שברולט קוריאהחליפי495.15פנס ערפלD ~ 08-010 אוואו
DEP542606UL5D  -09 5שברולט קוריאהחליפי482.22פנס אח' שמ' - אווהוD ~ 08-010 אוואו
DEP542606UR5D  -09 5שברולט קוריאהחליפי482.22פנס אח' ימ' - אווהוD ~ 08-010 אוואו
DEP542608AL5D 05-08 4שברולט קוריאהחליפי515.9פנס אח' שמ' -אווהוD ~ 04-06 אוואו
DEP542608AR5D 05-08 5שברולט קוריאהחליפי442.1פנס אח' ימ' -אווהוD ~ 04-08 אוואו

DEP5426104EL4D  -07 4שברולט קוריאהחליפי1190.11פנס ראשי שמ' - אוואוD ~ 07-010 אוואו
DEP5426104ER4D  -07 4שברולט קוריאהחליפי1190.11פנס ראשי ימ' - אוואוD ~ 07-010 אוואו
DEP5426112EL'5שברולט קוריאהחליפי722.22פנס ראשי שמ' - אוואו 06-07 חשD ~ 04-08 אוואו
DEP5426112ER'5שברולט קוריאהחליפי722.22פנס ראשי ימ' - אוואו 06-07 חשD ~ 04-08 אוואו

DEP5426112Lרגיל D4 06 5שברולט קוריאהחליפי780.99פנס ראשי שמ' - אוואוD ~ 04-08 אוואו
DEP5426112R5שברולט קוריאהחליפי780.99פנס ראשי ימ' - אוואו 06 רגילD ~ 04-08 אוואו

DEP542612EMNL5 ללא מנועD 06 5שברולט קוריאהחליפי722.22פנס ראשי שמ' - אוואוD ~ 04-08 אוואו
DEP542612EMNR5 ללא מנועD 06 5שברולט קוריאהחליפי722.22פנס ראשי ימ' - אוואוD ~ 04-08 אוואו

DEP542620ULD4 04-06 4שברולט קוריאהחליפי389.5פנס אח שמ'-אויאוD ~ 04-06 אוואו
DEP542620URD4 04-06 4שברולט קוריאהחליפי389.5פנס אח ימ'-אויאוD ~ 04-06 אוואו

DEP5426602AL04-05 4שברולט קוריאהחליפי225.15פנס איתות שמ' אוואוD ~ 04-06 אוואו
DEP5426602AR04-05 4שברולט קוריאהחליפי225.15פנס איתות ימ' - אוואוD ~ 04-06 אוואו
DEP5426903ULD4 07- 4שברולט קוריאהחליפי606.9פנס אח' שמ' אוואוD ~ 07-010 אוואו
DEP5426903URD4 07- 4שברולט קוריאהחליפי606.9פנס אח' ימ' אוואוD ~ 07-010 אוואו

DEP542737UL05-08 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1510.1פנס ראשי שמ' - אפלנדר
DEP542850AR07-09 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי1899.33פנס ראשי ימ' טריילבלייזר

DEP542912EM1L08 קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1825.39פנס ראשי שמ' - קפטיבה
DEP542912EM1Rקפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1700.25פנס ראשי ימ' - קפטיבה

DEP543202UL09- 4שברולט קוריאהחליפי625.16פנס אח' שמ' פנימי - קרוזD ~ 09-011 קרוז
DEP543202UR4שברולט קוריאהחליפי625.16פנס אח' ימ' פנ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
DEP543206UL09- 4שברולט קוריאהחליפי482.6פנס ערפל קד' שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
DEP543206UR09- 4שברולט קוריאהחליפי482.6פנס ערפל קד' ימ' קרוזD ~ 09-011 קרוז

DEP543210EM2L4שברולט קוריאהחליפי1595.15פנס ראשי שמ' - קרוז -09 עם מנועD ~ 09-011 קרוז
DEP543210EM2R4שברולט קוריאהחליפי1595.15פנס ראשי ימ' - קרוז -09 עם מנועD ~ 09-011 קרוז

DEP543301N013-015 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי59.01פנס אתות בכנף (לבן) ספארק
DEP543310UL011- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי653.3פנס אח' שמ' ספארק
DEP543310UR011- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1103.6פנס אח' ימ' ספארק

DEP543311EML011- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1097.65פנס ראשי שמ' - ספארק
DEP543311EMR11 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1180.8פנס ראשי ימ' - ספארק

DEP543318UL013- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי339.98פנס ערפל קד' שמאל ספארק
DEP543326EM2L013 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1455.65פנס ראשי שמאל-ספארק
DEP543326EM2R013 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1455.65פנס ראשי ימין-ספארק

DEP543328UL14 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי658.85פנס אח' שמ' ספארק
DEP543328UR013- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי658.85פנס אחורי ימ' ספארק
DEP543513UL4D 12 4שברולט קוריאהחליפי496.03פנס אח' שמ' - סוניקD ~ 011-017 סוניק
DEP543513UR4D 2011 4שברולט קוריאהחליפי496.03פנס אחורי ימין סוניקD ~ 011-017 סוניק

DEP543514EM1L011- 4שברולט קוריאהחליפי1512.25פנס ראשי שמ'(ניקל) סוניקD ~ 011-017 סוניק
DEP543514EM1R011- 4שברולט קוריאהחליפי1512.25פנס ראשי ימ'(ניקל) - סוניקD ~ 011-017 סוניק

DEP543515L(שחור) 5D 10-12 4שברולט קוריאהחליפי590.58פנס אח' שמ'+ערפל סוניקD ~ 011-017 סוניק
DEP543515R011- 4שברולט קוריאהחליפי550פנס אח' ימ' ניקל - סוניקD ~ 011-017 סוניק

DEP543617UL-12- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי609.9פנס ערפל קד' שמ' טראקס
DEP543617UR014- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי589.13פנס ערפל קד ימ' -טראקס
DEP543626UL13- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1066.3פנס אח' שמ' טראקס
DEP543626UR12 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1147.2פנס אח' ימין טראקס
DEP5501117R97-01 106 106 ~  97-01פיג'וחליפי410.1פנס ראשי ימ' - +איתות

DEP5501120ELH4 98-05 P206 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי455.5פנס ראשי שמ
DEP5501120ERH4 98-05 P206 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי455.5פנס ראשי ימ
DEP5501121ELH7+H7 99-05 P206 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי906.36פנס ראשי שמ
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DEP5501121ERH7+H7 99-05 P206 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי906.36פנס ראשי ימ
DEP5501123ERH7+H7 00 P406 - '406 ~  00-04פיג'וחליפי790.33פנס ראשי ימ
DEP5501124ELH7-H7 00-02 306 - '306 ~  97-01פיג'וחליפי1207.6פנס ראשי שמ
DEP5501124ERH7-H7 00-02 306 - '306 ~  97-01פיג'וחליפי1306פנס ראשי ימ
DEP5501126EL97-02 פרטנר ~ 97-02פיג'וחליפי458.8פנס ראשי שמ' - פרטנר
DEP5501128EL307 ~  01-05פיג'וחליפי820פנס ראשי שמ' - 307 01-05 בלי ערפל
DEP5501128ER307 ~  01-05פיג'וחליפי872.25פנס ראשי ימ' - 307 01-05 בלי ערפל
DEP5501128FLערפל+ P307 01-05 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי910פנס ראשי שמ
DEP5501128FRH7+2H1 ערפל+P307 01-05 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי910פנס ראשי ימ
DEP5501130EL02-07 הרקולס ~ -03 - לא פעילפיג'וחליפי895.2פנס ראשי שמ' - הרקולס
DEP5501137EL307 06- 307 ~  06-08פיג'וחליפי970פנס ראשי שמ' - +מנוע
DEP5501137ER307  06- 307 ~  06-08פיג'וחליפי970פנס ראשי ימ' - +מנוע

DEP5501150LLDEM508 011 508  ~ 012-019פיג'וחליפי1598.22פנס ראשי שמ' - פיזו
DEP5501150RLDEM12- 508 508  ~ 012-019פיג'וחליפי1598.22פנס ראשי ימ' - פג'ו
DEP5501156LLDEM(לדים) 208 ~ 012-018פיג'וחליפי2127.1פנס ראשי שמאל-012 208
DEP5501156RLDEM(לדים) 208 ~ 012-018פיג'וחליפי2127.1פנס ראשי ימ' 208 -012
DEP5501160LLDEM014-017 2008 - '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי2236.9פנס ראשי שמ

DEP5501160LMLEMN018-  2008 - '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי2236.9פנס ראשי שמ
DEP5501160RLDEM014-017 2008 - '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי2236.9פנס ראשי ימ

DEP5501160RMLEMN018-  2008 - '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי2236.9פנס ראשי ימ
DEP5501162LLDEM2108 014- '108  ~   -015פיג'וחליפי2385.1פנס ראשי שמ
DEP5501162RLDEM2108 15- '108  ~   -015פיג'וחליפי2385.1פנס ראשי ימ
DEP5501163LLDEM2H7+H7 508 -015 - '508  ~ 012-019פיג'וחליפי1760.9פנס ראשי שמ
DEP5501169LLDEM2301 18-301 ~ 013-018פיג'וחליפי1643.33פנס ראשי שמ
DEP5501169RLDEM2018- 301 -'301 ~ 013-018פיג'וחליפי1643.33פנס ראשי ימ

DEP5501306RLDUE014- 2008 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי861.9פנס רוורס אח' ימין
DEP5501506Rלבן P205 91-99 -'205 ~   1999פיג'וחליפי110.4פנס איתות ימ
DEP5501508RP306 - 94-97 'לא פעיל - 94-97    306פיג'וחליפי129.1פנס איתות ימ

DEP5501921ULP206  98-02 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי364.1פנס אח' שמ
DEP5501921URP206  98-02 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי363פנס אח' ימ
DEP5501945UL08 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי655.1פנס אח' שמ' - ג'מפי
DEP5501945URג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי655.1פנס אח' ימין ג'מפי 08+ ארוך

DEP5501968LUE015- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי667.02פנס אחורי שמאל
DEP5501968RUE015- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי667.02פנס אח ימין חיצוני

DEP5501971LLDUE508 15-'508  ~ 012-019פיג'וחליפי2640פנס אח' שמ
DEP5501971RLDUE15- 508-508  ~ 012-019פיג'וחליפי2640פנס אח ימ

DEP5501973LUE016- 208  - 208 ~ 012-018פיג'וחליפי696.06פנס אח' שמאל
DEP5501973RUE016- 208 חליפי696.06פנס אחורי ימין

DEP5502010LL - 306 00 לא פעיל - 94-97    306פיג'וחליפי371.9פנס ערפל
DEP5502010R306 306 ~  97-01פיג'וחליפי267פנס ערפל קד ימ

DEP5511127EL98-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי320.19פנס ראשי שמ' - קנגו
DEP5511127ER98-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי88.99פנס ראשי ימ' - קנגו
DEP5511130ELH4 99-01 רנוחליפי280.99פנס ראשי שמ' - קליאוB ~ 98-01 קליאו
DEP5511131ERH1+H7 00-03 מגאן ~ 01-03רנוחליפי580.15פנס ראשי ימ' - מגאן
DEP5511135NL00-03 1-רנו סניקH+7H - 'סניק ~ 01-03רנוחליפי600.21פנס ראשי שמ
DEP5511138ELB 02-06קליאו-H7+H1 - 'רנוחליפי609פנס ראשי שמB ~ 02-05 קליאו
DEP5511138ERB 02-06קליאו-H7+H1 - 'רנוחליפי572.2פנס ראשי ימB ~ 02-05 קליאו
DEP5511142EL04-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי708.99פנס ראשי שמ' - מגאן
DEP5511142ER04-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי525.22פנס ראשי ימ' - מגאן
DEP5511145EL04-08 קנגו ~ 04-07רנוחליפי480פנס ראשי שמ' - איתות לבן קנגו
DEP5511145ER04- קנגו ~ 04-07רנוחליפי655.88פנס ראשי ימ' - איתות לבן קנגו

DEP5511171LLDEM208- קולאוס ~ 09-014רנוחליפי1690.15פנס ראשי שמ' קלאוס
DEP5511171RLDEM208- קולאוס ~ 09-014רנוחליפי1690.15פנס ראשי ימ' קלאוס
DEP5511185LLDEM2013- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1305.9פנס ראשי שמ' - פלואנס
DEP5511185RLDEM2013- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1305.9פנס ראשי ימ' - פלואנס
DEP55111A5LMLDEM014-015 - מגאן ~ 013-017רנוחליפי1562.33פנס ראשי שמ' - מגאן סטיישן
DEP55111A5RMLDEM014-015 - מגאן ~ 013-017רנוחליפי1562.33פנס ראשי ימ' - מגאן סטיישן
DEP55111AELLDEM2017-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1970.11פנס ראשי שמ' - מגאן
DEP55111AELLEMN1018-  מגאן גרנד טור ~ -018רנוחליפי1859.33פנס ראשי שמ' (ניקל) - מגאן גרנד טור
DEP55111AERLDEM2017-  מגאן גרנד טור ~ -018רנוחליפי1970.11פנס ראשי ימ' מושחר - מגאן גרנד טור

DEP55111AGLDEM017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי3680.9פנס ראשי שמ' לד - מגאן גרנד קופה
DEP55111AULMLEMN017- קליאו ~ -017רנוחליפי1250.16פנס ראשי שמ' - קליאו
DEP55111AURMLEMN017- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1250.16פנס ראשי ימ'(מושחר) - קליאו

DEP5511621LUE017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי610פנס איתות שמ' במגן - מגאן גרנד קופה
DEP5511621RUE017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי761.11פנס לד ימ' - מגאן גרנד קופה

DEP5511930UR95-98 קליאו 92-96 - לא פעילרנוחליפי240פנס אח' ימ' קליאו
DEP5511934UL5D 04 מגאן ~ 04-06רנוחליפי310פנס אח' שמ'-מאגן
DEP5511934UR5D 04-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי293.1פנס אח' ימ' - מגאן
DEP5511950UL00-03 סניק ~ 98-00רנוחליפי315פנס אח שמ'-רנו סניק

DEP5511981LUE09-011 קולאוס ~ 09-014רנוחליפי410פנס אח' שמ' חיצ' - קולאוס
DEP5511981RUE09-011 קולאוס ~ 09-014רנוחליפי320פנס אח' ימ' חיצ' - קולאוס

DEP55119A5LUEN017- רנוחליפי400.01פנס אח' שמ' קליאוRS ~  -017 קליאו
DEP55119A5RUEN017- רנוחליפי400.01פנס אח' ימ' קליאוRS ~  -017 קליאו

DEP55119A6LUE017- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי481.11פנס אחורי שמ' - לוגאן 4ד
DEP55119A6RUE017- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי493.3פנס אח' ימ' -לוגאן 4ד
DEP55119A7RUE015-017 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי420פנס אח' ימ'  -סנדרו

DEP55119B7RLDUE017- טווינגו ~ -016רנוחליפי420פנס אח' ימ' טווינגו
DEP55119FR015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי129.9פנס כנף ימ - סנדרו

DEP5512004R02-98 קליאו+מגאן R קליאו 97-98 - לא פעילרנוחליפי210.6פנס ערפל במגן עגול-חלק
DEP5512007N011- מגאן ~ 04-06סוזוקיחליפי223.9פנס ערפל קד' ימ'+שמ' פיאסטה/קנגו/מגאן
DEP5512008L15 ג'וק- L 02 לגונה ~ 02-05רנוחליפי686.3פנס ערפל
DEP5512008R014-017 לגונה ~ 02-05רנוחליפי686.3פנס ערפל ימ' ג'וק
DEP551206ULR50 04-06 ב.מ.וו / מיניחליפי610פנס אח' שמ' מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר
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DEP551206URR50 04-06 ב.מ.וו / מיניחליפי610פנס אח' ימ' מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר

DEP551208AQLR56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי710פנס אח' שמ' לבן מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
DEP551208AQYLR56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי619.03פנס אח' שמ' צהוב מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
DEP551208AQYRR56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי546.9פנס אח' ימ' צהוב מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

DEP551220URR50 04-06 ב.מ.וו / מיניחליפי753.3פנס ערפל ימ' מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר
DEP551221URב.מ.וו מיני קופר - R ב.מ.וו / מיניחליפי721.3פנס אחורי(R56) 07-010 ~ מיני קופר
DEP5521110L97-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי530.9פנס ראשי שמ' - ברלינגו

DEP5521111EL00-03 סקסו    01-03 -לא פעילסיטרואןחליפי590.9פנס ראשי חש' שמ' - סקסו
DEP5521118EL04-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1160.1פנס ראשי שמ' - ברלינגו
DEP5521118ER04-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1160.1פנס ראשי ימ' - ברלינגו

DEP5521133LMLDEM010- פיקסו C3 - '010-016סיטרואןחליפי1209.9פנס ראשי שמ ~ C3
DEP5521133RMLDEM010- פיקסו C3 - '010-016סיטרואןחליפי1109.8פנס ראשי ימ ~ C3

DEP5521139LLDEMC5 11- '08-015סיטרואןחליפי3046.7פנס ראשי שמ ~ C5
DEP5521139RLDEMC5 11- '08-015סיטרואןחליפי3039.1פנס ראשי ימ ~ C5

DEP5521145LMLEMNדוקטו ~ -015פיאטחליפי3125.25פנס ראשי שמ'-דוקטו 17 לדים
DEP5521145RMLEMNדוקטו ~ -015פיאטחליפי3125.25פנס ראשי ימ'-דוקטו 17 לדים
DEP5521150LLDEM2C3  -017 - '017סיטרואןחליפי2135.3פנס ראשי שמ- ~ C3
DEP5521151RLDEM2017-  סיטרואןחליפי1514.8פנס ראשי ימ' - אליזהC 013-017 ~ אליזה

DEP5521153LMLDE018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1670.9פנס ראשי שמ' - ברלינגו
DEP5521154LMLDEM2018-  חליפי1801.98פנס ראשי שמ' - ברלינגו

DEP5521310RLDUEC-4 06 '06-08סיטרואןחליפי148פנס רוורס ימ ~ C4
DEP5521506L97-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי109.9פנס איתות שמ'  - ברלינגו
DEP5521506R97-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי109.9פנס איתות ימ'  - ברלינגו
DEP5521922Lברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי279.1פנס אח' שמ' ברלינגו 03-05 דלת אחת

DEP5521932RUEאדום C5 R 08-10 '05-07סיטרואןחליפי731.9פנס אח ~ C5
DEP5521934LUE2(2 דלתות) ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי591.1פנס אח' שמ' - ברלינגו -011
DEP5521934RUE2(2 דלתות) ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי591.1פנס אח' ימ' - ברלינגו 08-017

DEP5521938LLDUEDS3 -010 '012-015סיטרואןחליפי940.1פנס אחורי שמ ~ DS3
DEP5522004NC-3 03 03-05סיטרואןחליפי190פנס ערפל קד-סיטרואן ~ C3
DEP552219UL017- קליאו ~ -017רנוחליפי410פנס ערפל קד' שמ' - קליאו
DEP552219UR17 קליאו ~ -017רנוחליפי440פנס ערפל קד' ימ'-קליאו

DEP5524005LLDUEC4- '06-08סיטרואןחליפי150.99פנס ערפל במגן אח' שמ ~ C4
DEP5531102LLDEM2017-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1276פנס ראשי שמ' - לוגאן/סנדרו
DEP5531102RLDEM2017-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1307.22פנס ראשי ימ' - לוגאן/סנדרו

DEP5531904LUE018- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי555.89פנס אחורי שמאל דאסטר
DEP5531904RUE018 דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי699.15פנס אחורי ימין דאסטר

DEP5534001LLDUE015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי460.1פנס ערפל אחורי שמאל סנדרו
DEP5534001RLDUE017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי480מחזיר אור אח' ימ'  - סנדרו סטפווי

DEP561101UL01 דיילי ~ 01-06איווקוחליפי325פנס אח' שמ' איווקו דיילי
DEP561101UR01-05 דיילי ~ 01-06איווקוחליפי348.6פנס אח' ימ' איווקו דיילי

DEP561102EML06- דיילי ~ 01-06איווקוחליפי1205.25פנס ראשי שמ' - איוקו דיילי
DEP561102EMR06- איווקוחליפי1205.25פנס ראשי ימ' - איוקו דיילי
DEP561109EML012- 70איווקוחליפי1460.15פנס ראשי שמ' אוייקוC17 ~ -018 ניו דיילי
DEP561109EMR013-014 50איווקוחליפי1460.15פנס ראשי ימ' - דייליC15 ~ 011-017 ניו דיילי

DEP561110UL15- 50איווקוחליפי1058.7פנס אח' שמ' איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי
DEP561110UR015- דיילי ~ 01-06איווקוחליפי905.28פנס אח' ימ' איווקו

DEP561111EM2L50C15 -014 - 50איווקוחליפי1505.2פנס ראשי שמאלC15 ~ 011-017 ניו דיילי
DEP561111EM2R09 50איווקוחליפי1505.2פנס ראשי ימין איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי

DEP561160UL50C15 -014  - 50איווקוחליפי415.11איתות שמ במגןC15 ~ 011-017 ניו דיילי
DEP561160UR13 50איווקוחליפי423.7פנס איתות ימין במגן  איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי

DEP5611906UL07 דיילי ~ 01-06איווקוחליפי901.1פנס אח' שמ'-דילי
DEP5611906UR07 דיילי ~ 01-06איווקוחליפי901.1פנס אח' ימ'-דיילי
DEP563656EML07- קליאו ~ 07-012רנוחליפי995.29פנס ראשי שמ' - קליאו
DEP563656EMR07- קליאו ~ 07-012רנוחליפי1065.39פנס ראשי ימ' - קליאו

DEP581002ULMCV -016 לוגן ~ -016רנוחליפי520פנס אח' שמ' -לוגאן
DEP581002URMCV -016 לוגן ~ -016רנוחליפי550פנס אחורי ימ' - לוגאן
DEP581091UL015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי561.9פנס אח' שמ' - דאסטר
DEP581091UR015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי561.9פנס אח' ימ' - דאסטר

DEP581101E2L015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי671.22פנס ראשי שמ' דאסטר
DEP581101E2R015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי671.22פנס ראשי ימ' דאסטר
DEP581103E2L018- דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1380פנס ראשי שמ' - דאסטר
DEP581103E2R018- דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1469.33פנס ראשי ימין דאסטר
DEP581294UR015- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי490.33פנס אח' ימ' -  דוקר

DEP581296EM2L015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי1011.88פנס ראשי שמ' לודג'י
DEP6611118EM2L016- 4פיאטחליפי1895.06פנס ראשי שמ' - טיפוD ~ -016 טיפו
DEP6611118EM2R4D  -016 4פיאטחליפי1895.06פנס ראשי ימ' - טיפוD ~ -016 טיפו

DEP6611122Lדוקטו ~ 95-02פיאטחליפי515.1פנס ראשי שמ' - 95 בוקסר + הרקולס
DEP6611122Rדוקטו ~ 95-02פיאטחליפי515.1פנס ראשי ימ' - 95 בוקסר + הרקולס

DEP6611132EL00-03פונטו-H7+2H1 - 'פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי1072.9פנס ראשי שמ
DEP6611132ER00-03 פונטו-H7+2H1 - 'פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי1072.9פנס ראשי ימ
DEP6611140EL04-06 פונטו ~ 04-06פיאטחליפי869פנס ראשי שמ' - ספייס
DEP6611140ER04-06 פונטו ~ 04-06פיאטחליפי869פנס ראשי ימ' - ספייס

DEP6611166LMLDHE07-016פיאטחליפי2890.39פנס ראשי שמ' - פיאט 500 קבריולט ~ F500
DEP6611166RMLDHEF500 07-016פיאטחליפי2890.39פנס ראשי ימ' - קסנון ~ F500

DEP6611180LNDEF500 16 - '07-016פיאטחליפי1012פנס איתות שמ' במגן קד ~ F500
DEP6611180RNDEF-500MCA 016 07-016פיאטחליפי1012פנס חניה ימ ~ F500

DEP6611507CL95-99 - פונטו ~ 94-00פיאטחליפי99.8פנס איתות-לבן שמ' פונטו
DEP6611517L94-01 הרקולס דוקטו L דוקטו ~ 03-05פיאטחליפי215.1פנס איתות
DEP6611518R98-03 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי172.4פנס איתות  ימ' ג'מפי

DEP6611602LUE12- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי317.6פנס במגן קד' שמ' פנדה
DEP6611602RUE12- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי325.5פנס במגן קד' ימ' פנדה

DEP6611920L98-07 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי475פנס אח' שמ' ג'מפי
DEP6611920R97-04 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי475פנס אח' ימ' - ג'מפי
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DEP6611930UL09-012 בראבו ~ 09-012פיאטחליפי431.15פנס אח' שמ' - בראבו
DEP6611930UR09-012 - בראבו ~ 09-012פיאטחליפי431.15פנס אח' ימ' בראבו

DEP6611946LUER10- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי501.9פנס אח' שמ' פונטו
DEP6611946RUER10- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי645.15פנס אח' ימ' פונטו

DEP6611963LLDUEF-500X -015 500 ~ -015פיאטחליפי1590.15פנס אחורי שמאלX
DEP6611963RLDUE500X -014 500 ~ -015פיאטחליפי1590.15פנס אח' ימ' - פיאטX

DEP6611967LUEF500 -016 '07-016פיאטחליפי808.99פנס אח' שמ ~ F500
DEP6611967RUEF500 16-'07-016פיאטחליפי808.99פנס אח' ימ ~ F500
DEP6612019NAQ012- אקורד L+R אקורד ~ 012-017הונדהחליפי770.11פנס ערפל
DEP6612026LUE500X  -015 - '500 ~ -015פיאטחליפי1094.1פנס ערפל קד' שמX
DEP6612026RUE500X  -015 - '500 ~ -015פיאטחליפי1094.1פנס ערפל קד' ימX
DEP6631905WR04 איווקו R 'דיילי ~ 01-06איווקוחליפי400.29פנס אח
DEP6651105EL01-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי910.15פנס ראשי שמ' - פאביה
DEP6651105EL01-05 חליפי910.15פנס ראשי שמ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
DEP6651105ER01-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי910.15פנס ראשי ימ' - פאביה
DEP6651105ER01-05 חליפי910.15פנס ראשי ימ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
DEP6651106FL01-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי895.15פנס ראשי שמ' - אוקטביה
DEP6651106FL01-05 חליפי895.15פנס ראשי שמ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
DEP6651106FR01-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי895.15פנס ראשי ימ' - אוקטביה
DEP6651106FR01-05 חליפי895.15פנס ראשי ימ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

DEP6651121LMLDEM011 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי599פנס ראשי שמ' - פאביה
DEP6651121LMLDEM011 חליפי599פנס ראשי שמ' - פאביהVAG08-014 ~ פאביה
DEP6651121RMLDEM010 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי599פנס ראשי ימ' - פביה
DEP6651121RMLDEM010 חליפי599פנס ראשי ימ' - פביהVAG08-014 ~ פאביה

DEP665131EM2L15- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי780.01פנס ראשי שמאל פאביה
DEP665131EM2L15- חליפי780.01פנס ראשי שמאל פאביהVAG015-018 ~ פאביה
DEP665131EM2R015- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי780.01פנס ראשי ימ-פביה
DEP665131EM2R015- חליפי780.01פנס ראשי ימ-פביהVAG015-018 ~ פאביה

DEP6651503L01-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי104.3פנס איתות שמ' - אוקטביה
DEP6651503L01-05 חליפי104.3פנס איתות שמ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
DEP6651503R01-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי104.3פנס איתות ימ' - אוקטביה
DEP6651503R01-05 חליפי104.3פנס איתות ימ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

DEP6651917LUEST 09 אוקטביה L 'אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי580.9פנס אח
DEP6651917LUEST 09 אוקטביה L 'חליפי580.9פנס אחVAG09-012 ~ אוקטביה
DEP6651917RUEST 09 אוקטביה R 'אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי580.9פנס אח
DEP6651917RUEST 09 אוקטביה R 'חליפי580.9פנס אחVAG09-012 ~ אוקטביה
DEP6651920LUEB ST 10- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי995.9פנס אח' שמ' סופרב
DEP6651920LUEB ST 10- חליפי995.9פנס אח' שמ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
DEP6651920RUEB ST 010- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי995.9פנס אח' ימ' סופר
DEP6651920RUEB ST 010- חליפי995.9פנס אח' ימ' סופרVAG09-012 ~ סופרב
DEP6651926LUE013- רפיד ~ -013סקודהחליפי585.55פנס אח' חיצוני שמ' - רפיד
DEP6651926LUE013- חליפי585.55פנס אח' חיצוני שמ' - רפידVAG013- ~ רפיד
DEP6651926RUE013- רפיד ~ -013סקודהחליפי585.55פנס אח' חיצוני ימ' -רפיד
DEP6651926RUE013- חליפי585.55פנס אח' חיצוני ימ' -רפידVAG013- ~ רפיד
DEP6651930RUE013-016 'אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי677.7פנס אח' ימ' - אוקטביה סט
DEP6651930RUE013-016 'חליפי677.7פנס אח' ימ' - אוקטביה סטVAG013-016 ~ אוקטביה
DEP6651941LUE017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי1725.9פנס אח' שמ' - אוקטביה
DEP6651941LUE017-  חליפי1725.9פנס אח' שמ' - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
DEP6651941RUE017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי1725.9פנס אח' ימ' - אוקטביה
DEP6651941RUE017-  חליפי1725.9פנס אח' ימ' - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
DEP6652012LUE011 -רפיד ~ -013סקודהחליפי446.9פנס ערפל קד' שמ' רפיד
DEP6652012LUE011 -חליפי446.9פנס ערפל קד' שמ' רפידVAG013- ~ רפיד
DEP6652018LUE014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי645.8פנס ערפל שמ' פבייה
DEP6652018LUE014- חליפי645.8פנס ערפל שמ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
DEP6652018RUE014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי645.8פנס ערפל ימ' פבייה
DEP6652018RUE014- חליפי645.8פנס ערפל ימ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
DEP6652019LUE016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי810פנס ערפל קד' שמ' -סופרב
DEP6652019LUE016- חליפי810פנס ערפל קד' שמ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
DEP6652019RUE016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי810.1פנס ערפל קד' ימ' -סופרב
DEP6652019RUE016- חליפי810.1פנס ערפל קד' ימ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב

DEP6661118LMLDEM11- בינקי - לא פעיללנציהחליפי735.3פנס ראשי שמ' - לנציה בינקי
DEP7731103L92-94 960 - 'לא פעיל - 91-97   940וולבוחליפי699.9פנס ראשי שמ

DEP7731110ELS-80 01-05 01-05וולבוחליפי1030פנס ראשי שמ' - חשמלי ~ S80
DEP7731110ERS-80 01-05 99-00וולבוחליפי1030פנס ראשי ימ' - חשמלי ~ S80

DEP7731129EMLFL 06 '07-015וולבוחליפי1100.19פנס ראשי שמ' - חש ~ FL
DEP7731129EMRFL 06- 07-015וולבוחליפי1100.19פנס ראשי ימ' - חש' וולוו משאית ~ FL

DEP7731149RLDEFH04 -014 014וולבוחליפי3186.3פנס ראשי ימ' וולוו משאית- ~ FH
DEP7731150LMLEMNS60 -014 - '010-018וולבוחליפי3202.4פנס ראשי שמ ~ S60
DEP7731150RMLEMNS60 014- '010-018וולבוחליפי3202.4פנס ראשי ימ ~ S60

DEP7731503L85-88 760/740 'לא פעיל - 85-90   740וולבוחליפי195פנס איתות שמ
DEP7731507LL 92-97 850 לא פעיל - 92-96   850וולבוחליפי295.1פנס איתות
DEP7731509RR 98-98 V40 98-03וולבוחליפי349.1פנס איתות-לבן ~ S40
DEP7731510LS-70 98-04 - '98-00וולבוחליפי349.1פנס איתות שמ ~ S70

DEP7731944LWFXC-60 -09 09-017וולבוחליפי2300.4פנס אחורי שמאל ~ XC60
DEP7731944RWFXC60 09-017 09-017וולבוחליפי2300.4פנס אח' ימ' - וולוו ~ XC60

DEP8821112EL01-03 ב.מ.וו / מיניחליפי1225.4פנס ראשי שמ' - מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
DEP8821126LMLDE13- ב.מ.וו / מיניחליפי2610פנס ראשי שמ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
DEP8821126RMLDE13- ב.מ.וו / מיניחליפי2610פנס ראשי ימין מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

DEP8821602Rב.מ.וו / מיניחליפי190איתות קד' ימ'-מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
DEP8822007RUE18- במגן קדמי במוו מיני קאנטרימן R ב.מ.וו / מיניחליפי699.8פנס ערפלF60 LCI) ~ -021) קאנטרימן

DEP9T1613A603AC010-011 קונקט ~ 02-010פורדחליפי326.4פנס אחורי שמאל-קונקט
DEPK301136LAC07- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי660פנס ראשי שמ' אדג
DEPK301136LAC07- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי660פנס ראשי שמ' אדג



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
DEPK301136RAC08-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי660פנס ראשי ימ' - אדג
DEPK301136RAC08-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי660פנס ראשי ימ' - אדג
DEPK351165LAC014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4495.1פנס ראשי שמ' - מליבו
DEPK351165RAC014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4495.1פנס ראשי ימ' - מליבו

DEPK351169RAC2014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי8170.6פנס ראשי ימ' - אימפלה
DH211102OFL94>00 שרייד 94-95 - לא פעילדיהטסוחליפי109ידית חיצ' לדלת קד' שמ'-שרייד
DH281301OFLH100 97-'96-01יונדאיחליפי70ידית קד' שמ ~ H-100

HEL1EB01283001018-  תואם מקורי2220.9פנס ראשי שמ' - קרפטר
HEL1EB01283002018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןתואם מקורי2220.9פנס ראשי ימ' - קרפטר
HEL1EB01283002018-  תואם מקורי2220.9פנס ראשי ימ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
HEL1EB01392402017- גולף ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי2360.9פנס ראשי ימ' -גולף
HEL1EB01392402017- תואם מקורי2360.9פנס ראשי ימ' -גולףVAG017-020 ~ גולף
HEL1ED0110301114- מרצדסתואם מקורי1790.9פנס ראשי שמ' ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
HEL1ED0110301214 מרצדסתואם מקורי1790.9פנס ראשי ימ'-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר

HEL1ED011561021016- טווינגו ~ -016רנותואם מקורי918.6פנס ראשי ימ' טווינגו
HEL1EF01183002015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)תואם מקורי2262.2פנס ראשי שמ' קורסה

HEL1EF012669101017- קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי1790פנס ראשי ימ' קודיאק
HEL1EF012669101017- תואם מקורי1790פנס ראשי ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
HEL1EG011919411(F20) 1 -017 ב.מ.וו / מיניתואם מקורי3600.3פנס ראשי שמ' - סדרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
HEL1EG011919421LCI F-20 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי3600.3פנס ראשי ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
HEL1EG012101911F30 -015 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי2421.3פנס ראשי שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
HEL1EG012101921F-30 -015 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי2421.3פנס ראשי ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
HEL1EH354811011015-  אדם ~ -015אופל (לובינסקי)תואם מקורי1614.1פנס ראשי שמ' - אדם
HEL1EH354811021015-  אדם ~ -015אופל (לובינסקי)תואם מקורי1614.1פנס ראשי ימ' - אדם
HEL1EJ01067202112- סיטיגו ~ 012-018סקודהתואם מקורי1564.8פנס ראשי ימ' - סיטיגו
HEL1EJ01067202112- תואם מקורי1564.8פנס ראשי ימ' - סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

HEL1EJ01193901016- סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי1887.4פנס ראשי שמ' - סופרב
HEL1EJ01193901016- תואם מקורי1887.4פנס ראשי שמ' - סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1EJ01193902016 סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי1887.4פנס ראשי ימ' סופרב
HEL1EJ01193902016 תואם מקורי1887.4פנס ראשי ימ' סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1EL00882101CLS/219  05-08 '09-011מרצדסתואם מקורי3220.9פנס ראשי שמ ~ (W219) CLS-CLASS
HEL1EL00964839קסנון A3 10 - '08-012אודיתואם מקורי5400.11פנס ראשי שמ ~ A3
HEL1EL00964839קסנון A3 10 - 'תואם מקורי5400.11פנס ראשי שמVAG08-012 ~ A3
HEL1EL00964840A3 11- 08-012אודיתואם מקורי5400.11פנס ראשי ימ' - קסנון ~ A3
HEL1EL00964840A3 11- תואם מקורי5400.11פנס ראשי ימ' - קסנוןVAG08-012 ~ A3
HEL1EL01013151F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי7300.9פנס ראשי שמ'(קסנון)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
HEL1EL01033506010-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןתואם מקורי1507.42פנס ראשי ימ' - קשקאי
HEL1EL01074057A3  -013 013-016אודיתואם מקורי4135.31פנס ראשי שמ' - אודי ~ A3
HEL1EL01074057A3  -013 תואם מקורי4135.31פנס ראשי שמ' - אודיVAG013-016 ~ A3
HEL1EL0108000110 212 010-016מרצדסתואם מקורי2595.19פנס ראשי שמ' - מרצדס ~ (W212) E-CLASS
HEL1EL01108771015- 5 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי7420.2פנס ראשי שמ'-סד(M4 (F82/F83  016-  4 'סד
HEL1EL01108772015- 5 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי7420.2פנס ראשי ימ'-סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
HEL1EL01131431014-015 סופרב ~ 013-015סקודהתואם מקורי1595.5פנס ראשי שמ' - סופרב
HEL1EL01131431014-015 תואם מקורי1595.5פנס ראשי שמ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
HEL1EL01131432014-015 סופרב ~ 013-015סקודהתואם מקורי1595.5פנס ראשי ימ' - סופרב
HEL1EL01131432014-015 תואם מקורי1595.5פנס ראשי ימ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
HEL1EL01182421014- פאביה ~ 015-018סקודהתואם מקורי3005.8פנס ראשי שמ' פבייה
HEL1EL01182421014- תואם מקורי3005.8פנס ראשי שמ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
HEL1EL01182422015-018 פאביה ~ 015-018סקודהתואם מקורי3005.8פנס ראשי ימ' - פאביה
HEL1EL01182422015-018 תואם מקורי3005.8פנס ראשי ימ' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה

HEL1EL012293421019-  סניק ~ -019רנותואם מקורי2159.6פנס ראשי ימ' - סניק
HEL1EL012643011017- סיטיגו ~ 012-018סקודהתואם מקורי1334.4פנס ראשי שמ'-סיטיגו
HEL1EL012643011017- תואם מקורי1334.4פנס ראשי שמ'-סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
HEL1EL012643021017 סיטיגו ~ 012-018סקודהתואם מקורי1334.4פנס ראשי ימין-סיטיגו
HEL1EL012643021017 תואם מקורי1334.4פנס ראשי ימין-סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

HEL1EL16490700ב.מ.וו / מיניתואם מקורי3990.6פנס ראשי שמ' - 07 530 קסנון(E60) 03-010 ~  5 'סד
HEL1EL35468902F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי11120.1פנס ראשי ימ' קסנון סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

HEL1EL354853011017- ג'מפי ~ -017סיטרואןתואם מקורי2763.19פנס ראשי שמ' - ג'מפי
HEL1EL354853021017- ג'מפי ~ -017סיטרואןתואם מקורי2763.19פנס ראשי ימ' - ג'מפי
HEL1ER010117191011- מאסטר ~ 016-019רנותואם מקורי1251.33פנס ראשי שמ' - מאסטר

HEL1EX01081835A-Klasse W176 -014 '013-018מרצדסתואם מקורי4823.4פנס ראשי שמ ~ (W176) A-CLASS
HEL1EX01106661013-  212  - 010-016מרצדסתואם מקורי8403.9פנס ראשי שמ' קסנון ~ (W212) E-CLASS
HEL1EX01106662013-  212  - 010-016מרצדסתואם מקורי8403.9פנס ראשי ימ' קסנון ~ (W212) E-CLASS
HEL1EX01106667E-CLASS  -15 010-016מרצדסתואם מקורי13900.15פנס ראשי ~ (W212) E-CLASS
HEL1EX01106668212 14-010-016מרצדסתואם מקורי13900.15פנס ראשי ימ' לד E-CLASS W21 - לא פעיל
HEL1EX01128471{קסנון} -מרצדסתואם מקורי14769.7פנס ראשי שמ ויאנו 16W447) ~ -016) ויטו/ויאנו
HEL1EX01128472{קסנון} -מרצדסתואם מקורי13032.4פנס ראשי ימין ויאנו 16W447) ~ -016) ויטו/ויאנו

HEL1EX011496521A8 -015 '015-018אודיתואם מקורי16694.4פנס ראשי ימ ~ A8
HEL1EX011496521A8 -015 'תואם מקורי16694.4פנס ראשי ימVAG015-018 ~ A8
HEL1EX011869321A7 014-018 - (לד) '014-018אודיתואם מקורי21030.7פנס ראשי ימ ~ A7
HEL1EX011869321A7 014-018 - (לד) 'תואם מקורי21030.7פנס ראשי ימVAG014-018 ~ A7

HEL1EX01192941I120 F20 -016 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי11120.33פנס ראשי שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
HEL1EX01192942F20 -016 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי11120.33פנס ראשי ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
HEL1EX01207651W213 E-Class 017- '017-020מרצדסתואם מקורי11650.9פנס ראשי שמ ~ (W213) E-CLASS
HEL1EX01207652W213 E-Class 017- 'מרצדסתואם מקורי11650.9פנס ראשי ימW415) ~ -016) סיטאן
HEL1EX01210291016- 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי8890פנס ראשי שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
HEL1EX01210292012-  3 'סד (F30) - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי8890פנס ראשי ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
HEL1EX01210391M3 (F80 014-018) - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי12499.6פנס ראשי שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
HEL1EX01210392M3 (F80 014-018) - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי12499.6פנס ראשי ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

HEL1EX012222411018- פאנמרה (971) ~ -016פורשהתואם מקורי13663.68פנס ראשי ימ' פנמרה
HEL1EX012222421018- פאנמרה (971) ~ -016פורשהתואם מקורי13663.68פנס ראשי שמ' פנמרה
HEL1EX013930911021-  קפצ'ור ~ -021רנותואם מקורי3671.76פנס ראשי שמ' - קפצ'ור
HEL1EX013930921021-  קפצ'ור ~ -021רנותואם מקורי3671.04פנס ראשי ימ' - קפצ'ור
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HEL1EX014031091020-  טראפיק ~ -014רנותואם מקורי4506.06פנס ראשי שמ' - טראפיק
HEL1EX014031101020-  טראפיק ~ -014רנותואם מקורי4506.06פנס ראשי ימ' - טראפיק
HEL1EX014543171(W463A) G-CLASS  -018 - '018מרצדסתואם מקורי31996.8פנס ראשי שמ- ~ (W463A) G-CLASS
HEL1EX354841111Q7 18-'016-019אודיתואם מקורי21716.16פנס ראשי שמ ~ Q7
HEL1EX354841111Q7 18-'תואם מקורי21716.16פנס ראשי שמVAG016-019 ~ Q7
HEL1EX354841121Q7  -016 - (לד) '016-019אודיתואם מקורי21716.16פנס ראשי ימ ~ Q7
HEL1EX354841121Q7  -016 - (לד) 'תואם מקורי21716.16פנס ראשי ימVAG016-019 ~ Q7
HEL1N0011250311013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןתואם מקורי844.8פנס ערפל שמ' טנדר אמרוק
HEL1N0011250311013- תואם מקורי844.8פנס ערפל שמ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
HEL1N0011250321013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןתואם מקורי844.8פנס ערפל ימ' טנדר אמרוק
HEL1N0011250321013- תואם מקורי844.8פנס ערפל ימ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
HEL1NA01183913116- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןתואם מקורי758.4פנס ערפל קד' שמ' פאסאט
HEL1NA01183913116- תואם מקורי758.4פנס ערפל קד' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
HEL1NB011836111016- סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי810.1פנס ערפל קד' שמ' -סופרב
HEL1NB011836111016- תואם מקורי810.1פנס ערפל קד' שמ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1NB011836121016- סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי810.1פנס ערפל קד' ימ' -סופרב
HEL1NB011836121016- תואם מקורי810.1פנס ערפל קד' ימ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1NB011836131016- סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי810.1פנס ערפל שמ'  -סופרב
HEL1NB011836131016- תואם מקורי810.1פנס ערפל שמ'  -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1NB011836141016-  סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי593.2פנס ערפל קד' ימ' - סופרב
HEL1NB011836141016-  תואם מקורי593.2פנס ערפל קד' ימ' - סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1ND012755011018-  אמרוק ~ 013-016פולקסווגןתואם מקורי1357.44פנס ערפל קד' שמ' - אמרוק
HEL1ND012755011018-  תואם מקורי1357.44פנס ערפל קד' שמ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
HEL1ND012755021017- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןתואם מקורי1357.44פנס ערפל קד' ימ' - אמרוק
HEL1ND012755021017- תואם מקורי1357.44פנס ערפל קד' ימ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק

HEL1ND01300101018- איביזה ~ -018סיאטתואם מקורי871ערפל שמ' - איביזה
HEL1ND01300101018- תואם מקורי871ערפל שמ' - איביזהVAG018- ~ איביזה
HEL1ND01300102018- איביזה ~ -018סיאטתואם מקורי871ערפל ימ' - איביזה
HEL1ND01300102018- תואם מקורי871ערפל ימ' - איביזהVAG018- ~ איביזה

HEL1NE011477111014- סקודהתואם מקורי567.36פנס ערפל קד' שמ' - אוקטביהSW ~ 013-016 אוקטביה
HEL1NE011477111014- תואם מקורי567.36פנס ערפל קד' שמ' - אוקטביהVAGSW ~ 013-016 אוקטביה
HEL1NG354843011016-  קאדי ~ 016-020פולקסווגןתואם מקורי728.6פנס ערפל קד' שמ' - קאדי
HEL1NG354843011016-  תואם מקורי728.6פנס ערפל קד' שמ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
HEL1NL013712021020-  קליאו ~  -020רנותואם מקורי805.33פנס ערפל קד' ימ' - קליאו\גראנד קופה

HEL1ZS0094521307- טוארג ~ 04-08פולקסווגןתואם מקורי4550.11פנס ראשי שמ' - קסנון טואר'ג
HEL1ZS0094521307- תואם מקורי4550.11פנס ראשי שמ' - קסנון טואר'גVAG04-08 ~ טוארג
HEL1ZS00964552X6 E71 10-11 08-014ב.מ.וו / מיניתואם מקורי12661.41פנס ראשי ימ' קסנון מתכוונן ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
HEL1ZS0099254109-013 קסנון A6 - '09-010אודיתואם מקורי7207.23פנס ראשי שמ ~ A6
HEL1ZS0099254109-013 קסנון A6 - 'תואם מקורי7207.23פנס ראשי שמVAG09-010 ~ A6
HEL1ZS00992542קסנון A6 - '05-08אודיתואם מקורי7207.23פנס ראשי ימ ~ A6
HEL1ZS00992542קסנון A6 - 'תואם מקורי7207.23פנס ראשי ימVAG05-08 ~ A6
HEL1ZS01131433013- סופרב ~ 013-015סקודהתואם מקורי5735פנס ראשי שמ' - סופרב
HEL1ZS01131433013- תואם מקורי5735פנס ראשי שמ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
HEL1ZS01131434013-  סופרב ~ 013-015סקודהתואם מקורי5735פנס ראשי ימ' - סופרב
HEL1ZS01131434013-  תואם מקורי5735פנס ראשי ימ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
HEL1ZS01193941016-019 סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי4758.7פנס ראשי שמ' (קסנון) - סופרב
HEL1ZS01193941016-019 תואם מקורי4758.7פנס ראשי שמ' (קסנון) - סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1ZS01193942016-  סופרב ~ 016-019סקודהתואם מקורי4758.7פנס ראשי ימ' (קסנון) - סופרב
HEL1ZS01193942016-  תואם מקורי4758.7פנס ראשי ימ' (קסנון) - סופרבVAG016-019 ~ סופרב
HEL1ZS24704734(קסנון) סופרב ~ 09-012סקודהתואם מקורי6377.3פנס ראשי ימ' - סופרב -09
HEL1ZS24704734(קסנון) תואם מקורי6377.3פנס ראשי ימ' - סופרב -09VAG09-012 ~ סופרב

HEL1ZS354841011Q7 -015 '07-015אודיתואם מקורי9451.2פנס ראשי שמ ~ Q7
HEL1ZS354841011Q7 -015 'תואם מקורי9451.2פנס ראשי שמVAG07-015 ~ Q7
HEL1ZS354841021Q7 -015 '07-015אודיתואם מקורי9451.2פנס ראשי ימ ~ Q7
HEL1ZS354841021Q7 -015 'תואם מקורי9451.2פנס ראשי ימVAG07-015 ~ Q7

HEL1ZT01170511212 010-011-016מרצדסתואם מקורי6170.1פנס ראשי שמאל E-class S212 - לא פעיל
HEL1ZT01170512R D1S+H7 'קס W212<09 16 010-016מרצדסתואם מקורי6170.1פנס ראשי ~ (W212) E-CLASS

HEL1ZX012669391(מושלם) קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי5191.68פנס ראשי שמ' קודיאק -017 לד
HEL1ZX012669391(מושלם) תואם מקורי5191.68פנס ראשי שמ' קודיאק -017 לדVAG017-021 ~ קודיאק
HEL1ZX012669401017-  קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי4187.52פנס ראשי ימ' - קודיאק
HEL1ZX012669401017-  תואם מקורי4187.52פנס ראשי ימ' - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
HEL2SA01252005017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי1569.6פנס אח' שמ' פנימי טיגואן
HEL2SA01252005017- תואם מקורי1569.6פנס אח' שמ' פנימי טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
HEL2SA01252006017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי1569.6פנס אח' ימ' פנימי טיגואן
HEL2SA01252006017- תואם מקורי1569.6פנס אח' ימ' פנימי טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
HEL2SK01043610A1 11- 011-014אודיתואם מקורי3420.9פנס אחורי ימין פנימי אודי ~ A1
HEL2SK01043610A1 11- תואם מקורי3420.9פנס אחורי ימין פנימי אודיVAG011-014 ~ A1
HEL5DV00829000X5+ZR-016-018ב.מ.וו / מיניתואם מקורי2063מחשב קסנון ~ (F26) X4

LF201502503-05 6 4 ~ 02-05מזדהחליפי980כונס כפול מזדהD M6
LMP251065102- קונקט ~ 02-010פורדחליפי259.1פנס אח' שמ' - קונקט

MARLLI022A-3 16 '013-016אודיתואם מקורי651.11פנס אח' שמ ~ A3
MARLLI022A-3 16 'תואם מקורי651.11פנס אח' שמVAG013-016 ~ A3
MG33001L(פינים ZS  -018 (11 - 'חליפי3469.5פנס ראשי שמ
MG33001R(פינים ZS  -018 (11 - 'חליפי3633.3פנס ראשי ימ
MG33002LZS  -018 - 'חליפי555.3פנס אח' שמMG018- ~ ZS
MG33002RZS  -018 - 'חליפי555.3פנס אח' ימ' חיצMG018- ~ ZS
MG33003LZS  -018 - 'חליפי422.8פנס אח' שמ' פנMG018- ~ ZS
MG33003RZS  -018 - 'חליפי377.9פנס אח' ימ' פנMG018- ~ ZS
MG33004LZS  -018 - 'חליפי423פנס ערפל קד' שמMG018- ~ ZS
MG33004RZS  -018 - 'חליפי423פנס ערפל קד' ימMG018- ~ ZS
MG33005LZS  -018 - 'חליפי397.4פנס ערפל אח' שמMG018- ~ ZS
MG33005RZS  -018 - 'חליפי287.7פנס ערפל אח' ימMG018- ~ ZS
MG34001LZS EV  -019 - 'חליפי8032.27פנס ראשי שמMG019-021 ~ ZS EV
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MG34001RZS EV  -019 - 'חליפי8032.27פנס ראשי ימMG019-021 ~ ZS EV
MG34002LZS EV  -019 - 'חליפי1796.37פנס אח' שמMG019-021 ~ ZS EV
MG34002RZS EV  -019 - 'חליפי1796.37פנס אח' ימMG019-021 ~ ZS EV
MG34003LZS EV  -019 - 'חליפי1472.52פנס אח' שמ' פנMG019-021 ~ ZS EV
MG34003RZS EV  -019 - 'חליפי1472.52פנס אח' ימ' פנMG019-021 ~ ZS EV

MG35005ELMG -014 350  חליפי570פנס ראשי שמאלMG011-015 ~ MG350
MRL710815101301GL350 -017 '012-018מרצדסתואם מקורי8999.1פנס ראשי שמ ~ (W166) GLE-CLASS
MRL710815101401GL350 -017 '012-018מרצדסתואם מקורי8999.1פנס ראשי ימ ~ (W166) GLE-CLASS
MRL711307024236(W117) CLA-CLASS 014-018 - '014-018מרצדסתואם מקורי7570.8פנס ראשי שמ ~ (W117) CLA-CLASS
MRL711307024237CLA -013 117 014-018מרצדסתואם מקורי7570.8פנס ראשי ימין בודי ~ (W117) CLA-CLASS
MRL711307024372156 17-'012-018מרצדסתואם מקורי8800.33פנס ראשי שמ ~ (W166) GLE-CLASS
MRL711307024373156 17-'014-018מרצדסתואם מקורי8800.33פנס ראשי ימ ~ (W156) GLA
MRL711307329315222- 15- 013-017מרצדסתואם מקורי1279.5מחשב פנס ראשי מרצדס ~ (W222) S-CLASS
MRL711307329500614 011-017מרצדסתואם מקורי3190.3יח' בקרה לפנס ראשי ~ (W218) CLS-CLASS
MRL711307329539A3 18-017-020אודיתואם מקורי2202.2מחשב קסנון ~ A3
MRL711307329539A3 18-תואם מקורי2202.2מחשב קסנוןVAG017-020 ~ A3
MRL711451000278A5 -017 -'016-021אודיתואם מקורי16761.6פנס ראשי שמ ~ A5
MRL711451000278A5 -017 -'תואם מקורי16761.6פנס ראשי שמVAG016-021 ~ A5
MRL711451000279A5 -017 -'016-021אודיתואם מקורי16761.6פנס ראשי ימ ~ A5
MRL711451000279A5 -017 -'תואם מקורי16761.6פנס ראשי ימVAG016-021 ~ A5
MRL711470000310A5 -017 - 017-021אודיתואם מקורי1743.4מחשב קסנון  ~ SQ5
MRL711470000310A5 -017 - תואם מקורי1743.4מחשב קסנוןVAG017-021  ~ SQ5
MRL714026320702016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברתואם מקורי5458.25פנס אח' שמ' - דיסקברי ספורט
MRL714026320802015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברתואם מקורי5458.25פנס אח' ימ' חיצוני -רובר ספורט

MRLLAA631406 פג'ו - R -99 406 ~  96-99פיג'ותואם מקורי362.2פנס ערפל
MRLLAB951אליפסה CRV -010 - '08-012הונדהתואם מקורי677.25פנס ערפל קד' ימ ~ CRV
MRLLAC031F32/F20 / F30 -012 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי1169.3פנס ערפל ימ' סד' 1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
MRLLAC032F20 / F30 -012 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי1169.3פנס ערפל שמ' סד' 1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
MRLLAC111018- קפצ'ור ~ 014-020רנותואם מקורי1305.33פנס לד קד' ימ' - קפצ'ור
MRLLAC112018- קפצ'ור ~ 014-020רנותואם מקורי1305.33פנס לד קד' שמ' - קפצ'ור

MRLLH651013-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)תואם מקורי931.2פנס אח' ימ' פנ' - אסטרה
MRLLH652014-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)תואם מקורי931.2פנס אח' שמ' פנ' - אסטרה
MRLLH671010- פלואנס ~ 010-011רנותואם מקורי316.22פנס אח' ימ' - פלואנס
MRLLL421500 17 07-016פיאטתואם מקורי905.5פנס אח ימין ~ F500
MRLLL422015-  500 - '07-016פיאטתואם מקורי905.5פנס אח' שמ ~ F500
MRLLL502A7 011-013 -'014-018אודיתואם מקורי2987.5פנס אח' שמ' פנ ~ A7
MRLLL502A7 011-013 -'תואם מקורי2987.5פנס אח' שמ' פנVAG014-018 ~ A7
MRLLL711014-017 אלהמברה ~ 014-017סיאטתואם מקורי1360פנס אח' ימ' חיצ' - אלהמברה
MRLLL711014-017 תואם מקורי1360פנס אח' ימ' חיצ' - אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
MRLLL712014-017 אלהמברה ~ 014-017סיאטתואם מקורי1360פנס אח' שמ' חיצ' - אלהמברה
MRLLL712014-017 תואם מקורי1360פנס אח' שמ' חיצ' - אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה

MRLLLF761Q-7   -08 - '07-015אודיתואם מקורי1050.9פנס אח' ימ ~ Q7
MRLLLF761Q-7   -08 - 'תואם מקורי1050.9פנס אח' ימVAG07-015 ~ Q7
MRLLLF762Q-7 07 -  '07-015אודיתואם מקורי1050.9פנס אח' שמ ~ Q7
MRLLLF762Q-7 07 -  'תואם מקורי1050.9פנס אח' שמVAG07-015 ~ Q7
MRLLLF771Q-7 08 '07-015אודיתואם מקורי908.9פנס אח' במגן ימ ~ Q7
MRLLLF771Q-7 08 'תואם מקורי908.9פנס אח' במגן ימVAG07-015 ~ Q7
MRLLLF772Q7 -08 - '07-015אודיתואם מקורי908.9פנס אח' שמ ~ Q7
MRLLLF772Q7 -08 - 'תואם מקורי908.9פנס אח' שמVAG07-015 ~ Q7
MRLLLF82207 211 מרצדס-L 03-010מרצדסתואם מקורי980.03פנס אח ~ (W211) E-CLASS
MRLLLG06211- 308 '308  ~ 08-014פיג'ותואם מקורי536.02פנס אח' שמ
MRLLLG36109-13 סופרב ~ 09-012סקודהתואם מקורי520.02פנס אח' ימ' סופרב
MRLLLG36109-13 תואם מקורי520.02פנס אח' ימ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
MRLLLG36209- סופרב ~ 09-012סקודהתואם מקורי520.02פנס אח' שמ' פנ' - סופרב
MRLLLG36209- תואם מקורי520.02פנס אח' שמ' פנ' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
MRLLLG38108-  ברלינגו ~ 08-017סיטרואןתואם מקורי411.9פנס אח' ימ' ברלינגו
MRLLLG641Q5 -06  09-012אודיתואם מקורי957.6פנס אח' ימ' עליון ~ Q5
MRLLLG641Q5 -06  תואם מקורי957.6פנס אח' ימ' עליוןVAG09-012 ~ Q5
MRLLLG642Q-5  '09-012אודיתואם מקורי957.6פנס אח' שמ ~ Q5
MRLLLG642Q-5  'תואם מקורי957.6פנס אח' שמVAG09-012 ~ Q5
MRLLLG731S40  -08 - 04-07וולבותואם מקורי1086.02פנס אח' ימ' + ערפל ~ S40
MRLLLG761C-40 11-12 07-010וולבותואם מקורי1240פנס אח' ימ' וולוו ~ C30
MRLLLG921219 09-011מרצדסתואם מקורי1806.02פנס אח שמ-מרצדס ~ (W219) CLS-CLASS
MRLLLH051010-3008 - '3008 ~ 010-015פיג'ותואם מקורי190.9פנס ערפל אח' שמ
MRLLLH052010- 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'ותואם מקורי175.1פנס ערפל אח' ימ
MRLLLH181Q-7 011 (עליון) '07-015אודיתואם מקורי3108.02פנס אח' ימ ~ Q7
MRLLLH181Q-7 011 (עליון) 'תואם מקורי3108.02פנס אח' ימVAG07-015 ~ Q7
MRLLLH182Q7 11 (עליון)'07-015אודיתואם מקורי3108.02פנס אח' שמ ~ Q7
MRLLLH182Q7 11 (עליון)'תואם מקורי3108.02פנס אח' שמVAG07-015 ~ Q7
MRLLLH331010-012 5008 - '5008 ~ 010-018פיג'ותואם מקורי1542.45פנס אח' ימ
MRLLLH461S-60 012-010-018וולבותואם מקורי672.02פנס אחורי ימין פנימי ~ S60
MRLLLH462S60 -011 '010-018וולבותואם מקורי672.02פנס אח' שמ' פני ~ S60
MRLLLH59110 ויאנו R 'מרצדסתואם מקורי540.02פנס אחW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
MRLLLH59208 מרצדסתואם מקורי540.02פנס אח' שמאל ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
MRLLLH601RCZ '013-015פיג'ותואם מקורי2999.9פנס אח' ימ ~ RCZ
MRLLLH602RCZ '013-015פיג'ותואם מקורי2990.9פנס אח' שמ ~ RCZ
MRLLLH682010-פלואנס ~ 010-011רנותואם מקורי336.02פנס אח' שמ' פנימי פלואנס
MRLLLH751X204 GLK 2011- '07-014מרצדסתואם מקורי1656פנס אח' ימ ~ (W204) C-CLASS
MRLLLH761207 011-010-016מרצדסתואם מקורי2221.7פנס אחורי ימין ~ (W207) E-Class COUPE
MRLLLH961DS5 016- '013-016סיטרואןתואם מקורי670.8פנס אח' שמ ~ DS5
MRLLLI021A3 - 4D -013 '013-016אודיתואם מקורי706.59פנס אח' ימ ~ A3
MRLLLI021A3 - 4D -013 'תואם מקורי706.59פנס אח' ימVAG013-016 ~ A3
MRLLLI031A-3 013- 4D 013-016אודיתואם מקורי706.02פנס אח' ימין פנימי ~ A3



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
MRLLLI031A-3 013- 4D תואם מקורי706.02פנס אח' ימין פנימיVAG013-016 ~ A3
MRLLLI032015- סדן A3 - 013-016אודיתואם מקורי706.02פנס אח שמ'פנימי ~ A3
MRLLLI032015- סדן A3 - תואם מקורי706.02פנס אח שמ'פנימיVAG013-016 ~ A3
MRLLLI041015- סדן A3 - '013-016אודיתואם מקורי1958.9פנס אח ימ ~ A3
MRLLLI041015- סדן A3 - 'תואם מקורי1958.9פנס אח ימVAG013-016 ~ A3
MRLLLI052A3 013- 5D 013-016אודיתואם מקורי1569.13פנס אח' שמ' לד ~ A3
MRLLLI052A3 013- 5D תואם מקורי1569.13פנס אח' שמ' לדVAG013-016 ~ A3
MRLLLI071AD Q3 -12 '011-014אודיתואם מקורי986.02פנס אח' ימ ~ Q3
MRLLLI071AD Q3 -12 'תואם מקורי986.02פנס אח' ימVAG011-014 ~ Q3
MRLLLI072AD Q3 -12 '011-014אודיתואם מקורי986.02פנס אח' שמ ~ Q3
MRLLLI072AD Q3 -12 'תואם מקורי986.02פנס אח' שמVAG011-014 ~ Q3
MRLLLI081Q3 12 '011-014אודיתואם מקורי769.9פנס אח' במגן ימ ~ Q3
MRLLLI081Q3 12 'תואם מקורי769.9פנס אח' במגן ימVAG011-014 ~ Q3
MRLLLI082Q3 12 '011-014אודיתואם מקורי769.9פנס אח' במגן שמ ~ Q3
MRLLLI082Q3 12 'תואם מקורי769.9פנס אח' במגן שמVAG011-014 ~ Q3
MRLLLI141012- אליסה C - 'סיטרואןתואם מקורי623.3פנס אח' שמC 013-017 ~ אליזה
MRLLLI142013- אליזה C - 'סיטרואןתואם מקורי623.3פנס אח' ימC 013-017 ~ אליזה
MRLLLI202013- קליאו ~ 013-017רנותואם מקורי394.33פנס אח' חיצ' שמ' - קליאו
MRLLLI211013- קליאו ~ 013-017רנותואם מקורי368.02פנס אח' ימ' פנימי - קליאו
MRLLLI221011-  איביזה ~ 011-012סיאטתואם מקורי960.02פנס אח' ימ' - איביזה
MRLLLI221011-  תואם מקורי960.02פנס אח' ימ' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
MRLLLI222(מושחר) איביזה ~ 013-017סיאטתואם מקורי960.02פנס אח' שמ' - איביזה -013
MRLLLI222(מושחר) תואם מקורי960.02פנס אח' שמ' - איביזה -013VAG013-017 ~ איביזה
MRLLLI252011- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןתואם מקורי586.02פנס אח' שמ' - ברלינגו
MRLLLI262(דלת אחת) ברלינגו ~ 08-017סיטרואןתואם מקורי486.02פנס אח' שמאל ברלינגו -013
MRLLLI301A5 013-'013-015אודיתואם מקורי1967פנס אח' פנימי ימ  ~ A5
MRLLLI301A5 013-'תואם מקורי1967פנס אח' פנימי ימVAG013-015  ~ A5
MRLLLI321A5 013-'013-015אודיתואם מקורי2812.8פנס אח' ימ  ~ A5
MRLLLI321A5 013-'תואם מקורי2812.8פנס אח' ימVAG013-015  ~ A5
MRLLLI322A5 4D -013 '08-12אודיתואם מקורי2812.8פנס אח' שמ  ~ A5
MRLLLI322A5 4D -013 'תואם מקורי2812.8פנס אח' שמVAG08-12  ~ A5
MRLLLI472(R172) SLK 011-016 - '011-016מרצדסתואם מקורי1618פנס אח' שמ ~ (R172) SLK
MRLLLI491013- קפצ'ור ~ 014-020רנותואם מקורי420פנס אח' ימ' פנימי - קפצ'ור
MRLLLI492013-קפצ'ור ~ 014-020רנותואם מקורי386.02פנס פנ' אח' שמ' קפצ'ור
MRLLLI901014- פיקסו C4 -סיטרואןתואם מקורי1020.9פנס אח ימC4 014-016 ~ פיקסו
MRLLLI9022014 סיטרואןתואם מקורי1020.9פנס אח' שמ' חיצוני-פיקאסוC4 014-016 ~ פיקסו
MRLLLI931014 דל4 סדן A3 -'011-014אודיתואם מקורי777פנס אח' ימ ~ A8
MRLLLI931014 דל4 סדן A3 -'תואם מקורי777פנס אח' ימVAG011-014 ~ A8
MRLLLI932014 דל4 סדן A3 -'011-014אודיתואם מקורי777פנס אח' שמ ~ A8
MRLLLI932014 דל4 סדן A3 -'תואם מקורי777פנס אח' שמVAG011-014 ~ A8
MRLLLI971013- קליאו ~ 013-017רנותואם מקורי396.02פנס אחורי ימ' חיצוני - קליאו סטיישן
MRLLLI97213- קליאו ~ 013-017רנותואם מקורי478.33פנס אח' שמ' חיצוני - קליאו סטיישן
MRLLLI981013- קליאו ~ 013-017רנותואם מקורי416.02פנס אח' ימ' פנימי - קליאו סטיישן
MRLLLI982013- קליאו ~ 013-017רנותואם מקורי396.02פנס אח' שמ' פני' - קליאו סטיישן
MRLLLL001015-  308 - '308  ~   -015פיג'ותואם מקורי486.02פנס אח' ימ' פנ
MRLLLL002015-  308 - '308  ~   -015פיג'ותואם מקורי486.02פנס אח' שמ' פנ
MRLLLL062B-CLASS W246  -013 - '013מרצדסתואם מקורי490.8פנס אח' ימ-  B-CLASS W246 - לא פעיל
MRLLLL131014- 212 - '010-016מרצדסתואם מקורי2220.3פנס אח' ימ ~ (W212) E-CLASS
MRLLLL142212 11-'010-016מרצדסתואם מקורי2586.3פנס אח שמ' פני ~ (W212) E-CLASS
MRLLLL192014- פולו ~ 014-017פולקסווגןתואם מקורי990.8פנס אח' שמ' חיצוני פולו
MRLLLL192014- תואם מקורי990.8פנס אח' שמ' חיצוני פולוVAG014-017 ~ פולו
MRLLLL21116- 3008 3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי1086.02פנס אחורי ימין חיצוני
MRLLLL212013- תואם מקורי370.99פנס אח' שמ' פנימי - קליאו
MRLLLL241012-018 208 - '208 ~ 012-018פיג'ותואם מקורי767.37פנס אח שמ
MRLLLL242108 016 208 ~ 012-018פיג'ותואם מקורי767.37פנס אח' ימין-פיג'ו
MRLLLL282015 דובלו ~ 011-015פיאטתואם מקורי905.25פנס אחורי שמאל-דובלו
MRLLLL321016- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)תואם מקורי728.64פנס אחורי חיצוני ימ' קורסה
MRLLLL322016- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)תואם מקורי728.64פנס אח' שמ' חיצוני קורסה
MRLLLL342016- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)תואם מקורי690.1פנס אח' שמ' פני' קורסה
MRLLLL432016- 5אופל (לובינסקי)תואם מקורי540.75פנס אח' שמ' פני אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
MRLLLL481Q3 015-018 - '011-014אודיתואם מקורי1689.55פנס ימ' במגן אח ~ Q3
MRLLLL481Q3 015-018 - 'תואם מקורי1689.55פנס ימ' במגן אחVAG011-014 ~ Q3
MRLLLL501A7 011-013 - '014-018אודיתואם מקורי2560.02פנס אח' ימ' פנ ~ A7
MRLLLL501A7 011-013 - 'תואם מקורי2560.02פנס אח' ימ' פנVAG014-018 ~ A7
MRLLLL7514D  -016 4פיאטתואם מקורי1056.02פנס אח' ימ' חיצ' - טיפוD ~ -016 טיפו
MRLLLL7524D  -016 4פיאטתואם מקורי1056.02פנס אח' שמ' חיצ' - פיאטD ~ -016 טיפו
MRLLLL851017-  ג'וליה ~ -017אלפא רומיאותואם מקורי2112.29פנס אח' ימ' חיצ' - ג'וליה
MRLLLL852017- ג'ולייטה ~ -017אלפא רומיאותואם מקורי2421.1פנס אח' שמ' חיצ' -ג'וליה
MRLLLL861017- ג'ולייטה ~ -017אלפא רומיאותואם מקורי1827.5פנס אח' ימ' פני' -ג'וליה
MRLLLL862017- ג'ולייטה ~ -017אלפא רומיאותואם מקורי1878.3פנס אח' שמ' פני' -ג'וליה
MRLLLL962F-500X -015 500 ~ -014פיאטתואם מקורי1506.02פנס אחורי שמאלL Living
MRLLLL991500X 500 ~ -014פיאטתואם מקורי456.02מחזיר אור אח ימL Living
MRLLLL992500X -15 500 ~ -014פיאטתואם מקורי456.02מחזיר אור אח' שמאלL Living

MRLLLM111019-  5008/3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי1106.02פנס אח' ימ
MRLLLM112019-  5008/3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי1106.02פנס אח' שמ
MRLLLM121019-  5008/3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי562.8פנס אח' ימ' פנ
MRLLLM122019-  5008/3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי562.8פנס אח' שמ' פנ
MRLLLM131017- 3008 3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי1008.02פנס אח' ימ' חיצ' פיג'ו
MRLLLM132017- 3008/017- 3008 3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי1008.02פנס אחורי שמאל
MRLLLM141017- 3008 3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי806.02פנס אח' ימ' פנ' פיג'ו
MRLLLM142017-  3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי806.02פנס אח' שמ' פנ
MRLLLM152A-3 17- 'חיצ L '017-020אודיתואם מקורי1332.5פנס אח ~ A3
MRLLLM152A-3 17- 'חיצ L 'תואם מקורי1332.5פנס אחVAG017-020 ~ A3
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MRLLLM191RS3/A-3 -017 4 ~ 017-020אודיתואם מקורי2984.6פנס אח' ימיןD A3
MRLLLM191RS3/A-3 -017 תואם מקורי2984.6פנס אח' ימיןVAG017-020 ~ 4D A3
MRLLLM192RS3/A-3 -017 013-016אודיתואם מקורי1990.1פנס אח' שמאל ~ A3
MRLLLM192RS3/A-3 -017 תואם מקורי1990.1פנס אח' שמאלVAG013-016 ~ A3
MRLLLM202RS3 -018- '013-016אודיתואם מקורי2350.1פנס אחורי שמ ~ A3
MRLLLM202RS3 -018- 'תואם מקורי2350.1פנס אחורי שמVAG013-016 ~ A3
MRLLLM241W213 -017 - 017-020מרצדסתואם מקורי3490.6פנס אח ימ ~ (W213) E-CLASS
MRLLLM242017- 213 - '017-020מרצדסתואם מקורי3490.6פנס אח' שמ ~ (W213) E-CLASS
MRLLLM251GLA W156 -614 -015 '014-018מרצדסתואם מקורי2071.33פנס אח' ימ ~ (W156) GLA
MRLLLM252(W156) GLA 014-018 - '014-018מרצדסתואם מקורי2071.33פנס אח' שמ' חיצ ~ (W156) GLA
MRLLLM262(W156) GLA 014-018 - '014-018מרצדסתואם מקורי656.3פנס אח' שמ' פנ ~ (W156) GLA
MRLLLM271(W156) GLA 014-018 - '014-018מרצדסתואם מקורי2790.9פנס אח' ימ' פנ ~ (W156) GLA
MRLLLM272GLA W156  -014 - '014-018מרצדסתואם מקורי2790.9פנס אח' שמ' פנ ~ (W156) GLA
MRLLLM281GLA W156  -014 - '014-018מרצדסתואם מקורי3039.88פנס אח' ימ ~ (W156) GLA
MRLLLM282GLA W156  -014 - '014-018מרצדסתואם מקורי3039.88פנס אח' שמ ~ (W156) GLA
MRLLLM301017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי985.3פנס אח' ימ' חיצוני - מגאן גרנד טור
MRLLLM302017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי906.02פנס אח' שמ' חיצוני - מגאן גרנד טור
MRLLLM341CLA C117  -014 - '014-018מרצדסתואם מקורי1386.02פנס אח' ימ ~ (W117) CLA-CLASS
MRLLLM342CLA C117  -014 - '014-018מרצדסתואם מקורי1386.02פנס אח' שמ ~ (W117) CLA-CLASS
MRLLLM352CLA 117 014-  614 '014-018מרצדסתואם מקורי2508.33פנס אח' שמ ~ (W117) CLA-CLASS
MRLLLM451018- סטלביו ~ -018אלפא רומיאותואם מקורי2490.5פנס אח' ימ במטען סטלביו
MRLLLM452018- סטלביו ~ -018אלפא רומיאותואם מקורי2490.5פנס אח' שמ' במטען סטלביו
MRLLLM461018- סטלביו ~ -018אלפא רומיאותואם מקורי2903.6פנס אח' חיצוני ימ' סטלביו
MRLLLM462018- סטלביו ~ -018אלפא רומיאותואם מקורי2739.2פנס אח' חיצוני שמ' סטלביו
MRLLLM611018-  ארונה ~ 018-021סיאטתואם מקורי680.02פנס אח' ימ' חיצ' - ארונה
MRLLLM611018-  תואם מקורי680.02פנס אח' ימ' חיצ' - ארונהVAG018-021 ~ ארונה
MRLLLM612018-  ארונה ~ 018-021סיאטתואם מקורי680.02פנס אח' שמ' - ארונה
MRLLLM612018-  תואם מקורי680.02פנס אח' שמ' - ארונהVAG018-021 ~ ארונה
MRLLLM621018-  ארונה ~ 018-021סיאטתואם מקורי568.02פנס אח' ימ' פנ' - ארונה
MRLLLM621018-  תואם מקורי568.02פנס אח' ימ' פנ' - ארונהVAG018-021 ~ ארונה
MRLLLM622018-  ארונה ~ 018-021סיאטתואם מקורי568.02פנס אח' שמ' פנ' - ארונה
MRLLLM622018-  תואם מקורי568.02פנס אח' שמ' פנ' - ארונהVAG018-021 ~ ארונה
MRLLLM691018- קפצ'ור ~ 014-020רנותואם מקורי236.02פנס אח' ימ' פנ' - קפצ'ור
MRLLLM692018-  קפצ'ור ~ 014-020רנותואם מקורי224.02פנס אח' שמ' פנ' - קפצ'ור
MRLLLM761018-  אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)תואם מקורי1479.9פנס אח' ימ' - אינסיגניה
MRLLLM762018-  אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)תואם מקורי1479.9פנס אח' שמ' - אינסיגניה
MRLLLM771018-  אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)תואם מקורי912.9פנס אח' ימ' פנ' - אינסיגניה
MRLLLM891Q3 015-018 - (לד) '011-014אודיתואם מקורי3021.1פנס אח' ימ ~ Q3
MRLLLM891Q3 015-018 - (לד) 'תואם מקורי3021.1פנס אח' ימVAG011-014 ~ Q3
MRLLLM892Q3 015-018 - '011-014אודיתואם מקורי3021.1פנס אח' שמ ~ Q3
MRLLLM892Q3 015-018 - 'תואם מקורי3021.1פנס אח' שמVAG011-014 ~ Q3
MRLLLM952A5 -017 - '016-021אודיתואם מקורי2593פנס אח' שמ' חיצ ~ A5
MRLLLM952A5 -017 - 'תואם מקורי2593פנס אח' שמ' חיצVAG016-021 ~ A5
MRLLPG57104> 203 - 'לא פעיל - 05-       203מרצדסתואם מקורי1580פנס ראשי ימ
MRLLPG57204> 203 - 'לא פעיל - 05-       203מרצדסתואם מקורי1580פנס ראשי שמ
MRLLPH721GT 08 - '08-011אלפא רומיאותואם מקורי1262פנס ראשי ימ ~ GT
MRLLPL692E92 05-5/10 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי4390.28פנס ראשי שמ' קסנון סד' 3 2 דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

MRLLPM311500 07-016פיאטתואם מקורי410.52פנס חניה ימ-פיאט ~ F500
MRLLPM402W204 07 - '07-014מרצדסתואם מקורי1586.02פנס ראשי שמ ~ (W204) C-CLASS
MRLLPM482X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניתואם מקורי4296.6פנס ראשי שמ' קסנון ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
MRLLPM871221 09-'06-012מרצדסתואם מקורי7539.9פנס ראשי ימ ~ (W221) S-CLASS
MRLLPM872221 011-'06-012מרצדסתואם מקורי7539.9פנס ראשי שמ ~ (W221) S-CLASS
MRLLPM88110 221 מרצדס-R 06-012מרצדסתואם מקורי9306.02פנס ראשי ~ (W221) S-CLASS
MRLLPM882221 010- 06-012מרצדסתואם מקורי9306.02פנס ראשי שמ' - מרצדס ~ (W221) S-CLASS
MRLLPN05211- יאטי ~ 011-013סקודהתואם מקורי1306.02פנס ראשי שמ' - סקודה יטי
MRLLPN05211- תואם מקורי1306.02פנס ראשי שמ' - סקודה יטיVAG011-013 ~ יאטי
MRLLPN082F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי11120.1פנס ראשי ימ' קסנון סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
MRLLPN091F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי11120.1פנס ראשי שמ' קסנון סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
MRLLPN101F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי7110.03פנס ראשי שמ' קסנון מתכוונן סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
MRLLPN351X5 E70 LCI -11 ב.מ.וו / מיניתואם מקורי5990.6פנס ראשי ימ קסנון מתכוונן גיפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
MRLLPN352X5 E70 LCI -11 ב.מ.וו / מיניתואם מקורי5990.6פנס ראשי שמ קסנון מתכוונן גיפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
MRLLPN501251 12-'06-012מרצדסתואם מקורי8828.4פנס ראשי ימ ~ (W251) R-CLASS
MRLLPN502L R251 11 06-012מרצדסתואם מקורי8404.9פנס ראשי ~ (W251) R-CLASS
MRLLPN571A4 09+ 05-08אודיתואם מקורי4917.1פנס ראשי שמ' - קסנון ~ A4
MRLLPN571A4 09+ תואם מקורי4917.1פנס ראשי שמ' - קסנוןVAG05-08 ~ A4
MRLLPN64107-014מרצדסתואם מקורי2690.6פנס ראשי ימ' חש'+מנוע - 204 -011 ניקל ~ (W204) C-CLASS
MRLLPN651מושחר W204 -012 '07-014מרצדסתואם מקורי2040.11פנס ראשי ימ ~ (W204) C-CLASS
MRLLPN66107-014מרצדסתואם מקורי7568.4ראשי ימין 011 204 קופה ~ (W204) C-CLASS
MRLLPN662204 07-014מרצדסתואם מקורי7568.4פנס ראשי שמ לד-מרצדס ~ (W204) C-CLASS
MRLLPN70112- ב.מ.וו / מיניתואם מקורי1530פנס ראשי ימין מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
MRLLPN702013-016 מיני קופר R60 - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי1530פנס ראשי שמ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
MRLLPN721ב.מ.וו / מיניתואם מקורי3657.08פנס ראשי ימ' קסנון -מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
MRLLPN722R61 015- ב.מ.וו / מיניתואם מקורי3657.08ראשי שמ' מיני קופר(R61) 013-016 ~ מיני קופר פייסמן
MRLLPN782S-CLASS W221 06-013 - (קסנון) '06-012מרצדסתואם מקורי9560פנס ראשי שמ ~ (W221) S-CLASS
MRLLPN80208+ ברלינגו ~ 03-08סיטרואןתואם מקורי1139פנס ראשי שמ' - בוקסר
MRLLPN901012- פנדה ~ -013פיאטתואם מקורי880.25פנס ראשי ימ' פנדה
MRLLPN90213- פנדה ~ -013פיאטתואם מקורי880.25פנס ראשי שמאל פנדה
MRLLPO101CC -014 פולקסווגןתואם מקורי4121.9פנס ראשי ימ' - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
MRLLPO101CC -014 תואם מקורי4121.9פנס ראשי ימ' - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
MRLLPO102CC 14- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןתואם מקורי4121.9פנס ראשי שמ' - פאסט
MRLLPO102CC 14- תואם מקורי4121.9פנס ראשי שמ' - פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
MRLLPO141A4 -014 '09-011אודיתואם מקורי3360.02פנס ראשי ימ ~ A4
MRLLPO141A4 -014 'תואם מקורי3360.02פנס ראשי ימVAG09-011 ~ A4
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MRLLPO171(W166) GLE-CLASS ~ 012-018 '012-018מרצדסתואם מקורי8306.02פנס ראשי ימ ~ (W166) GLE-CLASS
MRLLPO242500L -013 '07-016פיאטתואם מקורי940פנס ראשי ימ ~ F500
MRLLPO261013-016 - מגאן ~ 013-017רנותואם מקורי1280.9פנס ראשי ימ' - קליאו
MRLLPO281A5 -013 -'013-015אודיתואם מקורי7403פנס ראשי ימ  ~ A5
MRLLPO281A5 -013 -'תואם מקורי7403פנס ראשי ימVAG013-015  ~ A5
MRLLPO282A5 013-'013-015אודיתואם מקורי7403פנס ראשי שמ  ~ A5
MRLLPO282A5 013-'תואם מקורי7403פנס ראשי שמVAG013-015  ~ A5
MRLLPO371011 221 06-012מרצדסתואם מקורי16614.2פנס ראשי ימין ~ (W221) S-CLASS
MRLLPO441013- אוקטביה ~ 013-016סקודהתואם מקורי1736.02פנס ראשי ימ' הלוגן אוקטביה
MRLLPO441013- תואם מקורי1736.02פנס ראשי ימ' הלוגן אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
MRLLPO442013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהתואם מקורי1736.02פנס ראשי שמ' הלוגן - אוקטביה
MRLLPO442013-  תואם מקורי1736.02פנס ראשי שמ' הלוגן - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
MRLLPO461013- אוקטביה ~ 013-016סקודהתואם מקורי3706.02פנס ראשי ימ' גאז לד (כפול) אוקטביה
MRLLPO461013- תואם מקורי3706.02פנס ראשי ימ' גאז לד (כפול) אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
MRLLPO462013- אוקטביה ~ 013-016סקודהתואם מקורי3706.02פנס ראשי שמ' גאז לד (כפול) אוקטביה
MRLLPO462013- תואם מקורי3706.02פנס ראשי שמ' גאז לד (כפול) אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
MRLLPO471קסנון F-30 - 3 012-015 ב.מ.וו / מיניתואם מקורי6410.3פנס ראשי ימ' סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
MRLLPO541013- קפצ'ור ~ 014-020רנותואם מקורי1269פנס ראשי ימ' - קפצ'ור
MRLLPO56111 204 07-014מרצדסתואם מקורי760פנס ערפל קד ימ'[חיצוני]-מרצדס ~ (W204) C-CLASS
MRLLPO591320I 12+ ב.מ.וו / מיניתואם מקורי2770.15פנס ראשי ימין(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
MRLLPO592I320 -2012-ב.מ.וו / מיניתואם מקורי2770.15פנס ראשי שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
MRLLPO651פיקסו 16 5 מקומות R C-4 סיטרואןתואם מקורי1761.05פנס ראשיC4 014-016 ~ פיקסו
MRLLPO671פיקאסו -014 7 מקומות C4- 'סיטרואןתואם מקורי1860.02פנס ראשי ימC4 014-016 ~ פיקסו
MRLLPO672פיקסו -014 7 מקומות C4 - 'סיטרואןתואם מקורי1860.02פנס ראשי שמC4 014-016 ~ פיקסו
MRLLPO691W218 CLS 012-015- '011-017מרצדסתואם מקורי19951.5פנס ראשי ימ ~ (W218) CLS-CLASS
MRLLPO692L 218 12 011-017מרצדסתואם מקורי14990פנס ראשי ~ (W218) CLS-CLASS
MRLLPO781222 15-'013-017מרצדסתואם מקורי16900.8פנס ראשי ימ ~ (W222) S-CLASS
MRLLPO782S-500 -15- '013-017מרצדסתואם מקורי16900.8פנס ראשי שמ ~ (W222) S-CLASS
MRLLPO791(W222) S-CLASS 013-017 - (לד) '013-017מרצדסתואם מקורי14100.9פנס ראשי ימ ~ (W222) S-CLASS
MRLLPO792(W222) S-CLASS 013-017 - (לד) '013-017מרצדסתואם מקורי14100.9פנס ראשי שמ ~ (W222) S-CLASS
MRLLPO862014- מגאן קופה ~ 013-017רנותואם מקורי1358.6פנס ראשי שמ'-מגאן קופה
MRLLPO871014- יאטי ~  -014סקודהתואם מקורי1406.02פנס ראשי ימ' - יאטי
MRLLPO871014- תואם מקורי1406.02פנס ראשי ימ' - יאטיVAG014-  ~ יאטי
MRLLPO872014- יאטי ~  -014סקודהתואם מקורי1406.02פנס ראשי שמ' - יאטי
MRLLPO872014- תואם מקורי1406.02פנס ראשי שמ' - יאטיVAG014-  ~ יאטי
MRLLPO891M4/014- 4 -016 'סד F32 -(קסנון) 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי6400.02פנס ראשי ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
MRLLPO892014- 4 'סד F32 -(קסנון) 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי6400.02פנס קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
MRLLPO931015-  205 - '014-018מרצדסתואם מקורי9806.02פנס ראשי ימ ~ (W205) C-CLASS
MRLLPO932205 15-'014-018מרצדסתואם מקורי9806.02פנס ראשי שמ ~ (W205) C-CLASS
MRLLPP241TT -016-'015אודיתואם מקורי5346.09פנס ראשי ימ- ~ TT
MRLLPP241TT -016-'תואם מקורי5346.09פנס ראשי ימVAG015- ~ TT
MRLLPP242TT -016 '015אודיתואם מקורי6414.7פנס ראשי שמ- ~ TT
MRLLPP242TT -016 'תואם מקורי6414.7פנס ראשי שמVAG015- ~ TT
MRLLPP301R B-200 15 012-018מרצדסתואם מקורי2198.8פנס ראשי ~ (W246) B-CLASS
MRLLPP302B-200 013- 012-018מרצדסתואם מקורי2198.8פנס ראשי שמאל מרצדס ~ (W246) B-CLASS
MRLLPP35110 וורסו ~ 09-010טויוטהתואם מקורי1286.9פנס ראשי ימ' - ורסו
MRLLPP35209 וורסו ~ 09-010טויוטהתואם מקורי1289.09פנס ראשי שמ' - קורולה ורסו
MRLLPP381012- וורסו ~ 012-018טויוטהתואם מקורי3511.7פנס ראשי ימ' - וורסו
MRLLPP382012- וורסו ~ 012-018טויוטהתואם מקורי3511.7פנס ראשי שמ' - ורסו
MRLLPP391F16 X6 /X5 014 F15 -016 '014-018ב.מ.וו / מיניתואם מקורי8895פנס ראשי ימ ~ (F15) X5
MRLLPP392F16 X6/X5 014 F15 -016 '014-018ב.מ.וו / מיניתואם מקורי8895פנס ראשי שמ ~ (F15) X5
MRLLPP411(F15) X5 014-018 - '014-018ב.מ.וו / מיניתואם מקורי6800.1פנס ראשי ימ ~ (F15) X5
MRLLPP412(F15) X5 014-018 - '014-018ב.מ.וו / מיניתואם מקורי6800.1פנס ראשי שמ ~ (F15) X5
MRLLPP421A4 -016 '016-019אודיתואם מקורי5406.02פנס ראשי ימ ~ A4
MRLLPP421A4 -016 'תואם מקורי5406.02פנס ראשי ימVAG016-019 ~ A4
MRLLPP422A4 16-'016-019אודיתואם מקורי5406.02פנס ראשי שמ ~ A4
MRLLPP422A4 16-'תואם מקורי5406.02פנס ראשי שמVAG016-019 ~ A4
MRLLPP431A4 016- '016-019אודיתואם מקורי10680.02פנס ראשי ימ ~ A4
MRLLPP431A4 016- 'תואם מקורי10680.02פנס ראשי ימVAG016-019 ~ A4
MRLLPP432A4 016- '016-019אודיתואם מקורי10680.02פנס ראשי שמ ~ S4
MRLLPP432A4 016- 'תואם מקורי10680.02פנס ראשי שמVAG016-019 ~ S4
MRLLPP472C4 -015 '011-016סיטרואןתואם מקורי2680.02פנס ראשי שמ ~ C4
MRLLPP531017-  טיגואן ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי4148פנס ראשי ימ' - טיגואן
MRLLPP531017-  תואם מקורי4148פנס ראשי ימ' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
MRLLPP532017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי4148פנס ראשי שמ' טיגואן
MRLLPP532017- תואם מקורי4148פנס ראשי שמ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
MRLLPP5514D  -016 4פיאטתואם מקורי1895.06פנס ראשי ימ' - טיפוD ~ -016 טיפו
MRLLPP552016- 4פיאטתואם מקורי1895.06פנס ראשי שמ' - טיפוD ~ -016 טיפו
MRLLPP641GTI 308  -017 - '308  ~   -015פיג'ותואם מקורי4923.4פנס ראשי ימ
MRLLPP642GTI 308  -018 - '308  ~   -015פיג'ותואם מקורי5597.8פנס ראשי שמ
MRLLPP651015- מגאן ~ 013-017רנותואם מקורי1156.02פנס ראשי ימ' מושחר - מגאן סטיישן
MRLLPP652015- מגאן ~ 013-017רנותואם מקורי890.99פנס ראשי שמ' מושחר - מגאן סטיישן
MRLLPP791GLE COUPE AMG W292/166 -015 -012-018מרצדסתואם מקורי12306.02פנס ראשי ימ ~ (W166) GLE-CLASS
MRLLPP792GLE COUPE AMG W292/166 -015 -016-019מרצדסתואם מקורי12306.02פנס ראשי שמ ~ (W292) GLE-COUPE
MRLLPP861015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהתואם מקורי1186.02פנס ראשי ימ' - דאסטר
MRLLPR002017- קליאו ~ 013-017רנותואם מקורי1168.02פנס ראשי שמ' - קליאו
MRLLPR032016- 166- '012-018מרצדסתואם מקורי13666.4פנס ראשי שמ ~ (W166) GLE-CLASS
MRLLPR131018-  308 - '308  ~   -015פיג'ותואם מקורי2106.02פנס ראשי ימ
MRLLPR132018-  308 - '308  ~   -015פיג'ותואם מקורי2106.02פנס ראשי שמ
MRLLPR141F6 6 -14ב.מ.וו / מיניתואם מקורי8748.6פנס ראשי ימ' סדרה(F06,F12) 016- ~ 6 'סד
MRLLPR311Q3 -018- 011-014אודיתואם מקורי16497.6פנס ראשי ~ Q3
MRLLPR311Q3 -018- תואם מקורי16497.6פנס ראשיVAG011-014 ~ Q3
MRLLPR331Q7 -17 07-015אודיתואם מקורי21083.5פנס ראשי ימין ~ Q7
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MRLLPR331Q7 -17 תואם מקורי21083.5פנס ראשי ימיןVAG07-015 ~ Q7
MRLLPR332Q7 -015 '016-019אודיתואם מקורי21083.5ראשי שמ ~ Q7
MRLLPR332Q7 -015 'תואם מקורי21083.5ראשי שמVAG016-019 ~ Q7
MRLLPR351G30 -018- ב.מ.וו / מיניתואם מקורי15990.1ראשי ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
MRLLPR352G30  -018 - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי15990.1פנס ראשי שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
MRLLPR361017-  5 סדרה (G30) - (לד) 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי14880פנס ראשי ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
MRLLPR362017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי14880פנס ראשי שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
MRLLPR371M G30 018 ב.מ.וו / מיניתואם מקורי12660פנס ראשי ימין-דגם(G30) 017- ~ 5 סדרה
MRLLPR372G30  -017 - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי12660פנס ראשי שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה

MRLMRL5171CLA 117 014- '014-018מרצדסתואם מקורי2835.1פנס אח' ימ ~ (W117) CLA-CLASS
MRLPO422011-  016-020פולקסווגןתואם מקורי28416פנס ראשי ימ' - פולסווגן שיראן ~ T6
MRLPO422011-  תואם מקורי28416פנס ראשי ימ' - פולסווגן שיראןVAG016-020 ~ T6
MRLPP561018 תואם מקורי2039.7פנס ראשי ימין -טיפו
MRLPR251014- 500 07-016פיאטתואם מקורי1380.9פנס ראשי ימין פיאט ~ F500
MRLPR381017- 5אופל (לובינסקי)תואם מקורי2006.8פנס ראשי ימ' - אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
MRLPR382017 5אופל (לובינסקי)תואם מקורי1960.7פנס ראשי שמ אסטרהD ~ 016-021 אסטרה

MRS511134012- 301 - '301 ~ 013-018פיג'ותואם מקורי436.02פנס אח' שמ
MRS610437011- קונקט ~ 011-013פורדחליפי409.5פנס אח' ימ' - קונקט
MRS61043811 קונקט ~ 011-013פורדחליפי409.5פנס אח' שמ' קונקט

OSR66240M6 010- 08-012מזדהחליפי840מנורה קסנון ~ M6
P403121015 4הונדהחליפי464.76פנס איתות ראי ימין-סיוויקD ~ 012-017 סיוויק

TY17A17101298-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי95מחזיר אור אח' ימ' קנגו
TY17A17201298-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי102מחזיר אור אח' שמ' קנגו

TYC111188301208- 308 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי643.9פנס אח' ימ
TYC111188401208- 308  '308  ~ 08-014פיג'וחליפי616.33פנס אח' שמ
TYC1112304012איביזה ~ 09-010סיאטחליפי591פנס אח' שמ' - איביזה -11 סטיישן
TYC1112304012חליפי591פנס אח' שמ' - איביזה -11 סטיישןVAG09-010 ~ איביזה

TYC1119130014 ימין מושלםX4 C10 שברולט אמריקהחליפי385.45פנס אחורי ג'י.אמ.סי
TYC1119140014 שמאל מושלםX4 C10 שברולט אמריקהחליפי385.45פנס אחורי ג'י.אמ.סי

TYC11500701פורד אקונוליין - -R 04 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי230פנס אחורי
TYC11500701פורד אקונוליין - -R 04 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי230פנס אחורי

TYC11519101294-00מרצדסחליפי1013.5פנס אח' ימ' אפור 202 - 96 בלבד ~ (W202) C-CLASS
TYC115851A1104-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי630פנס אח' ימ' - סילברדו
TYC115852A1104-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי895.1פנס אח' שמ' - סילברדו

TYC1162060007- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי639.9פנס אחורי שמ' סיינה
TYC116221A0110- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1145.9פנס אח' ימ' סילברדו
TYC116222A0110- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1145.9פנס אח' שמ' סילברדו

TYC1162550009 טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי614.7פנס אח' ימ' טאון קאנטרי
TYC1162560008 קריזלר טאון קאנטרי-L טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי698.5פנס אח

TYC116283001A07-11 ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1205.5פנס אח' ימ' דוג' ניטרו
TYC116329001A10- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1290.5פנס אחורי ימ' אדום קאמרי
TYC116330001A10- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1290.5פנס אחורי שמ' אדום קאמרי

TYC116345A0117- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2162.1פנס אח' ימ' חיצוני סיינה
TYC116346001011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1309.9פנס אח' שמ' חיצ' סיינה
TYC116411001(USA) 013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי795.8פנס אח' ימ' חיצ'  קאמרי
TYC116412001(USA) 013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי795.8פנס אח' שמ' חיצ' קאמרי

TYC116436A69B011- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3980.6פנס אח' שמ' - גרנד וויאגר
TYC11646100113- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי2410.1פנס אח' חיצוני ימ' מליבו
TYC116462001014-015 מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי2650.88פנס אח' שמ' - מליבו
TYC116479A0015-016 - אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1120פנס אח' ימ' חיצוני - אלטימה
TYC116480A0015-016 - אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1482.33פנס אח' שמ' - אלטימה

TYC116501B0108- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2390.3פנס אח' ימ' - אקספלורר
TYC116501B0108- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2390.3פנס אח' ימ' - אקספלורר
TYC116502B01SEL/XLT 011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2390.3פנס אח' שמ' אקספלורר
TYC116502B01SEL/XLT 011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2390.3פנס אח' שמ' אקספלורר

TYC116517A12BA4  -012  '09-011אודיחליפי860פנס אחורי ימ ~ A4
TYC116517A12BA4  -012  'חליפי860פנס אחורי ימVAG09-011 ~ A4
TYC116518A12BA4  -012  '012-015אודיחליפי860פנס אחורי שמ ~ A4
TYC116518A12BA4  -012  'חליפי860פנס אחורי שמVAG012-015 ~ A4

TYC116519001010- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1305.09פנס אח' חיצ' ימ' טראוורס
TYC116520001010- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1426.9פנס אח' חיצ' שמ' טראוורס

TYC116533001ARX-350  -013  '08-015לקסוסחליפי2444.1פנס אח' ימ ~ RX350
TYC116534001ARX-350  -013  '08-015לקסוסחליפי2444.1פנס אח' שמ ~ RX350

TYC116534A69RX350 11-'013-018לקסוסחליפי2087.74פנס אח' שמ' חיצ GS450 - לא פעיל
TYC116555001015- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2390.1פנס אח' ימ' דודג' ראם
TYC116556001015-  ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2390.1פנס אח שמ' - ראם

TYC11655900013-017 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי1636.2פנס אח' ימ' - אוואלון
TYC11656000013-015 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי1636.2פנס אח' שמ' - אוואלון

TYC116561A01A14- טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי3276.5פנס אח' ימ' חיצ' טראוורס
TYC116562A01A14- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3276.5פנס אחורי שמ' חיצוני טראוורס

TYC116601A01014- אימפלה - NLS ('חיצ)'אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי3739.9פנס אח' ימ
TYC116602A01014- אימפלה - NLS ('חיצ)'אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי3739.9פנס אח' שמ
TYC116603A52013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי844.55פנס אח' ימ' חיצ' - פורטה
TYC116604A52013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי844.55פנס אח' שמ' חיצ' פורטה
TYC116649B69Q50 -015 - 015אינפינטיחליפי1621.11פנס אח' ימ' חיצוני- ~ Q50
TYC116650B69Q50 -015- 015אינפינטיחליפי1621.11פנס אחורי שמ' חיצוני- ~ Q50

TYC11667500015-  היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1399.2פנס אח' ימ' חיצ' - היילנדר
TYC1166760014 היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1399.2פנס אח שמ חצ' היילנדר

TYC116699A01015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2330.9פנס אח' ימ' סילוורדו
TYC116699C01016- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2330.9פנס אח' ימ'- סילברדו
TYC116700A01015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2330.9פנס אח' שמ' סילברדו
TYC116700C01016- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2330.9פנס אח' שמ' -סילברדו
TYC116717A69016-אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי1602.02פנס אחורי ימין אאוטבק



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
TYC116718A6915- האוטבק L 'אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי1602.02פנס אח

TYC116735A0017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי776.5פנס אח ימין -טרנזיט
TYC116735A0017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי776.5פנס אח ימין -טרנזיט

TYC116736A012018 טרנזיט ~  -015פורדחליפי950פנס אח שמ-טרנזית
TYC116736A012018 טרנזיט ~  -015פורדחליפי950פנס אח שמ-טרנזית

TYC116753001N015- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1389.9פנס אח' ימ' סיאנה
TYC116754001N015- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1389.9פנס אח' שמ' סיאנה

TYC116763A0016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1474.4פנס אח' חיצ' ימ' - קרניבל
TYC116764A0016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1474.7פנס אח' חיצ' שמ' - קרניבל

TYC116809A62HRV -016-016-018הונדהחליפי2381.3פנס אח ימ ~ HRV
TYC116810A62HR-V 16 חצוני לד  L '016-018הונדהחליפי2381.3פנס אח ~ HRV
TYC116821A01016-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי2310פנס אח' ימ' - אדג
TYC116821A01016-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי2310פנס אח' ימ' - אדג

TYC116833001N016- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי1809.1פנס אח' ימין מקסימה
TYC116834001N016- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי1780פנס אח' שמאל מקסימה

TYC11683700103-015 - סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי181.2פנס אח' ימ' - סוואנה
TYC11683800103-015 - סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1810.2פנס אח' שמ' - סוואנה
TYC116853A62016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1895.99פנס אח' ימ' חיצ' - טוסון
TYC116854A62016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1895.99פנס אח' שמ' חיצ' - טוסון

TYC116855A0017- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי3210פנס אח' ימ' אקספלורר
TYC116855A0017- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי3210פנס אח' ימ' אקספלורר
TYC116856A0017- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4623.99פנס אח' שמ' אקספלורר
TYC116856A0017- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4623.99פנס אח' שמ' אקספלורר
TYC11686900QX60 -015 - '015-021אינפינטיחליפי2047.2פנס אח' ימ' חיצ ~ QX60
TYC11687000QX60 -017 - '015-021אינפינטיחליפי1981.2פנס אח' שמ ~ QX60

TYC116887B01019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי1650.3פנס אח' ימ' - אלטימה
TYC116888B01019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי1120פנס אח' שמ' חיצ' - אלטימה
TYC116903A52016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1404.4פנס אחורי ימ' אלנטרה
TYC116904A52016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1365.3פנס אח' שמ' - אלנטרה
TYC116911A59016-'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1930.5פנס אחורי ימין ספורטאז

TYC116911A5RH016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3165.15פנס אח' ימ' ספורטאז
TYC116912A59016-ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1930.5פנס אחורי שמ' חיצ' ספורטא'ז

TYC116912A5LH016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3165.15פנס אח' שמ' ספורטאז
TYC116919A68SRX  -011  011-016קדילקחליפי5860פנס אח' ימ' - קאדילק ~ SRX
TYC116920A68SRX -012 '011-016קדילקחליפי5860פנס אח' שמ ~ SRX
TYC116925A0116- מליבו R מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2896.91פנס אח
TYC116931A01016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי2391.5פנס אח' ימ' -אקווינוקס
TYC116932A01016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי2391.5פנס אח' שמ' -אקווינוקס
TYC116954A69016- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי1205.22פנס אח' שמ' - פורוסטר
TYC116969A01F350  -017 - '017פורדחליפי1290פנס אח' ימ- ~ F350
TYC116969A01F350  -017 - '017פורדחליפי1290פנס אח' ימ- ~ F350
TYC116970A01F350  -017 - '017פורדחליפי1490פנס אח' שמ- ~ F350
TYC116970A01F350  -017 - '017פורדחליפי1490פנס אח' שמ- ~ F350
TYC116973A69018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1820.33פנס אח' ימ' חיצוני -אקסטריל
TYC116974A69018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1729פנס אח' שמ' חיצוני - אקסטריל

TYC11697800017-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי3550.31פנס אח' שמ' - היילנדר
TYC11698900018-  (קרוס) XV - 'סובארוחליפי1771.5פנס אח' ימ' חיצXV ~ -018 ג'יפ

TYC116989A69XV -018- 'סובארוחליפי1299.8פנס אח' חיצ' ימXV ~ -018 ג'יפ
TYC116989C69XV -20 סובארוחליפי2820פנס אח' ימין חיצוניXV ~ -018 ג'יפ

TYC11699000XV  -018 - 'סובארוחליפי1771.5פנס אח' שמ' חיצXV ~ -018 ג'יפ
TYC116990A69XV -018- 'סובארוחליפי1299.8פנס אח' חיצ שמXV ~ -018 ג'יפ
TYC116990C69XV -20 סובארוחליפי2820פנס אח' שמאל חיצוניXV ~ -018 ג'יפ
TYC119005A59CX5 -017 '012-017מזדהחליפי959.33פנס אח ימ ~ CX-5
TYC119006A59CX5 -017 '018-021מזדהחליפי959.33פנס אח' מושלם שמ ~ CX-5
TYC119009A62CX5  -017 - '018-021מזדהחליפי1390.39פנס אח' ימ' חיצ ~ CX-5
TYC119010A62CX5  -017 - '018-021מזדהחליפי1390.39פנס אח' שמ' חיצ ~ CX-5
TYC119013A09Q7 -015 '07-015אודיחליפי3890.9פנס אח' עליון ימ ~ Q7
TYC119013A09Q7 -015 'חליפי3890.9פנס אח' עליון ימVAG07-015 ~ Q7
TYC119014A09Q7 -015 '07-015אודיחליפי3890.9פנס אח' עליון שמ ~ Q7
TYC119014A09Q7 -015 'חליפי3890.9פנס אח' עליון שמVAG07-015 ~ Q7
TYC119031001018- טויוטהחליפי1407.47פנס אח' ימ' ניקל קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC119031A01018- טויוטהחליפי2767.8פנס אח' ימ' מושחר קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC119032001018- טויוטהחליפי2990.1פנס אח' שמ' ניקל קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC119032A01018- טויוטהחליפי2767.8פנס אח' שמ' מושחר קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC119045A01018- טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי6269.3פנס אח ימ (חיצ)-טראוורס
TYC119046A01018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי4460.9פנס אח' שמ' חיצ' - טראוורס
TYC119047A1215  דובלו ~ 011-015פיאטחליפי759.6פנס אח ימ דובלו
TYC119048A12015 דובלו ~ 011-015פיאטחליפי895.15פנס אחורי שמאל-דובלו
TYC119048B12015 דובלו ~ -016פיאטחליפי844.1פנס אח שמ(+נורות) דלת מתרוממת דובלו
TYC119049C52019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1175פנס אח' חיצ' ימ' - אקסנט
TYC119050C52019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1175פנס אח' חיצ' שמ' - אקסנט
TYC119051A69X3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1709.9פנס אח' חצ' ימ- ~ X3 (G01)
TYC119059A01018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1456פנס אח' ימ' - ריינגלר
TYC119060A01018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1456פנס אח' שמ' - ריינגלר
TYC119065001021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1866.32פנס אח' ימ' - איוולטיס
TYC119066001021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1866.32פנס אח' שמ' - איוולטיס
TYC119079001019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1803.33פנס אח' חיצ' ימ' - פורסטר
TYC119080001019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1803.33פנס אח' חיצ' שמ' - פורסטר
TYC119089A09W205 014-018  -019 - '014-018מרצדסחליפי1905.6פנס אח' ימ ~ (W205) C-CLASS
TYC119090A09W205 014-018  -019 - '019-021מרצדסחליפי1905.6פנס אח' שמ ~ (W205) C-CLASS
TYC119103A09Q5S -017- '017-020אודיחליפי3709.2פנס אחורי ימ  ~ Q5
TYC119103A09Q5S -017- 'חליפי3709.2פנס אחורי ימVAG017-020  ~ Q5
TYC119104A09Q5S -017- '017-020אודיחליפי3709.2פנס אחורי שמ  ~ Q5
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TYC119104A09Q5S -017- 'חליפי3709.2פנס אחורי שמVAG017-020  ~ Q5
TYC119105A09018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2820.9פנס אח' ימ' חיצ(G20) 018- ~ 3 סדרה
TYC119106A09018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2820.9פנס אח' שמ' חיצ(G20) 018- ~ 3 סדרה
TYC119123019016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1702.99פנס אח' ימ' חיצ' תח' - פריוס
TYC119124019016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1702.99פנס אח' שמ' חיצ' תח' - פריוס
TYC119135A12019-  מרצדסחליפי1159.96פנס אח' ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
TYC119136A12019-  מרצדסחליפי959.99פנס אח' שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
TYC119151001016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2534.94פנס אח' חיצוני ימ'(דגם אמריקה) - מודל
TYC119152001016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2534.94פנס אח' חיצוני שמ'(דגם אמריקה) - מודל
TYC119156B0020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2725.1פנס אח' שמ' - אקספלורר
TYC119156B0020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2725.1פנס אח' שמ' - אקספלורר

TYC119189A02RX350 17-'08-015לקסוסחליפי4125.5פנס אח ימ ~ RX350
TYC119190A02RX350H  -016 - '08-015לקסוסחליפי4125.5פנס אח' שמ ~ RX350
TYC119227A11F350  -017 - 'חליפי3493.24פנס אח' ימ
TYC119228A11F250  -019 - 'חליפי3493.24פנס אח' שמ

TYC11A3130100 פביה-R פאביה ~ 00-05סקודהחליפי406.1פנס אח
TYC11A3130100 פביה-R חליפי406.1פנס אחVAG00-05 ~ פאביה

TYC11A659C01לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי921.2פנס אח' ימ' לנסר 04-07 שקוף
TYC11B063A12M-6 06-07 - '06-07מזדהחליפי338.98פנס אח' ימ' חיצ ~ M6
TYC11B064A12M-6 06-07 - '06-07מזדהחליפי338.98פנס אח' שמ' חיצ ~ M6
TYC11B37101208-010  סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי890.33פנס אח' ימ' - סויפט
TYC11B37201208-010  סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי890.33פנס אח' שמ' - סויפט
TYC11B47306209-  יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי739.88פנס אח' ימ' לדים -יאריס
TYC11B47406209- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי739.99פנס אח' שמ' לדים - יאריס
TYC11B507052I800 - 1  -011 09-017יונדאיחליפי1055.99פנס אח' ימ' דלת ~ I800
TYC11B68301202-06 קונקט ~ 02-010פורדחליפי308.7פנס אח' ימ' מושלם קונקט
TYC11B68401207-11 קונקט ~ 02-010פורדחליפי402.5פנס אח' שמ' - קונקט
TYC11B72301909- 4שברולט קוריאהחליפי1026.26פנס אח' ימ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
TYC11B72401909- 4שברולט קוריאהחליפי1108.5פנס אח' שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
TYC11B75901211- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1220.25פנס אח' ימ' - סוויפט
TYC11B76001211- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1220.25פנס אח' שמ' - סוויפט
TYC11B82901209-011 פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי720.3פנס אח' ימ' - פיורינו
TYC11B845062012-מונדאו ~ 012-015פורדחליפי762פנס אחורי ימין חיצוני מונדאו סטיישן
TYC11B8490124D -011 4פורדחליפי677.1פנס אח' ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
TYC11B8500124D  -011 4פורדחליפי440פנס אח' שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

TYC11B865307SW 05-07-'307 ~  06-08פיג'וחליפי515.15פנס אח' ימ
TYC11B866L 307 05-07 SW '307 ~  06-08פיג'וחליפי500.1פנס אח

TYC11B868002CC 06-011 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1159פנס אחורי שמ' פסאט
TYC11B868002CC 06-011 חליפי1159פנס אחורי שמ' פסאטVAG06-010 ~ פאסאט
TYC11B959012012- סול ~ 012-014קיהחליפי1388.9פנס אח' ימ' - סול
TYC11B960012012- סול ~ 012-014קיהחליפי1388.9פנס אח' שמ' - סול
TYC11C0070125D -11 4שברולט קוריאהחליפי581פנס אח' ימ'-סוניקD ~ 011-017 סוניק

TYC11C07301A3 2D -09 - '08-012אודיחליפי1040.9פנס אח' ימ ~ A3
TYC11C07301A3 2D -09 - 'חליפי1040.9פנס אח' ימVAG08-012 ~ A3
TYC11C074013 מושחרD 09- A-3 08-012אודיחליפי1040.9פנס אח שמאל ~ A3
TYC11C074013 מושחרD 09- A-3 חליפי1040.9פנס אח שמאלVAG08-012 ~ A3

TYC11C119A01X5 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2200.9פנס אח' ימ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
TYC11C120A01X-5 011-ב.מ.וו / מיניחליפי2200.9פנס אחורי שמאל חיצוני(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

TYC11C13501C4 -011-011-016סיטרואןחליפי895.15פנס אח ימ ~ C4
TYC11C13601C-4 -11 '011-016סיטרואןחליפי895.15פנס אח' שמ ~ C4

TYC11C139A52011-016 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי749.9פנס אח' ימ' - דימקס
TYC11C140A52011-  דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי749.9פנס אח' שמ' - דימקס
TYC11C151001ML350 09-012 - '012-018מרצדסחליפי2305.9פנס אח' ימ ~ (W166) GLE-CLASS
TYC11C152001ML350 09-012 - '012-018מרצדסחליפי1844.5פנס אח' שמ ~ (W166) GLE-CLASS

TYC11C160012B011- 206 - '206 ~ 011-012פיג'וחליפי445.1פנס אחורי שמ+
TYC11C245062012-  1 'סד (F20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1559.8פנס אח' ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
TYC11C246062012-  1 'סד (F20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1559.8פנס אח' שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
TYC11C318B19015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1290.1פנס אח' שמ' - חיפושית
TYC11C318B19015-  חליפי1290.1פנס אח' שמ' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית

TYC11C369012BI30 12 - '012-018יונדאיחליפי823.3פנס אח' ימ' מושלם חיצ ~ I30
TYC11C370012BI30 012-012-018יונדאיחליפי823.3פנס אח' שמ' חיצוני ~ I30

TYC11C45301C3 11-'סיטרואןחליפי725.1פנס אח' ימC3 010-011 ~ פיקסו
TYC11C454012C3 -011 - 'סיטרואןחליפי725.1פנס אח' שמC3 010-011 ~ פיקסו

TYC11C554012BSW  014 5טויוטהחליפי789.85פנס אחורי שמאל הוריסD ~ -013 הוריס
TYC11C555A1C-3 -014 010-016סיטרואןחליפי581.22פנס אח' ימין ~ C3
TYC11C55601C3 -014 010-016סיטרואןחליפי581.22פנס אח שמ ~ C3

TYC11C605C12016- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי682.9פנס אח' ימ' חיצוני פולו
TYC11C605C12016- חליפי682.9פנס אח' ימ' חיצוני פולוVAG014-017 ~ פולו
TYC11C606C12016- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי791פנס אח' שמ' חיצוני פולו
TYC11C606C12016- חליפי791פנס אח' שמ' חיצוני פולוVAG014-017 ~ פולו
TYC11C627A12I10   -017 - '014-016יונדאיחליפי1260.5פנס אח' ימ ~ I10
TYC11C628A12I10 -017 - '014-016יונדאיחליפי1255.9פנס אח' שמ ~ I10
TYC11C673062013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1285.1פנס אח' ימ' לד אוקטביה
TYC11C673062013- חליפי1285.1פנס אח' ימ' לד אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
TYC11C674062013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1690.1פנס אח' שמ' לד אוקטביה
TYC11C674062013- חליפי1690.1פנס אח' שמ' לד אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
TYC11C675012ST 14- רפיד ~ -013סקודהחליפי500.99פנס אח' ימ' אוקטביה
TYC11C675012ST 14- חליפי500.99פנס אח' ימ' אוקטביהVAG013- ~ רפיד
TYC11C676012ST 14- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי500.99פנס אח' שמ' אוקטביה
TYC11C676012ST 14- חליפי500.99פנס אח' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

TYC11C689001N07-010 קליבר-R 'קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי911.2פנס אח
TYC11C690001N07-10 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1115.1פנס אח' שמ' קרייזלר

TYC11C74905014-  'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי985.9פנס אח' ימ' - אטראג
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TYC11C75005014-  'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי995.5פנס אח' שמ' - אטארז

TYC11C753B62012-016 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1748.4פנס אח' ימ' - דימקס
TYC11C754B62012-016 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1748.4פנס אח' שמ' - דימקס
TYC11C811012SW 016 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי841.3פנס אחורי ימין-פאביה
TYC11C811012SW 016 חליפי841.3פנס אחורי ימין-פאביהVAG015-018 ~ פאביה
TYC11C812012SW -15 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי841.3פנס אח' שמאל פאביה
TYC11C812012SW -15 חליפי841.3פנס אח' שמאל פאביהVAG015-018 ~ פאביה
TYC11C817A1014-017 קנגו ~ -014רנוחליפי460.11פנס אח' ימ' קנגו
TYC11C818A1014-017 קנגו ~ -014רנוחליפי402פנס אח' שמ' קנגו

TYC11C833012016- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי640פנס אחורי חיצוני ימ' קורסה
TYC11C9170513- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1501.65פנס אח' ימ' חיצ' ספורטז
TYC11C9180514 ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1977.6פנס אח' שמ'-ספורט'ז

TYC11E184052016- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי968.6פנס אח' שמ'-ספארק
TYC11E277A12013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1078.2פנס אח' ימ' -רפיד
TYC11E277A12013- חליפי1078.2פנס אח' ימ' -רפידVAG013- ~ רפיד
TYC11E278A12013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1078.2פנס אח' חיצ' שמ' כהה - רפיד
TYC11E278A12013- חליפי1078.2פנס אח' חיצ' שמ' כהה - רפידVAG013- ~ רפיד
TYC11E475069HRV 016-018 - '016-018הונדהחליפי2850.15פנס אח' ימ' חיצ ~ HRV
TYC11E476069HRV 016-018 - '016-018הונדהחליפי2850.15פנס אח' שמ' חיצ ~ HRV
TYC11E515A09017- 253 - '016-019מרצדסחליפי2790.15פנס אח' ימ ~ (W253) GLC
TYC11E516A09017- 253 - '016-019מרצדסחליפי2790.15פנס אח' שמ ~ (W253) GLC
TYC11E583052018-  4קיהחליפי652.15פנס אח' ימ' חיצ' - ריוD ~ -018 ריאו
TYC11E584052018-  4קיהחליפי652.15פנס אח' שמ' חיצ' - ריוD ~ -018 ריאו
TYC11E6290625D  -017 5הונדהחליפי1919.19פנס אחורי חיצ' ימ' - סיויקD ~ 017-020 סיוויק
TYC11E630062TYPE R  -018 הונדהחליפי1919.19פנס אח' שמ' חיצ' - סיוויקTYPE R ~ -018 סיוויק
TYC11E673009G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי3205פנס אח' ימ' חיצ(G30) 017- ~ 5 סדרה
TYC11E674009G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי3205פנס אח' שמ' חיצו(G30) 017- ~ 5 סדרה
TYC11E697012017- סנדרו סטפויי ~ -015דאצ'יהחליפי620.6פנס אח' ימ' - סנדרו סטפווי
TYC11E701062018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1762פנס אח' ימ' פולו
TYC11E701062018- חליפי1762פנס אח' ימ' פולוVAG018-021 ~ פולו
TYC11E702062018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1021פנס אחורי שמאל פולו
TYC11E702062018- חליפי1021פנס אחורי שמאל פולוVAG018-021 ~ פולו
TYC11E803062017- ספייס סטאר ~ 017-019מיצובישיחליפי1072.5פנס אח' ימ' - ספייס סטאר
TYC11E804A62016- ספייס סטאר ~ 017-019מיצובישיחליפי1072.5פנס אח' שמ' - ספייס סטאר

TYC11E833062B017- חליפי992.65פנס אח' ימ' חיצוני - מגאן גרנד קופה
TYC11E891062SW 16 הוריס R '5טויוטהחליפי1091.1פנס אחD ~ -013 הוריס
TYC11E892062015- 5טויוטהחליפי1091.1פנס אחורי שמאל הוריסD ~ -013 הוריס
TYC11E92906216-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1310.09פנס אח' ימ' תחתון פריוס
TYC11E979A62019- חליפי4826פנס אח' ימ' חיצ' - טוסון
TYC11E980A62019-  חליפי4826פנס אח' שמ' חיצ' - טוסון
TYC11E989062019-  4טויוטהחליפי1240.15פנס אח' ימ' חיצ' - קורולהD ~ -019 קורולה
TYC11E990062019-  4טויוטהחליפי1240.15פנס אח' שמ' חיצ' - קורולהD ~ -019 קורולה
TYC11F031052019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1504פנס אחורי ימ' - אילנטרה
TYC11F032052019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1459.99פנס אח' שמ' - אילנטרה
TYC11F033052019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי2190.39פנס אח' ימ' - טוסון
TYC11F034052019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי2059.99פנס אח' שמ' - טוסון
TYC11F131062018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי651.13פנס אח' ימ' - קרפטר
TYC11F131062018-  חליפי651.13פנס אח' ימ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
TYC11F132062018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי651.13פנס אח' שמ' - קרפטר
TYC11F132062018-  חליפי651.13פנס אח' שמ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
TYC11F145062W910)  -019) מרצדסחליפי2414.8פנס אח' ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
TYC11F146062019-  מרצדסחליפי2414.8פנס אח' שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
TYC11F147052016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1395.9פנס אח' ימ' - איוניק
TYC11F148052016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1395.9פנס אח' שמ' חיצ' - איוניק

TYC11F155062B5D  -019 חליפי2450.88פנס אח' חיצוני ימ'  - קורולה
TYC11F156062B5D  -019 חליפי4416.42פנס אח' חיצוני שמ'  - קורולה

TYC11F163062020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי2250.24פנס אח' ימ' - טריטון
TYC11F164062020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי2250.24פנס אח' שמ' - טריטון
TYC11F185012018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי710.5פנס אח' ימ' (2 דלתות) - ברלינגו
TYC11F186012018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי710.5פנס אח' שמ' (2 דלתות) - ברלינגו
TYC12526500108 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1191.55פנס איתות במגן קד' ימ'-טרווס
TYC12526600108 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1191.55פנס איתות במגן קד' שמ'-טרווס
TYC125267009אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי408.18פנס איתות במגן קד' ימ' - אינסייט
TYC125268009אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי408.18פנס איתות במגן קד' שמ' - אינסייט
TYC125275009011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי509.1פנס ימ' במגן קד' לד אדג
TYC125275009011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי509.1פנס ימ' במגן קד' לד אדג
TYC12527600911- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי509.1פנס במגן קד' שמ' אדג
TYC12527600911- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי509.1פנס במגן קד' שמ' אדג

TYC1252830007-  פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי425.6פנס איתות וחנייה ימ' פטריוט פנס בודד
TYC1252840007- פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי466.6פנס איתות+חנייה שמ' פטריוט

TYC125305001016- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1134.9איתות ימ' במגן קד'-טרווס
TYC125306001016- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1110.1איתות שמ' במגן קד'-טרווס

TYC12532300014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5545.7פנס איתות ימ' במגן קד' - גרנד צירוקי
TYC12532400016 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5545.7פנס ראשי שמאל עליון-ג.שירוקי

TYC12533500115- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי1469.9פנס ערפל ימין קאמרי
TYC125336001-15 קאמרי L 'קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי1469.9ערפל קד

TYC12533700015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי925.9פנס איתות ימ' במגן טויוטה קאמרי
TYC12533800015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי925.9פנס איתות שמאל במגן טויוטה קאמרי

TYC125353009BXC60 014- '09-017וולבוחליפי2072.22פנס לד במגן קד' ימ ~ XC60
TYC125354009BXC60 014- '09-017וולבוחליפי2072.22פנס לד במגן קד' שמ ~ XC60

TYC12537100916- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי1820.1פנס ערפל(לד)קד' ימ' סונטה
TYC12537200916- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי1820.1פנס ערפל(לד)קד' שמ' סונטה
TYC12538300117 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1971פנס ערפל קד' ימ'-מאליבו
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TYC12538400116- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1690.15ערפל קד שמ' מליבו
TYC125405019017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי366.99פנס איתות קד' ימ' מזדהD M3
TYC125406019017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי366.99פנס איתות קד' שמ' מזדהD M3

TYC12540900IS250H 014-018 - '014-018לקסוסחליפי5808.2פנס לד ימ' במגן קד ~ IS250H
TYC12541000IS250  -019 - (לד) '014-018לקסוסחליפי5808.2פנס ערפל שמ' במגן קד ~ IS250H

TYC125411A01015-017 אודסיי ~ 015-017הונדהחליפי503.1פנס איתות ימ' במגן קד' - אודסיי
TYC125417A62018-020 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי3150.9פנס איתות קד' ימ' על' - קונה
TYC125418A62018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי3150.33פנס איתות שמ עליון'' - קונה
TYC12A035D1206 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי294פנס במגן ימ'פאסט
TYC12A035D1206 חליפי294פנס במגן ימ'פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
TYC12A145009166 013-'מרצדסחליפי1150.19פנס ערפל קד' ימML164 -לא פעיל
TYC12A153002107 012- 107 ~  07-011פיג'וחליפי601.1פנס ערפל קדמי שמ'+ימ' מלבן לדים
TYC12A301002012- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי681.11פנס לד קדמי ימ' - פלואנס
TYC12A302002012- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי497.22פנס לד שמ' במגן קד' - פלואנס
TYC12A401002015-  508 - '508  ~ 012-019פיג'וחליפי3109.9פנס חניה קד' ימ
TYC12A402002015- 508 508  ~ 012-019פיג'וחליפי3109.9פנס חנייה קד' שמאל

TYC12A417009N016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2805.9פנס קד' תחתון ימ' - איוניק
TYC12A418009N016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2805.9פנס קד' תח' שמ' - איוניק

TYC12A429002018- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1384.99פנס לד קד' ימ' - קפצ'ור
TYC12A430002018- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1384.99פנס לד קד' שמ' - קפצ'ור
TYC15A185B09018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי490פנס בלימה- פולו
TYC15A185B09018- חליפי490פנס בלימה- פולוVAG018-021 ~ פולו
TYC15A28501908 גלאקסי ~ 08-015פורדחליפי162.8פנס אור מספר גלקסי
TYC15A313002010- טראפיק ~ 09-13רנוחליפי115פנס אור מס' - טרפיק
TYC15A31500208 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי350.9קשוט מטען-דוקטו
TYC15A32300906-011 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי90פנס אור מספר - קרפטר
TYC15A32300906-011 חליפי90פנס אור מספר - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
TYC15A385009013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי98.7פנס אור מספר-אוקטביה
TYC15A385009013- חליפי98.7פנס אור מספר-אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
TYC15A38700910- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי63.3פנס מספר - פלואנס

TYC15A425002B08-011 דיילי ~ 07-011איווקוחליפי290.09פלסטיק פנסי מספר+פנסי מס' - איוקו
TYC15A51500212 4טויוטהחליפי169.6פנס אור מספר ימ'/שמ' - קורולה -013/יאריסD ~ 013-015 קורולה
TYC15A53300219 רפיד ~ -013סקודהחליפי272.6פנס מספר -רפיד -017 / טוארג
TYC15A53300219 חליפי272.6פנס מספר -רפיד -017 / טוארגVAG013- ~ רפיד
TYC15A603002019-  סיטיגו ~  -019סקודהחליפי788.7פנס בלימה אח' - סיטיגו
TYC15A603002019-  חליפי788.7פנס בלימה אח' - סיטיגוVAG019-  ~ סיטיגו
TYC15A631052010 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי257.6פנס בלימה אח' - ברלינגו

TYC15A677009B08-11 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1227.6פנס אור בלם אח' רינגלר
TYC15A721002010- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי967.98פנס בלימה במטען - קשקאי
TYC15A74700215 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי530.5פנס בלימה בדלת מטען-יאריס
TYC15A777002018- חליפי834.2פנס אור בלם עליון - מוקה
TYC17522900104 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי49.8מחזיר אור במגן אח' ימ' טריילבליזר
TYC175230001טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי59.8מחזיר אור במגן אח' שמ' טריילבליזר

TYC17525700C.R.V 07- 08-012הונדהחליפי92.22מחזיר אור אחורי ימין הונדה ~ CRV
TYC17525800CRV 07-'08-012הונדהחליפי92.22מחזיר אור אח' שמ ~ CRV

TYC17526500908+ קורולה R+L 4טויוטהחליפי97מחזיר אור אחD ~ 08-010 קורולה
TYC175273001(USA) 10- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי995.1פנס אח' ימ' פני' קאמרי
TYC175281001012- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי851.4פנס אח' ימ' פנ' - סיינה
TYC17528700111-גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי652.2מחזיר אור במגן אחורי ימין שירוקי
TYC175288001012 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי601.1מחזיר אור אחורי שמאל-גרנד שירוקי
TYC175295009011- 4טויוטהחליפי95.85מחזיר אור אח' ימ' - קורולהD ~ 011-012 קורולה
TYC175296009011- 4טויוטהחליפי95.85מחזיר אור אח' שמ' - קורולהD ~ 011-012 קורולה
TYC17529900908 05-08קדילקחליפי176.9מחזיר אור אח' ימ'+שמ'-קדילק ~ CTS
TYC175317009CRV 10 '08-012הונדהחליפי104.4מחזיר אור אח' ימ ~ CRV
TYC175318009CRV 10 '08-012הונדהחליפי104.4מחזיר אור אח' שמ ~ CRV
TYC17532000909 אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי284.8מחזיר אור אח' שמ'-אינסייט
TYC17532500909- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי197.25מחזיר אור ימ' למגן אח' אקורד
TYC17532600909- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי197.25מחזיר אור שמ' למגן אח' אקורד
TYC175332009B-3 08 5 ~ 08-012סובארוחליפי129.2מחזיר אור שמ' במגן אח-סובארוD B3
TYC17533300112- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי165.3מחזיר אור אח' ימ' מליבו
TYC17533400112- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי165.3מחזיר אור אח' שמ' מליבו
TYC175336001013- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי1989.8פנס אח' שמ' פנ' - מליבו
TYC175341009F30 3 -11 'ב.מ.וו / מיניחליפי229.8מחזיר אור במגן אח' ימ'  סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
TYC175342009F30 3 -11 'ב.מ.וו / מיניחליפי319.9מחזיר אור במגן אח' שמ'  סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
TYC17536600108-11 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1512.5פנס אח' טראוורס
TYC175371009014- 4טויוטהחליפי243.1מחזיר אור אחורי ימ' קורולהD ~ 013-015 קורולה
TYC175372009013- 4טויוטהחליפי243.1מחזרי אור אח' שמ' קורולהD ~ 013-015 קורולה

TYC17541700RAV4 013- 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי441.13פנס אח' פנימי ימ
TYC17541800RAV4 013- - 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי441.13פנס אח' פנימי שמ

TYC175427009CX5 12 '012-017מזדהחליפי703.25פנס אח' פנימי ימ ~ CX-5
TYC175428009CX5 12 '012-017מזדהחליפי703.25פנס אח' פנימי שמ ~ CX-5
TYC17544300909 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי108.9מחזיר אור אח' ימין-פורסטר
TYC17544400909-011 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי108.9מחזיר אור אח שמ' -פורסטר

TYC175476001A014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3835.3פנס אח' שמ' פנימי שירוקי
TYC175493001013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי440.1מחזיר אור אח' ימ'-אאוטלנדר

TYC1755350016 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי832.1פנס אח' ימ'פני'-קאמרי
TYC1755360015 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי832.1פנס אח' שמ' פנימי קאמרי

TYC175543001015- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1123.95פנס אח' ימ' פנימי סיינה
TYC175544001015- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1123.95פנס אח' שמ' פנימ'  סיינה
TYC175561A12016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי651.4פנס אחורי פנ' ימין ג'טה
TYC175561A12016- חליפי651.4פנס אחורי פנ' ימין ג'טהVAG016- ~ ג'טה
TYC175562A6215- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי558.4פנס אח' שמ' פנימי גולף ג'טה
TYC175562A6215- חליפי558.4פנס אח' שמ' פנימי גולף ג'טהVAG016- ~ ג'טה
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TYC175567009B13 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי163.9מחזיר אור ימ' - גולף
TYC175567009B13 חליפי163.9מחזיר אור ימ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
TYC175568009B13 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי163.9מחזיר אור שמ' - גולף
TYC175568009B13 חליפי163.9מחזיר אור שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף

TYC175575009-015 ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי220.11מחזיר אורי אח' שמ'+ימ' ניסן ג'וק
TYC175577009HRV 016-018 - '012-015הונדהחליפי1634.7פנס אח' ימ' פנ ~ HRV
TYC175577B59HRV  -019 - '019הונדהחליפי1604.2פנס אח' ימ' פנ- ~ HRV
TYC175578009HRV 016 '012-015הונדהחליפי1634.7פנס אח' פנ' שמ ~ HRV
TYC175578B59HRV  -019 - '019הונדהחליפי1604.2פנס אח' שמ' פנ- ~ HRV

TYC175583001N016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי370מחזיר אור אח ימ מרכזי פורד אדג
TYC175583001N016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי370מחזיר אור אח ימ מרכזי פורד אדג

TYC175589009CC 011- פולקסווגןחליפי146.6מחזיר אור אח' ימ' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
TYC175589009CC 011- חליפי146.6מחזיר אור אח' ימ' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
TYC1755900093C8945105A 08 פולקסווגןחליפי146.6מחזיר אור אח' שמ'-פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
TYC1755900093C8945105A 08 חליפי146.6מחזיר אור אח' שמ'-פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
TYC175607009016- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי170מחזיר אור אח' ימ' - אקספלורר
TYC175607009016- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי170מחזיר אור אח' ימ' - אקספלורר
TYC175608009016- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי170מחזיר אור אח' שמ' - אקספלורר
TYC175608009016- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי170מחזיר אור אח' שמ' - אקספלורר

TYC17562500CX3  -017 - '017-018מזדהחליפי782.22פנס אח ימ' פנ ~ CX-3
TYC17562600CX3  -017 - '017-018מזדהחליפי477.33פנס אח' שמ' פנ ~ CX-3

TYC175667001N016- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי680מחזיר אור ימ' אלטימה
TYC175667A01N18- אלטימה ~ -019ניסןחליפי445פנס אח' ימין פנימי אלטימה
TYC175668A01N18- אלטימה ~ -019ניסןחליפי415.9פנס אח' שמאל פנימי-אלטימה

TYC17567100016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי705.33פנס אח' ימ' פנימי - סנטרה
TYC17567200016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי582.33פנס אחורי שמאל פנימי - סנטרה

TYC175677009017- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי218.1מחזיר אור אח' ימ' אילנטרה
TYC175678009017- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי218.1מחזיר אור אח' שמ' אילנטרה
TYC175737009018- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי2142.5פנס אחורי ימ' היילנדר

TYC17573800017-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי1960פנס אח' שמ' פנ' - היילנדר
TYC1757530095D 018-5הונדהחליפי308רפלקטור אחורי ימין  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק
TYC1757540095D  -018 5הונדהחליפי308מחזיר אור אח שמאל במגן אח - סיויקD ~ 017-020 סיוויק
TYC175761009C-Class Coupe W205 AMG '016-019מרצדסחליפי211.4מחזיר אור אח ימ ~ (W253) GLC
TYC175762009C-Class Coupe W205 AMG '016-019מרצדסחליפי211.4מחזיר אור אח שמ ~ (W253) GLC
TYC175763009Q60  -017 - '017אינפינטיחליפי279.8מחזיר אור אח' ימ- ~ Q60
TYC175764009Q60  -017 - '017אינפינטיחליפי182.4מחזיר אור אח' שמ- ~ Q60
TYC175769A01018- טויוטהחליפי1970.22פנס אח' ימ' פנימי קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC175769B01021-  טויוטהחליפי2809.33פנס אח' פנימי ימ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC175770A01018- טויוטהחליפי1895.95פנס אח' שמ' פנימי קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC175770B01021-  טויוטהחליפי2805.22פנס אח' פנימי שמ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC175773009017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי220מחזיר אור אח' ימ' פנימי טיגואן
TYC175773009017- חליפי220מחזיר אור אח' ימ' פנימי טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
TYC175774009017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי220מחזיר אור אח' שמ' פנימי טיגואן
TYC175774009017- חליפי220מחזיר אור אח' שמ' פנימי טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
TYC175775006017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי216.2מחזיר אור אח' ימ' חיצוני טיגואן
TYC175775006017- חליפי216.2מחזיר אור אח' ימ' חיצוני טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
TYC175776006017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי200מחזיר אור אח' שמ' חיצוני טיגואן
TYC175776006017- חליפי200מחזיר אור אח' שמ' חיצוני טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
TYC175787A09018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי6028.2פנס אח' ימ' פנ' - טראוורס
TYC175788A09018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי4280.9פנס אח' שמ' פנ' - טראוורס
TYC175797001019- אלטימה ~ -019ניסןחליפי750.9פנס פנ' אח' ימ' אלטימה
TYC175798001019- אלטימה ~ -019ניסןחליפי580פנס פנ' אח' שמ' אלטימה
TYC175801009014-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי291.25פנס איתות ימ' במגן אח' - מליבו
TYC175802009014-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי291.25פנס איתות שמ' במגן אח' - מליבו
TYC175803A69019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2765.15פנס אח' ימ' פנ' - ראב
TYC175804A69019-  4-ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי3151.82פנס אח' שמ' פנ' (י.מקביל) - ראב
TYC175805009019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1940.39פנס אח' פנ' ימ' - פורסטר
TYC175806009019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1940.39פנס אח' שמ' פנ' - פורסטר
TYC175807009019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1216.4מחזיר אור אח' ימ' - אילנטרה
TYC17582700116- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי365.25מחזיר אור אח' ימ' אקוונוקס
TYC17582800116- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי339.31מחזיר אור אח' שמ' אקווינוקס

TYC17582900019-  מרצדסחליפי90.38מחזיר אור אח' ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
TYC17583000019-  015-018מרצדסחליפי90.38מחזיר אור אח' שמ' - ספרינטר ~ (W231) SL

TYC175847009020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי3969.9פנס אח' ימ' פנ' - היילנדר
TYC175848009020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי3958.3פנס אח' שמ' פנ' - היילנדר

TYC17585500020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1105.99פנס אח' שמ' פנ' - סנטרה
TYC17585600020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1033.1פנס אח' ימ' פנ' - סנטרה
TYC17585900020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי269.7פנס ערפל אח' ימ' - סלטוס
TYC17586000020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי269.7פנס ערפל אח' שמ' - סלטוס
TYC17586300XV  -018 - 'סובארוחליפי1905.69פנס אח' ימ' פנXV ~ -018 ג'יפ
TYC17586400XV -018 - 'סובארוחליפי1905.69פנס אח' פנ' שמXV ~ -018 ג'יפ

TYC175877009019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי250.9פנס ערפל אח' ימ' - טוסון
TYC175878009019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי250.9פנס ערפל אח' שמ' - טוסון
TYC175907001021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי1614.92פנס אח' ימ' פנ' - סיינה
TYC175908001021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי974.78פנס אח' שמ' פנ' - סיינה
TYC175923001021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי805.67פנס ערפל אח' ימ' - סורנטו
TYC175924001021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי805.67פנס ערפל אח' שמ' - סורנטו
TYC175931001021-  קרניבל ~  -021קיהחליפי480.62פנס ערפל אח' ימ' - קרניבל
TYC175932001021-  קרניבל ~  -021קיהחליפי480.62פנס ערפל אח' שמ' - קרניבל
TYC17A05200205 פונטו ~ 04-06פיאטחליפי115.55מחזיר אור אחורי שמאל-פונטו
TYC17A11301293-04 טרופר ~ 99-04איסוזוחליפי691.55פנס אח' במגן ימ' - טרופר
TYC17A11401293-04 טרופר ~ 99-04איסוזוחליפי691.55פנס אח' שמ' במגן-טרופר
TYC17A137A12M6 06-07 - '06-07מזדהחליפי169פנס אח' ימ' פנ ~ M6
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TYC17A138A12M6 06-07 - '06-07מזדהחליפי169פנס אח' שמ' פנ ~ M6
TYC17A24300908-013 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי95מחזיר אור אח' ימ' - גולף
TYC17A24300908-013 חליפי95מחזיר אור אח' ימ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
TYC17A24901209- 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי911.98פנס אח' פני' ימ' סיוויק היברידיתD  סיוויק
TYC17A25001209- 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי911.98פנס אחורי פני'  שמ' היברידית סיוויקD  סיוויק
TYC17A2670194D 09- M3 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי210.9פנס אח' ימ' פנD M3
TYC17A268A124D 09- M3 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי279.39פנס אח' שמ' פנD M3
TYC17A26901209- 3 5 ~ 09-013מזדהחליפי260פנס אח' ימ' במכסה תא מטען 5דל' מזדהD M3
TYC17A27001209- 3 5 ~ 09-013מזדהחליפי339.4פנס אח' שמ' במכסה תא מטען 5דל' מזדהD M3
TYC17A271009M3 -09 -'4 ~ 09-013מזדהחליפי122.9מחזיר אור אח' ימD M3
TYC17A272009M3 -09 -'4 ~ 09-013מזדהחליפי122.9מחזיר אור אח' שמD M3
TYC17A285B12014-  חליפי906.02פנס אח' שמ' פנ' - אסטרה

TYC17A31900I35 -11 4 ~ 011-013יונדאיחליפי123.01פנס ערפל אחורי ימ' אילנטרהD I35
TYC17A32000I35 -11 4 ~ 011-013יונדאיחליפי123.01פנס ערפל אחורי שמ' אילנטרהD I35

TYC17A323009A11- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי450פנס אח' ימ' פנימי גולף ג'טה
TYC17A323009A11- חליפי450פנס אח' ימ' פנימי גולף ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
TYC17A324009A11- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי450פנס אח' שמ' פנימי גולף ג'טה
TYC17A324009A11- חליפי450פנס אח' שמ' פנימי גולף ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

TYC17A382009X3 2.0L F25 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי290רפלקטור שמ' למגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
TYC17A403009BML-350 -013 '09-012מרצדסחליפי488.9מחזיר אור אח' ימ  ML350 - לא פעיל
TYC17A404009BML-350 -013 '06-011מרצדסחליפי488.9מחזיר אור אח' שמ ~ (W164) ML
TYC17A409012BST 011- פורדחליפי520.9פנס אח' ימ' פנ' - פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
TYC17A410012BST 011-015- פורדחליפי510פנס אח' שמ' פנ' - פוקוסST ~ 012-015 פוקוס

TYC17A47901213 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי855פנס אח' פנימי ימ' - גולף
TYC17A47901213 חליפי855פנס אח' פנימי ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
TYC17A48001213 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי865.7פנס אח' פנימי שמ' - גולף
TYC17A48001213 חליפי865.7פנס אח' פנימי שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף

TYC17A50000C3 11-פנימי L '010-016סיטרואןחליפי366.7פנס אח ~ C3
TYC17A757052016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי321.33פנס פנימי אח' ימ' אילנטרה
TYC17A758052016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי723.22פנס אח' שמ' פנ' - אילנטרה
TYC17A761062016- 4טויוטהחליפי981.6פנס אח' פני' ימ' -קורולהD ~ 013-015 קורולה
TYC17A762062016-  4טויוטהחליפי890פנס אח' שמ' פנ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
TYC17A799009F30 012-017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי319.09מחזיר אור אח' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
TYC17A800009F30 012-017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי319.09מחזיר אור אח' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
TYC17A805009CHR  -016 - '016טויוטהחליפי181.15מחזיר אור אח' ימ- ~ C-HR
TYC17A806009CHR -017 016טויוטהחליפי181.15מחזיר אור אח' שמ' - טויוטה- ~ C-HR
TYC17A847052I35 014- 4 ~ 014-016יונדאיחליפי987.1פנס אח' ימ' פנימיD I35
TYC17A848052I35 014-4 ~ 014-016יונדאיחליפי987.1פנס אחורי שמאל פנימיD I35
TYC17B001002013-  5טויוטהחליפי397.7מחזיר אור אח' ימ' - הוריסD ~ -013 הוריס
TYC17B002002013-  5טויוטהחליפי397.7מחזיר אור אח' שמ' - הוריסD ~ -013 הוריס
TYC185269A12רנוחליפי120פנס צד לבן 04- - רנו קנגוB ~ 02-05 קליאו
TYC18596901103-07 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי508.9איתות קד' ימ' כתום-סאוונה
TYC18597001103-07 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי508.9איתות קד' שמ' כתום-סאוונה
TYC186139009M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי206.9פנס במגן ימ' - 5/4דלD M3
TYC186140009M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי206.9פנס במגן שמ' - 5/4דלD M3
TYC186191009018 - ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5111.7פנס חנייה ימ' - ריינגלר
TYC186192009018 - ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5111.7פנס חנייה שמ' - ריינגלר
TYC186193009018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1380.7פנס איתות ימ' במגן קד' - ריינגלר
TYC186194009018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1175.8פנס איתות שמ' במגן קד' - ריינגלר
TYC186195009018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי982.7פנס איתות ימ' במגן קד' חצוני - ריינגלר
TYC186196009018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי982.7פנס איתות שמ' במגן קד' חצוני - ריינגלר
TYC186235001G30  -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי332.13מחזיר אור ימ' במגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
TYC186236001017- 5 'סד M5 (F90) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי332.13מחזיר אור במגן קד' שמ(M5 (F90  017- ~ 5 'סד
TYC18A231A1204 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי60פנס צד מושחר ימין אופל אסטרה
TYC18A27300205 307 ~  01-05פיג'וחליפי60.1פנס צד לכנף קד' שקוף ברלינגו
TYC18A40700204 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי190.7פנס כנף ימ'-יאריס
TYC18A4510026 08-012מזדהחליפי103.1פנס איתות כנף ימ' -08 מזדה ~ M6
TYC18A4520026 08-012מזדהחליפי103.1פנס איתות כנף שמ' -08 מזדה ~ M6
TYC18A54100207- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי171.56פנס איתות כנף ימ'+שמ' טויוטה יאריס
TYC18A60501210 קאדי + T5-09 05-015פולקסווגןחליפי50פנס צד ימ'+ שמ' פולקסווגן ~ T5
TYC18A60501210 קאדי + T5-09 חליפי50פנס צד ימ'+ שמ' פולקסווגןVAG05-015 ~ T5
TYC18B01300914 מרצדסחליפי285.2פנס עמוד שמ'+ימ' ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
TYC18B203006018-020 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי512.44פנס קד' ימ' צדדי במגן - קונה
TYC18B204006018-020 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי512.44פנס קד' שמ' צדדי במגן - קונה
TYC19572001202- רנוחליפי220.6פנס ערפל קד' שמ' קליאוB ~ 02-05 קליאו
TYC195738059XC90 04-07 04-014וולבוחליפי466.98פנס ערפל שמאל ~ XC90
TYC19576300105- קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי446פנס ערפל קד' ימ' קאמרי

TYC1958550008 לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי522.88פנס ערפל קד' ימ'/שמ' - לה קרוס
TYC1959150016 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי734.1פנס ערפל קד' ימ'-אלמרה
TYC19591600016-אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי665.4פנס ערפל קד' שמאל אלטימה

TYC195921A1210- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי680.9פנס ערפל קד' ימ' ורסו
TYC195922A1210+ וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי640.33פנס ערפל קד' שמ' ורסו

TYC19594100דוד"ג ראם-R ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי732.9פנס ערפל קד
TYC19594200012- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי738.4פנס ערפל ק' שמ' -ראם

TYC195995051LS460 07-09 '08-012לקסוסחליפי696.6פנס ערפל קד' ימ ~ LS460
TYC195996051LS460 07-09 '08-012לקסוסחליפי696.6פנס ערפל קד' שמ ~ LS460
TYC19601100912- 4סובארוחליפי855.9פנס ערפל קד' ימ'+שמ' אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
TYC196015019F20 / F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי774.01פנס ערפל ימ' סד' 1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
TYC196016019F20 / F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140פנס ערפל שמ' סד' 1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
TYC196019009012- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי827.6פנס ערפל קד' ימ' - פריוס
TYC196020009012- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי827.6פנס ערפל קד' שמ' - פריוס
TYC196037019A4 013- '09-011אודיחליפי690פנס ערפל קד' ימ ~ A4
TYC196037019A4 013- 'חליפי690פנס ערפל קד' ימVAG09-011 ~ A4
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TYC196038019A4 -013 '012-015אודיחליפי690פנס ערפל קד' שמ ~ A4
TYC196038019A4 -013 'חליפי690פנס ערפל קד' שמVAG012-015 ~ A4
TYC196063009XV 018-/ 013- B4 '010-014סובארוחליפי1320.15פנס ערפל ימ'+שמ ~ B4

TYC196065001A013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1237פנס ערפל קד' ימ' פורטה
TYC196066001A013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1237פנס ערפל קד' שמ' פורטה

TYC196079009X5 011-013 'ב.מ.וו / מיניחליפי1044פנס ערפל קד' ימ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
TYC196080009X5 011-013 'ב.מ.וו / מיניחליפי1044פנס ערפל שמ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

TYC196089001AM3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי385.15פנס ערפל ימ' - 5/4דלD M3
TYC196090001AM3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי558.98פנס ערפל קד' שמ' 4/5 דלD M3

TYC196117009RX350 -016- '016לקסוסחליפי570פנס ערפל ימ- ~ RX350H
TYC196118001N200T -013 011-013לקסוסחליפי551.8פנס ערפל שמ' - לקסוס ~ CT200

TYC196118009RX350 -016- '016לקסוסחליפי995.5פנס ערפל שמ- ~ RX350H
TYC196123009N016-  011-015 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי990פנס ערפל קד' ימ' - ג'טה
TYC196123009N016-  011-015 חליפי990פנס ערפל קד' ימ' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
TYC196124009N016-  011-015 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי990פנס ערפל קד' שמ' - ג'טה
TYC196124009N016-  011-015 חליפי990פנס ערפל קד' שמ' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

TYC196147019014- 4פורדחליפי432פנס ערפל קד' ימ' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
TYC196148019014- 4פורדחליפי516.33פנס ערפל קד' שמ' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
TYC196149009CX5 -015 - '012-017מזדהחליפי1169.9פנס ערפל קד' ימ ~ CX-5
TYC196150009CX5 -015 - '012-017מזדהחליפי1169.9פנס ערפל קד' שמ ~ CX-5

TYC196153001NC300 -015 '011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3475.3פנס ערפל קד' ימ ~ C300
TYC196154001NC300 015- '011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3475.3פנס ערפל קד' שמ ~ C300

TYC196185009F-32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1805.33פנס ערפל קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
TYC196186009F-32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1805.33פנס ערפל קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
TYC196191A0016-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1660פנס ערפל קד' ימ' - אקספלורר
TYC196191A0016-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1660פנס ערפל קד' ימ' - אקספלורר
TYC196192A0018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1660פנס ערפל קד' שמ' - אקספלורר
TYC196192A0018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1660פנס ערפל קד' שמ' - אקספלורר

TYC196215019B018 טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי641.3פנס ערפל קד' ימ'(מושחר) - טיגואן
TYC196215019B018 חליפי641.3פנס ערפל קד' ימ'(מושחר) - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
TYC196216019B018- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי641.3פנס ערפל קד' שמ'(מושחר) - טיגואן
TYC196216019B018- חליפי641.3פנס ערפל קד' שמ'(מושחר) - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

TYC196219009G01 X3 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1139.9פנס ערפל לד קד' ימ- ~ X3 (G01)
TYC196220009G01 X3 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1139.9פנס ערפל לד קד' שמ- ~ X3 (G01)
TYC196233009019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי1803.22פנס ערפל קד' ימ'  -  אלטימה
TYC196234009019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי799פנס ערפל קד' שמ'  -  אלטימה
TYC196243001020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי1960.9פנס ערפל קד' ימ' - סילברדו
TYC196244001020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי1960.9פנס ערפל קד' שמ' - סילברדו

TYC196253A09N019-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1236פנס ערפל קד' ימ' - אקספלורר
TYC196253A09N019-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1236פנס ערפל קד' ימ' - אקספלורר
TYC196254A09N019-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1236פנס ערפל קד' שמ' - אקספלורר
TYC196254A09N019-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1236פנס ערפל קד' שמ' - אקספלורר

TYC196261009020- סנטרה ~ -020ניסןחליפי1804.43פנס ערפל קדמי ימ' סנטרה
TYC196262009020- סנטרה ~ -020ניסןחליפי1804.43פנס ערפל קדמי שמ' סנטרה
TYC196263001XV  -018 - 'חליפי1203.29פנס ערפל קד' ימ
TYC196264001(CROSS) XV  -018 - 'סובארוחליפי1203.29פנס ערפל קד' שמXV ~ -018 ג'יפ
TYC196265009021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1809.33פנס ערפל קד' ימ' - איוולטיס
TYC196266009איוולטס XV CROSSTREK -018 - 'איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1809.33פנס ערפל קד' שמ
TYC196277009X6/019- X5 G05  -020 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1979.9פנס ערפל קד' ימ- ~ X5 (G05)
TYC196278009X6/019- X5 G05  -020 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1979.9פנס ערפל קד' שמ- ~ X5 (G05)
TYC19A297A5205-08 קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי430פנס ערפל קד' ימ' קורדובה/ליאון
TYC19A297A5205-08 חליפי430פנס ערפל קד' ימ' קורדובה/ליאוןVAG06-09 ~ קורדובה
TYC19A298A5205-08 קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי430פנס ערפל קד'שמ'ליאון/איביזה
TYC19A298A5205-08 חליפי430פנס ערפל קד'שמ'ליאון/איביזהVAG06-09 ~ קורדובה
TYC19A58601209- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי499.9פנס ערפל קד' שמ' - ויגו
TYC19A597009R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי695פנס ערפל שמ'+ימ' עגול מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
TYC19A59905207- 159 159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי596.9פנס ערפל ימ'+שמ' אלפא
TYC19A661012012-  אופל (לובינסקי)חליפי286.3פנס אח' תחת' ימ' - ויוארו
TYC19A68705208- (עגול קטן) F500 '07-016פיאטחליפי560.15פנס ערפל ימ ~ F500

TYC19A687A52B015-  500 - '07-016פיאטחליפי542.3פנס ערפל קד' ימ ~ F500
TYC19A688052500 07-016פיאטחליפי560.15פנס ערפל שמ'-פיאט ~ F500

TYC19A688A52BF500  -017 - '07-016פיאטחליפי542.3פנס ערפל קד' שמ ~ F500
TYC19A70701208 4פורדחליפי739.2פנס ערפל קד' ימ'-מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
TYC19A708012+08 4פורדחליפי489.9פנס ערפל-קד' שמ' מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
TYC19A70901206-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי152.2פנס ערפל אח' - סוויפט
TYC19A71701208 קליאו ~ 07-012רנוחליפי150פנס ערפל אח ימ'-קליאו
TYC19A71801209- קליאו ~ 07-012רנוחליפי180פנס ערפל אח' שמ' - קליאו
TYC19A77101207- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי271.25פנס ערפל אח' ימ' גראנד פונטו
TYC19A77201207- 'פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי319.11פנס ערפל אח' גראנד פונטו שמ
TYC19A82901209- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי564.9פנס ערפל קד' ימ' - אוקטביה
TYC19A82901209- חליפי564.9פנס ערפל קד' ימ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
TYC19A83001209- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי564.9פנס ערפל קד' שמ' - אוקטביה
TYC19A83001209- חליפי564.9פנס ערפל קד' שמ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
TYC19A831019S40 08-'04-07וולבוחליפי466.98פנס ערפל ימ ~ S40
TYC19A836019'דלSX4 5-'08-011סוזוקיחליפי350.9פנס ערפל קד' שמ ~ SX4
TYC19A866019A6 -09 - '05-08אודיחליפי690פנס ערפל שמ ~ A6
TYC19A866019A6 -09 - 'חליפי690פנס ערפל שמVAG05-08 ~ A6
TYC19A875062010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי499.3פנס ערפל ימ'-פולו
TYC19A875062010 חליפי499.3פנס ערפל ימ'-פולוVAG010-013 ~  פולו
TYC19A87606210 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי499.3פנס ערפל קד' שמ'-פולו
TYC19A87606210 חליפי499.3פנס ערפל קד' שמ'-פולוVAG010-013 ~  פולו
TYC19A917012T5 -10 '05-015פולקסווגןחליפי590.8פנס ערפל במגן קד' ימ ~ T5
TYC19A917012T5 -10 'חליפי590.8פנס ערפל במגן קד' ימVAG05-015 ~ T5



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
TYC19A95101208 4פורדחליפי233פנס אח' ימ' במגן פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
TYC19A952012'4פורדחליפי156.39פנס ערפל אח' שמ'-פוקוס -08 5דלD ~ 08-010 פוקוס
TYC19A99101207- מזדה BT50 '07-012מזדהחליפי251.33פנס ערפל קד' ימ ~ BT-50
TYC19B011012012- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי185פנס ערפל ימ' - מונדאו
TYC19B019012סופרב ~ 09-012סקודהחליפי606.3פנס ערפל במגן קד' ימין סופרב -08 כפול
TYC19B019012חליפי606.3פנס ערפל במגן קד' ימין סופרב -08 כפולVAG09-012 ~ סופרב
TYC19B020012סופרב ~ 09-012סקודהחליפי606.3פנס ערפל במגן קד' שמאל סופרב -08 כפול
TYC19B020012חליפי606.3פנס ערפל במגן קד' שמאל סופרב -08 כפולVAG09-012 ~ סופרב
TYC19B021A62011 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי710.3פנס ערפל קד ימ פאסט
TYC19B021A62011 חליפי710.3פנס ערפל קד ימ פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
TYC19B022A62011 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי710.3פנס ערפל קד שמ פאסט
TYC19B022A62011 חליפי710.3פנס ערפל קד שמ פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
TYC19C00001211- 508-'508  ~ 012-019פיג'וחליפי1162.7פנס ערפל קד' שמ
TYC19C08100912 קאיה סול-R סול ~ 012-014קיהחליפי635.3פנס ערפל קד
TYC19C08200912 קאיה סול-L סול ~ 012-014קיהחליפי635.3פנס ערפל קד
TYC19C09901211- 508-'508  ~ 012-019פיג'וחליפי1162.7פנס ערפל קד' ימ
TYC19C104019X1 012-015 ב.מ.וו / מיניחליפי701.09פנס ערפל קד שמ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
TYC19C107019X5 E70 010-012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי510פנס ערפל קד' ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
TYC19C108019X5 E70 010-012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי510פנס ערפל קד' שמ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
TYC19C163012013- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי522.22פנס ערפל קד' ימ'+שמ' פלואנס /מגאן
TYC19C165012011-  ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי439.02פנס ערפל אח' שמ' - סניק
TYC19C16601211- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי365.13פנס ערפל אח' ימ' סניק
TYC19C219012I30 -12 '012-018יונדאיחליפי337.02פנס ערפל אח' ימ ~ I30
TYC19C220012I30 -12 '012-018יונדאיחליפי337.02פנס ערפל אח' שמ ~ I30
TYC19C221012I30 CW 013-018 - '013-018יונדאיחליפי402.96פנס ערפל אח' ימ ~ I30 CW
TYC19C222012I30 SW -012 '013-018יונדאיחליפי402.96פנס ערפל אח' שמ ~ I30 CW
TYC19C288012012- 5קיהחליפי1013.15פנס ערפל קד' שמ' - סידD ~ 012-015 סיד
TYC19C29501213 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי991.05פנס ערפל קד' ימ'-סורנטו
TYC19C296012013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי991.05פנס ערפל קד' שמ' סורנטו
TYC19C319019020-  5טויוטהחליפי915.16פנס ערפל קד' ימ'/שמ' - הוריס  -013/יאריסD ~ -013 הוריס
TYC19C331062014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי701פנס ערפל קד' ימ'(2 מנורות) פולו
TYC19C331062014- חליפי701פנס ערפל קד' ימ'(2 מנורות) פולוVAG014-017 ~ פולו
TYC19C332062014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי701פנס ערפל קד' שמ'(2 מנורות) פולו
TYC19C332062014- חליפי701פנס ערפל קד' שמ'(2 מנורות) פולוVAG014-017 ~ פולו
TYC19C349A12013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי690.1פנס ערפל ימ' (ניקל)- אוקטביה
TYC19C349A12013- חליפי690.1פנס ערפל ימ' (ניקל)- אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
TYC19C35001214 [מושחר]-אוקטביהL אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי496.02פנס ערפל קד
TYC19C35001214 [מושחר]-אוקטביהL חליפי496.02פנס ערפל קדVAG013-016 ~ אוקטביה
TYC19C350A12013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי496.02פנס ערפל שמ' (ניקל)- אוקטביה
TYC19C350A12013- חליפי496.02פנס ערפל שמ' (ניקל)- אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
TYC19C571009F15 X5/ F16 X6 - 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1140פנס ערפל ימ' לד ~ (F15) X5
TYC19C572009F15 X5/ F16 X6 -016 - 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1140פנס ערפל שמ' לד ~ (F15) X5
TYC19C619012ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי794.3פנס ערפל אח' -ג'וק
TYC19C687012T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי639.13פנס ערפל קד' ימ ~ T6
TYC19C687012T6  -016 - 'חליפי639.13פנס ערפל קד' ימVAG016-020 ~ T6
TYC19C688012T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי639.13פנס ערפל קד' שמ ~ T6
TYC19C688012T6  -016 - 'חליפי639.13פנס ערפל קד' שמVAG016-020 ~ T6
TYC19C69301208 פיאט דוקטו-R דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי265.4פנס בפינה אח
TYC19C69401208 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי283פנס ערפל בפינה אח שמ -דוקטו
TYC19E049019017- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי482.4פנס ערפל ימ' טראקס
TYC19E050019017- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי482.4פנס ערפל שמ' טראקס
TYC19E261012017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי568.02פנס ערפל קד' ימ' אוקטביה
TYC19E261012017- חליפי568.02פנס ערפל קד' ימ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
TYC19E262012017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי568.02פנס ערפל קד' שמ' אוקטביה
TYC19E262012017- חליפי568.02פנס ערפל קד' שמ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
TYC19E303002CX-5 -018 018-021מזדהחליפי705.28פנס ערפל אח' ימין במגן ~ CX-5
TYC19E304002CX5 -018- '018-021מזדהחליפי705.28פנס ערפל אח' שמ ~ CX-5
TYC19E78301914 מרצדסחליפי591.6פנס ערפל ימ'-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
TYC19E78401913- מרצדסחליפי591.6פנס ערפל קד' שמ' ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
TYC19E937062019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי1949.33פנס ערפל קד' ימ' - טוסון
TYC19E938062019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי1949.33פנס ערפל קד' שמ' - טוסון
TYC19E943012015- מגאן ~ 013-017רנוחליפי560פנס ערפל אח' ימ' - מגאן
TYC19E944012015- מגאן ~ 013-017רנוחליפי713.6פנס ערפל אח' שמ' -מגאן
TYC19E95501215 סיטרואןחליפי668.2פנס ערפל אח' ימ'-פיקסוC4 014-016 ~ פיקסו
TYC19E956012פיקסו C4 - 'סיטרואןחליפי668.2פנס ערפל אח' שמC4 014-016 ~ פיקסו

TYC19E9901012019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1216.4מחזיר אור אח' שמ' - אילנטרה
TYC19F021009012-019  508 - 508  ~ 012-019פיג'וחליפי1527פנס ערפל קד' שמ/ימ
TYC19F025052020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי4850פנס ערפל קד' ימ' + איתות - טריטון
TYC19F026052020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי4921פנס ערפל קד' שמ' + איתות - טריטון
TYC19F041052020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי2198פנס איתות+ערפל במגן קד' ימ' - טריטון
TYC19F042052020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי2198פנס איתות+ערפל במגן קד' שמ' - טריטון
TYC19F057002X ENJOY 018- אופל (לובינסקי)חליפי214.32פנס ערפל אח' ימ' -מוקהX ~ -018 מוקה
TYC19F058012X ENJOY 018- אופל (לובינסקי)חליפי214.32פנס ערפל אח' שמ' -מוקהX ~ -018 מוקה
TYC19F061019019-  מרצדסחליפי889.9פנס ערפל קד' ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
TYC19F062019019-  מרצדסחליפי889.9פנס ערפל קד' שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
TYC19F144019021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי1616פנס ערפל קד' שמ' (מפואר) - ויגו

TYC2012258052C3-DS3  10 - (פס שחור) 'סיטרואןחליפי1061פנס ראשי שמC3 010-011 ~ פיקסו
TYC2012259052C3(DS3 11 - (פס שחור) 'סיטרואןחליפי1061פנס ראשי ימC3 010-011 ~ פיקסו
TYC20125810522012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1798.2פנס ראשי ימ' - ג'טה
TYC20125810522012 חליפי1798.2פנס ראשי ימ' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
TYC20125820522012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1798.2פנס ראשי שמ' - ג'טה
TYC20125820522012 חליפי1798.2פנס ראשי שמ' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

TYC2062940008 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי2380.9פנס ראשי שמ' - מליבו
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TYC2063040008- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי2380.9פנס ראשי ימ' - מליבו

TYC206543B0106-07 רנדוו ~ 04-07ביואיקחליפי1690.6פנס ראשי ימ' - רנדוו
TYC206544B0106-07 רנדוו ~ 04-07ביואיקחליפי1690.6פנס ראשי שמ' - רנדוו
TYC20658100107 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1990.6פנס ראשי ימ' - סאוונה

TYC206582001A07 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1990.6פנס ראשי שמ' - סוונה
TYC20671100108- לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי1688.1פנס ראשי ימ לה קרוס
TYC20671200105-07 לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי1688.1פנס ראשי שמ' לה קרוס

TYC206757011Aקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1555.3פנס ראשי ימ' - קאמרי 08 (יבוא אישי) רקע ניקל
TYC206757B11Aקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2360.3פנס ראשי ימ' - קאמרי 08(יבוא)היבריד רקע כחול
TYC206758B11Aקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1545.4פנס ראשי שמ' -קאמרי 08(יבוא) היבריד רקע כחול
TYC206769001A08 קומנדר ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2536.1פנס ראשי ימ' - מושלם קומנדור
TYC206770001A08 קומנדר ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990.9פנס ראשי שמ' - קומנדור

TYC206777A0107- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1480.9פנס ראשי ימ' לוצרן
TYC206778A0107- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1480.9פנס ראשי שמ' לוצרן

TYC2068070007-09 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי4106.9פנס ראשי ימ' - סנטה פה
TYC2068080007-09 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי2497.6פנס ראשי שמ' - סנטה פה

TYC206835001010- ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2027.6פנס ראשי ימ' - עגול רנגלר
TYC206836001010- ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2027.6פנס ראשי שמ' - עגול רנגלר
TYC206855056מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי9934.9פנס ראשי ימ' - מוסטנג יבוא אישי
TYC206855056מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי9934.9פנס ראשי ימ' - מוסטנג יבוא אישי
TYC206856056011- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי9870פנס ראשי שמאל מוסטנג
TYC206856056011- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי9870פנס ראשי שמאל מוסטנג

TYC206895A01A14- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2722.25פנס ראשי שמ' קפטיבה ספורט
TYC206896A01A14- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2722.25פנס ראשי ימ' קפטיבה ספורט

TYC20902700ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1716.3פנס ראשי ימ-דודג ראם
TYC20902800011 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1716.3פנס ראשי שמאל-ראם

TYC209029001ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2245.3פנס ראשי ימ' - ראם
TYC20906300108- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2989.2פנס ראשי ימ' טרוורס
TYC20906400108+ טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2989.2פנס ראשי שמ' - טרוורס

TYC209087001A(יבוא אישי) קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי6689.7פנס ראשי ימ' - ניקל קאמרי 10
TYC209087B01A(יבוא אישי) קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2824פנס ראשי ימ' היבריד כחולקאמרי 09
TYC209088001A(יבוא אישי) קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי6689.7פנס ראשי שמ' - ניקל קאמרי 10
TYC209088B01A(יבוא אישי) קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2824פנס ראשי שמ' היבריד כחולקאמרי 09

TYC209091919פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1899.6פנס ראשי ימ' פריוס -012 אית' כתום יבוא אישי
TYC209092919פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1899.6פנס ראשי שמ' פריוס -012 אית' כתום ייבוא אישי
TYC209137051012- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3125.9פנס ראשי ימ' - סיינה
TYC209179A0112- 4שברולט קוריאהחליפי1952.64פנס ראשי ימ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
TYC209180A0112- 4שברולט קוריאהחליפי1952.64פנס ראשי שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז

TYC209197A0יבוא אישי C8ED סוברינג ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4665.9פנס ראשי ימין
TYC209198A0יבוא אישי C8ED קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5272.3פס ראשי שמאלPT 07-09 ~ קרוזר

TYC209221001(USA) 013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2060.5פנס ראשי ימ' קאמרי
TYC209222001(USA) 013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2060.5פנס ראשי שמ' קאמרי

TYC209369001ARX-350 12 08-015לקסוסחליפי8929.2פנס ראשי ימין ~ RX350
TYC209370001ARX-350 12 '08-015לקסוסחליפי7508.7פנס ראשי שמ ~ RX350

TYC20939100015-017 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7038.3פנס ראשי ימ' (קסנון) - ראם
TYC209391B0116-17 3500 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6998.9פנס ראשי ימ' -ראם

TYC20939200ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6929פנס ראשי שמ' ראם -015 קסנון
TYC209392B0116-17 3500 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6998.9פנס ראשי שמ' -ראם

TYC209409A01A015- טראוורס ~ 014-017שברולט אמריקהחליפי4942.9פנס ראשי ימ' - טראוורס
TYC209410A01A014-017 טראוורס ~ 014-017שברולט אמריקהחליפי4230פנס ראשי שמ' - טראוורס

TYC209415A0016- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי8618.1פנס ראשי ימ' -אקדיה
TYC209416A0016- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי8286.6פנס ראשי שמ' -אקדיה

TYC209455C01A15- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי7911.4פנס ראשי ימ' שברולט אימפלה
TYC209456C01A15- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי5953.8פנס ראשי שמ' שברולט אימפלה

TYC209505B09Q50 -015 - '015אינפינטיחליפי6838.4פנס ראשי ימ- ~ Q50
TYC209506B09Q50 -015 - '015אינפינטיחליפי6838.4פנס ראשי שמ- ~ Q50

TYC20950700014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3980.9פנס ראשי ימ' - שירוקי
TYC20950800016 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4599.03פנס ראשי שמאל אמצעי-ג.שירוקי
TYC20954300015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי7216.3פנס ראשי ימין היילנדר
TYC20954400015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי5067.8פנס ראשי שמאל היילנדר

TYC209607C01A15- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1130פנס ראשי ימ' שחור פורד טרנזיט
TYC209607C01A15- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1130פנס ראשי ימ' שחור פורד טרנזיט
TYC209608C01A15- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1890פנס ראשי שמ' שחור פורד טרנזיט
TYC209608C01A15- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1890פנס ראשי שמ' שחור פורד טרנזיט

TYC209609001015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי2162.3פנס ראשי ימ' קאמרי
TYC209610001015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי2162.3פנס ראשי שמ' קאמרי

TYC2096110015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי4978.2פנס ראשי ימין קאמרי
TYC2096120015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי4978.2פנס ראשי שמ קאמרי

TYC209645E01017- טאהו ~ 017-018שברולט אמריקהחליפי9601פנס ראשי ימ' - טאהו
TYC209646E0118- טאהו ~ 017-018שברולט אמריקהחליפי9601פנס ראשי שמ' טאהו

TYC209651A01N016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי3390.25פנס ראשי ימ' קרניבל
TYC209652A01N016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי3390.25פנס ראשי שמ' - קרניבל

TYC209689001011- סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי5568.6פנס ראשי ימ' - סונטה
TYC209690001011- סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי5568.6פנס ראשי שמ' - סונטה
TYC209709001016- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי6805.99פנס ראשי הלוגן ימ' מקסימה
TYC209710001016- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי6805.99פנס ראשי הלוגן שמ' מקסימה
TYC209741E6016-017 (י.אישי) אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי5433פנס ראשי ימ' - אקספלורר
TYC209741E6016-017 (י.אישי) אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי5433פנס ראשי ימ' - אקספלורר
TYC209742E6016-017 (י.אישי) אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6890פנס ראשי שמ' - אקספלורר
TYC209742E6016-017 (י.אישי) אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6890פנס ראשי שמ' - אקספלורר

TYC209755009014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי8425.15פנס ראשי ימ' סילברדו
TYC209756009014- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי9250.5פנס ראשי שמ' - סילורדו

TYC209787001N(ניקל) אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי5058.33פנס ראשי ימ' אלטימה -016
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TYC209788001N(ניקל) אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי3820פנס ראשי שמ' אלטימה -016

TYC209801A0016-  קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי13181.2ראשי ימ' - קאמרו
TYC209802A0016-  קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי5269.3פנס ראשי שמ' - קאמרו

TYC209842A01014-018 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי10466פנס ראשי שמ' - מליבו
TYC209850A01016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי5740.15פנס ראשי שמ' -אקווינוקס

TYC20993100XV  -018 - 'סובארוחליפי5229.6פנס ראשי ימXV ~ -018 ג'יפ
TYC20993200XV  -018 - 'סובארוחליפי5229.6פנס ראשי שמXV ~ -018 ג'יפ

TYC209959A69Q7 -015 '07-015אודיחליפי9254.3פנס ראשי ימ ~ Q7
TYC209959A69Q7 -015 'חליפי9254.3פנס ראשי ימVAG07-015 ~ Q7
TYC209960A69Q7 -015 '07-015אודיחליפי9254.3פנס ראשי שמ ~ Q7
TYC209960A69Q7 -015 'חליפי9254.3פנס ראשי שמVAG07-015 ~ Q7
TYC209993001018- טויוטהחליפי6349.9פנס ראשי ימין קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC209993A0LE  -018 טויוטהחליפי6998.3פנס ראשי ימ' - קאמריLE ~ -018 קאמרי

TYC209993B01SE  -018 טויוטהחליפי7817.2פנס ראשי ימ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC209994001018- טויוטהחליפי6349.9פנס ראשי שמאל   קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC209994A0LE  -018 טויוטהחליפי7896.3פנס ראשי שמ' - קאמריLE ~ -018 קאמרי

TYC209994B01SE ~ -018 טויוטהחליפי7817.2פנס ראשי שמ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC209995001019-  טויוטהחליפי8905.5פנס ראשי ימ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC209996001019-  טויוטהחליפי9805.5פנס ראשי שמ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
TYC20A44305201-04 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי1016.3פנס ראשי ימ' - ג'אז
TYC20A44405201-04 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי1016.3פנס ראשי שמ' - ג'אז
TYC20A577A5203-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי1011.4פנס ראשי ימ'(עם מנוע - אית' צהוב אקסנט
TYC20A63305201-07 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי1761.7פנס ראשי ימ' - אקסטריל
TYC20A63405201-07 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי1429.33פנס ראשי שמ' - אקסטריל
TYC20A649B52120 09-011 ב.מ.וו / מיניחליפי1280.9פנס ראשי ימ' במו(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
TYC20A650B52120 09-011 ב.מ.וו / מיניחליפי1280.9פנס ראשי שמ' - במו(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
TYC20A937059E60 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי2720.9פנס ראשי ימ' רגיל סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
TYC20A938059E60 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי2720.9פנס ראשי שמ' רגיל סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
TYC20B039A5206-08 - נוט ~ 06-010ניסןחליפי890פנס ראשי ימ' - נוט
TYC20B04005207- נוט ~ 06-010ניסןחליפי530פנס ראשי שמ' - נוט
TYC20B040A5206- נוט ~ 06-010ניסןחליפי499.95פנס ראשי שמ'+ מנוע - ניסן נוט
TYC20B067A5207+ סניק ~ 04-010רנוחליפי1329.08פנס ראשי ימ' - ללא מנוע סנייק
TYC20B068A5207+ סניק ~ 04-010רנוחליפי1329.08פנס ראשי שמ' - ללא מנוע סנייק
TYC20B099A5208 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי730פנס ראשי ימ' - אתות לבן+מנוע-רנו טראפיק
TYC20B10005208 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי670פנס ראשי שמ' - אתות צהוב+מנוע-רנו טראפיק
TYC20B111052R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1190.9פנס ראשי ימ' אית' צהוב רגיל מיני(R56) 07-010 ~ מיני קופר
TYC20B112052R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1190.9פנס ראשי שמ אית צהוב רגיל מיני(R56) 07-010 ~ מיני קופר
TYC20B15305208-010 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי1329.9פנס ראשי ימ' - +מנוע- קורסה
TYC20B15405208-010 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי1329.9פנס ראשי שמ' - +מנוע- קורסה
TYC20B18605206-09 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי1185.02פנס ראשי שמ' - פריוס
TYC20B19306205-09 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1195.33פנס ראשי ימ' - ג'אז
TYC20B19406205-09 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1195.33פנס ראשי שמ' - ג'אז
TYC20B255A5210 פיקסו C-4 09-010סיטרואןחליפי1309.9פנס ראשי ימ' - לבן ~ C4
TYC20B256A52010- 09-010סיטרואןחליפי1309.9פנס ראשי שמ' - פיקסו ~ C4
TYC20B400052010- קנגו ~ 08-013רנוחליפי995.6פנס ראשי שמ' - קנגו
TYC20B451A62CRV -08 08-012הונדהחליפי2455.22פנס ראשי ימ' - +מנוע מושחר ~ CRV
TYC20B452A62CRV -08 08-012הונדהחליפי2455.22פנס ראשי שמ' - מנוע מושחר ~ CRV
TYC20B463062קסנון A4 09 - '09-011אודיחליפי3409.9פנס ראשי ימ ~ A4
TYC20B463062קסנון A4 09 - 'חליפי3409.9פנס ראשי ימVAG09-011 ~ A4
TYC20B464062קסנון A4 09 - '09-011אודיחליפי3409.9פנס ראשי שמ ~ A4
TYC20B464062קסנון A4 09 - 'חליפי3409.9פנס ראשי שמVAG09-011 ~ A4
TYC20B571A5209- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1362.1פנס ראשי ימ' - מנוע קאשקאי
TYC20B572A5209- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי701.99פנס ראשי שמ' - מנוע קאשקאי
TYC20B605052C1 -05 - '011-013סיטרואןחליפי956.02פנס ראשי ימ ~ C1
TYC20B606052C-1 -05 - '011-013סיטרואןחליפי908.33פנס ראשי שמ ~ C1
TYC20B74905208- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי1390.1פנס ראשי ימ' - קד' סוזוקי ספלאש
TYC20B75005208- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי1390.1פנס ראשי שמ' - קד' סוזוקי ספלאש
TYC20B75105208- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1323.5פנס ראשי ימ' - ברלינגו
TYC20B75205209- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1294.1פנס ראשי שמ' - ברלינגו
TYC20B753A5209-  מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1185.25פנס ראשי ימ' - מיטו
TYC20B754A5209 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1185.25פנס ראשי שמ' - מיטו
TYC20B755A52C5 08 - '05-07סיטרואןחליפי1541.2פנס ראשי ימ ~ C5
TYC20B756A52C5 08 - '05-07סיטרואןחליפי1520.1פנס ראשי שמ ~ C5
TYC20B76305208-  אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1490פנס ראשי ימ' - אינסיגניה
TYC20B76405208- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1490פנס ראשי שמ' - אינסיגניה
TYC20B76505208- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1551פנס ראשי ימ' - טיגאון
TYC20B76505208- חליפי1551פנס ראשי ימ' - טיגאוןVAG08-010 ~ טיגואן
TYC20B76605208 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1551פנס ראשי שמ' - טיגאון
TYC20B76605208 חליפי1551פנס ראשי שמ' - טיגאוןVAG08-010 ~ טיגואן
TYC20B773062A3 -08 - '04-07אודיחליפי1696.3פנס ראשי ימ ~ A3
TYC20B773062A3 -08 - 'חליפי1696.3פנס ראשי ימVAG04-07 ~ A3
TYC20B774062A3 -08 - '04-07אודיחליפי1696.3פנס ראשי שמ ~ A3
TYC20B774062A3 -08 - 'חליפי1696.3פנס ראשי שמVAG04-07 ~ A3
TYC20B775052CC 08-12 פולקסווגןחליפי2690.11פנס ראשי ימ' - פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
TYC20B775052CC 08-12 חליפי2690.11פנס ראשי ימ' - פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
TYC20B776052CC 08-12 פולקסווגןחליפי2690.11פנס ראשי שמ' - פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
TYC20B776052CC 08-12 חליפי2690.11פנס ראשי שמ' - פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
TYC20B781A52I30  07-012 '08-012יונדאיחליפי1385.09פנס ראשי ימ' - חש ~ I30
TYC20B782A52I30  07-012 '08-012יונדאיחליפי1385.09פנס ראשי שמ' - חש ~ I30
TYC20B783052I10 09-011 - '09-011יונדאיחליפי995.39פנס ראשי ימ ~ I10
TYC20B784052I10 09-011 - '09-011יונדאיחליפי1040פנס ראשי שמ ~ I10
TYC20B80905208- פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי1100.9פנס ראשי ימ' - פרטנר
TYC20B81005208- פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי1100.9פנס ראשי שמ' - פרטנר



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
TYC20B817059E90/LCI 05-11 (דגם וולאו)ב.מ.וו / מיניחליפי2690.6פנס ראשי ימ' רגיל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
TYC20B818059E90/LCI 05-11 (דגם וולאו)ב.מ.וו / מיניחליפי2690.6פנס ראשי שמ' רגיל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
TYC20B88306209- לוגן ~ 09-013רנוחליפי505.9פנס ראשי ימ' - לוגן
TYC20B884062לוגן ~ 09-013רנוחליפי419.99פנס ראשי שמ' - לוגן
TYC20B887052S40 08 - '08-014וולבוחליפי1627.16פנס ראשי ימ ~ S40
TYC20B888052S40 08 - '08-014וולבוחליפי1627.16פנס ראשי שמ ~ S40
TYC20B917A62(תקע משולש) SX4 09- '08-011סוזוקיחליפי1190.33פנס ראשי ימ' - חש ~ SX4
TYC20B918A62(תקע משולש) SX4 09- '08-011סוזוקיחליפי1190.33פנס ראשי שמ' - חש ~ SX4

TYC20B949A59BS80 06-016 - 'חליפי1909.15פנס ראשי ימ
TYC20B97105208- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי800פנס ראשי ימ' - רפלקטור כפול ניקל איביזה
TYC20B97105208- חליפי800פנס ראשי ימ' - רפלקטור כפול ניקל איביזהVAG09-010 ~ איביזה
TYC20B971B508- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי990פנס ראשי ימ' - רפלקטור כפול מושחר איביזה
TYC20B971B508- חליפי990פנס ראשי ימ' - רפלקטור כפול מושחר איביזהVAG09-010 ~ איביזה

TYC20B97205208- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי800פנס ראשי שמ' - רפלקטור כפול ניקל איביזה
TYC20B97205208- חליפי800פנס ראשי שמ' - רפלקטור כפול ניקל איביזהVAG09-010 ~ איביזה
TYC20B972B508- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי990פנס ראשי שמ'-רפלקטור כפול מושחר איביזה
TYC20B972B508- חליפי990פנס ראשי שמ'-רפלקטור כפול מושחר איביזהVAG09-010 ~ איביזה

TYC20C011A52B09- יאריס ורסו ~ 00-05טויוטהחליפי721.9פנס ראשי ימ' - יאריס
TYC20C012A52B09- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי721.9פנס ראשי שמ' - יאריס
TYC20C035B52B14 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי880פנס ראשי ימ' חשמלי פולו
TYC20C035B52B14 חליפי880פנס ראשי ימ' חשמלי פולוVAG014-017 ~ פולו
TYC20C036B52B14 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי880פנס ראשי שמ' חשמלי פולו
TYC20C036B52B14 חליפי880פנס ראשי שמ' חשמלי פולוVAG014-017 ~ פולו

TYC20C113A62M5 08-  05-010מזדהחליפי1855.9פנס ראשי ימ' - +מנוע ~ M5
TYC20C114A62M5 08-  05-010מזדהחליפי1855.9פנס ראשי שמ' - +מנוע ~ M5
TYC20C233001ג'יפ RX350 -08 - '08-015לקסוסחליפי9561.8פנס ראשי ימ ~ RX350
TYC20C234001קסנון RX350 -08 - '08-015לקסוסחליפי9561.8פנס ראשי שמ ~ RX350
TYC20C26105210- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי820.2פנס ראשי ימ'(ניקל) - איבו
TYC20C26205210- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי820.2פנס ראשי שמ'(ניקל) - איבו
TYC20C319A5210- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1525.99פנס ראשי ימ' - +מנוע קשקאי
TYC20C320A5210- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1525.99פנס ראשי שמ' - +מנוע קשקאי
TYC20C329A5206- סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי781.25פנס ראשי ימ' - סיריון
TYC20C330A5206- סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי781.25פנס ראשי שמ' - סיריון
TYC20C351A5208-017 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2086פנס ראשי ימ' - קרפטר
TYC20C351A5208-017 חליפי2086פנס ראשי ימ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
TYC20C352A5208-017 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2086פנס ראשי שמ' - קרפטר
TYC20C352A5208-017 חליפי2086פנס ראשי שמ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
TYC20C38705910- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2095.9פנס ראשי ימ' - לנדקרוזר פרדו
TYC20C38805910- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2095.9פנס ראשי שמ' - לנדקרוזר פרדו
TYC20C42505210- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי766.3פנס ראשי ימ' - דובלו
TYC20C42605210- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי766.3פנס ראשי שמ' - דובלו
TYC20C427069A6 09- '09-010אודיחליפי6490.9פנס קדמי ימ ~ A6
TYC20C427069A6 09- 'חליפי6490.9פנס קדמי ימVAG09-010 ~ A6
TYC20C428069A6 09- 09-010אודיחליפי6490.9פנס קדמי שמאל ~ A6
TYC20C428069A6 09- חליפי6490.9פנס קדמי שמאלVAG09-010 ~ A6
TYC20C429A5211- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1709.33פנס ראשי ימ' - סוזוקי סוויפט
TYC20C430A5211- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1709.33פנס ראשי שמ' - סוזוקי סוויפט
TYC20C44705210- 5טויוטהחליפי1285.6פנס ראשי ימ' - הוריסD ~ 010-012 הוריס
TYC20C44805210- 5טויוטהחליפי1231.4פנס ראשי שמ' - הוריסD ~ 010-012 הוריס
TYC20C47305211- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1721פנס ראשי ימ' - קאדי/טוראן
TYC20C47305211- חליפי1721פנס ראשי ימ' - קאדי/טוראןVAG05-015 ~ קאדי
TYC20C473A52011-014 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי2354פנס ראשי ימ' + מנוע (מושחר) - קאדי
TYC20C473A52011-014 חליפי2354פנס ראשי ימ' + מנוע (מושחר) - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
TYC20C47405211 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1721פנס ראשי שמ' - קאדי/טוראן
TYC20C47405211 חליפי1721פנס ראשי שמ' - קאדי/טוראןVAG05-015 ~ קאדי
TYC20C474A52011-014 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי2354פנס ראשי שמ' + מנוע (מושחר) - קאדי
TYC20C474A52011-014 חליפי2354פנס ראשי שמ' + מנוע (מושחר) - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
TYC20C475052011- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1320פנס ראשי ימ' חש' טוראן/קאדי
TYC20C475052011- חליפי1320פנס ראשי ימ' חש' טוראן/קאדיVAG011-014 ~ טוראן

TYC20C47605011- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1150פנס ראשי שמ' חש' טוראן/קאדי
TYC20C47605011- חליפי1150פנס ראשי שמ' חש' טוראן/קאדיVAG011-014 ~ טוראן
TYC20C5100611 ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי2180.36פנס ראשי שמ' אלפא ג'וליטה

TYC20C51505211- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1295.8פנס ראשי ימ' - פאסאט
TYC20C51505211- חליפי1295.8פנס ראשי ימ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
TYC20C51605211- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1295.8פנס ראשי שמ' - פאסאט
TYC20C51605211- חליפי1295.8פנס ראשי שמ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
TYC20C529A52011-012 4טויוטהחליפי889.01פנס ראשי ימ' + מנוע - קורולהD ~ 011-012 קורולה
TYC20C530A52011-012 4טויוטהחליפי885.9פנס ראשי שמ' + מנוע - קורולהD ~ 011-012 קורולה
TYC20C569052(ניקל) 5D 11 4פורדחליפי1301פנס ראשי ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
TYC20C569A52(מושחר) 4פורדחליפי1108.9פנס ראשי ימ' - פוקוס 11D ~ 012-015 פוקוס
TYC20C5700524D/5D/ST 11 4פורדחליפי1121.19פנס ראשי שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
TYC20C570A525D 12- 4פורדחליפי1109פנס ראשי שמ' רקע שחור פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

TYC20C57305I10 -012 - '012-013יונדאיחליפי1125.15פנס ראשי ימ ~ I10
TYC20C57405I10 -012 - '012-013יונדאיחליפי1125.15פנס ראשי שמ ~ I10

TYC20C589B5209- אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי1001.01פנס ראשי ימ' - אקסנט
TYC20C629052011- קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1692פנס ראשי ימ חש'+ניקל -קורסה
TYC20C629A52013-  קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1795.15פנס ראשי ימ' + מנוע (מושחר) - קורסה
TYC20C630052011- קורסה ~ 011-014אופל ישןחליפי1795.15פנס ראשי שמ' חש'+ניקל קורסה
TYC20C630A5213- שמ' שחור+מנוע קורסה H1+H7 קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1795.15פנס ראשי
TYC20C665052I25 011-015 - '011-018יונדאיחליפי1398.88פנס ראשי ימ ~ I25
TYC20C666052I25 011-015 - '011-018יונדאיחליפי1425.16פנס ראשי שמ ~ I25
TYC20C773A59(מושחר)4שברולט קוריאהחליפי1475.75פנס ראשי ימ' - סוניק -012D ~ 011-017 סוניק
TYC20C803C52013- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2105.3פנס ראשי ימ' - ספורטז
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TYC20C804C52013- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2105.3פנס ראשי שמ' - ספורטז
TYC20C859059014- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1771פנס ראשי ימ' חיפושית
TYC20C859059014- חליפי1771פנס ראשי ימ' חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
TYC20C860059015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1771פנס ראשי שמ' - חיפושית
TYC20C860059015-  חליפי1771פנס ראשי שמ' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
TYC20C933052M5 -011 '011-015מזדהחליפי2305.99פנס ראשי ימ ~ M5
TYC20C934052M5 -011 '011-015מזדהחליפי2305.99פנס ראשי שמ ~ M5
TYC20E015052UP -014 '014פולקסווגןחליפי998פנס ראשי ימ-  ~ UP
TYC20E015052UP -014 'חליפי998פנס ראשי ימVAG014-  ~ UP
TYC20E016052UP -014 '014פולקסווגןחליפי1281פנס ראשי שמ-  ~ UP
TYC20E016052UP -014 'חליפי1281פנס ראשי שמVAG014-  ~ UP
TYC20E069C69016- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי6517.02פנס ראשי ימ' רפלקטור - פאג'רו
TYC20E070C69016- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי6517.02פנס ראשי שמ' רפלקטור - פאג'רו
TYC20E097052011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2990.25פנס ראשי ימ'+לד ספורטז
TYC20E103052(עם מנוע) 4קיהחליפי1688.25פנס ראשי ימ' - ריאו -012D ~ 012-015 ריאו
TYC20E103A52(ללא מנוע)4קיהחליפי1688.25פנס ראשי ימ' ריאו -012D ~ 012-015 ריאו
TYC20E104052(עם מנוע) 4קיהחליפי1688.25פנס ראשי שמ' - ריאו -012D ~ 012-015 ריאו
TYC20E104A52(ללא מנוע)4קיהחליפי1688.25פנס ראשי שמ' - ריאו -012D ~ 012-015 ריאו
TYC20E145052010 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1508.88פנס ראשי ימ
TYC20E14605210-12 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1508.88פנס ראשי שמ

TYC20E18905013 קליאו ~ 013-017רנוחליפי822.33פנס ראשי ימ' (רקע מושחר) קליאו
TYC20E193052012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי985.9פנס ראשי ימ' חש'+ניקל - יאריס
TYC20E194052012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי985.9פנס ראשי שמ' חש'+ניקל-יאריס

TYC20E20705I30 -012 - '012-018יונדאיחליפי2099פנס ראשי ימ ~ I30
TYC20E20805I30 -012 - '012-018יונדאיחליפי2099פנס ראשי שמ ~ I30

TYC20E333052013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1720פנס ראשי ימ' פורטה
TYC20E334052013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1720פנס ראשי שמ' פורטה
TYC20E425052(עם מנוע)M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי1079.6פנס ראשי ימ' - 4דל/5דלD M3
TYC20E425A52(ללא מנוע)M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי1079.6פנס ראשי ימ' - 4דל/5דלD M3
TYC20E426052(עם מנוע)M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי1079.6פנס ראשי שמ' - 5דלD M3
TYC20E426A52(ללא מנוע)M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי1079.6פנס ראשי שמ' - 5דלD M3

TYC20E43505015- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי1880.1פנס ראשי ימין
TYC20E447062013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי3896.88פנס ראשי ימ' (קסנון) סורנטו
TYC20E44806213- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי3896.88פנס ראשי שמאל(קסנון) סורנטו

TYC20E45106013- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3300.25פנס ראשי ימ' - סורנטו
TYC20E45206013- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3300.25פנס ראשי שמ' - סורנטו

TYC20E56105210+ פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי1265פנס ראשי ימין פרטנר
TYC20E562052013- פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי1265פנס ראשי שמ' פרטנר

TYC20E57106קסנון לד A3 013- '011-014אודיחליפי3301.55פנס ראשי ימ ~ A8
TYC20E57106קסנון לד A3 013- 'חליפי3301.55פנס ראשי ימVAG011-014 ~ A8
TYC20E57206קסנון לד A3 013- '011-014אודיחליפי3301.55פנס ראשי שמ ~ Q3
TYC20E57206קסנון לד A3 013- 'חליפי3301.55פנס ראשי שמVAG011-014 ~ Q3

TYC20E581052B013- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי2445.4פנס ראשי ימ' - טראקס
TYC20E582052B013- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי2722.22פנס ראשי שמ' - טראקס

TYC20E605052I10 -014 '014-016יונדאיחליפי1709.99פנס ראשי ימ ~ I10
TYC20E606052I-10 -014 '014-016יונדאיחליפי1709.99פנס ראשי שמ ~ I10
TYC20E63605206-010  206 - 206 ~ 06-010פיג'וחליפי829.2פנס ראשי ימ' כפול

TYC20E65306לד I25 015- '011-018יונדאיחליפי4701.05פנס ראשי ימ ~ I25
TYC20E65406לד I25  -015 - '011-018יונדאיחליפי4701.05פנס ראשי שמ ~ I25

TYC20E667052014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1505.8פנס ראשי ימ' פולו
TYC20E667052014- חליפי1505.8פנס ראשי ימ' פולוVAG014-017 ~ פולו
TYC20E668052014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1240פנס ראשי שמ' פולו
TYC20E668052014- חליפי1240פנס ראשי שמ' פולוVAG014-017 ~ פולו
TYC20E775A52015- בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1645.9פנס ראשי ימ' בוקסר מושחר+מנוע
TYC20E776A52015- בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1645.9פנס ראשי שמ' בוקסר מושחר+מנוע
TYC20E78905216- טראפיק ~ -014רנוחליפי1379.9פנס ראשי ימ' - טראפיק

TYC20E82505014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי1416.3פנס ראשי ימ' - לאון
TYC20E82505014- חליפי1416.3פנס ראשי ימ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
TYC20E82605014 לאון ~ 014-016סיאטחליפי1416.3פנס ראשי שמ' - לאון
TYC20E82605014 חליפי1416.3פנס ראשי שמ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון

TYC20E833052013- טרנזיט ~  -015פורדחליפי902.4פנס ראשי ימ' טרנזיט קוסטום
TYC20E834052013- טרנזיט ~  -015פורדחליפי917.9פנס ראשי שמ' טרנזיט קוסטום
TYC20E858052013- 5קיהחליפי2890.36פנס ראשי שמ' - סידD ~ 012-015 סיד
TYC20E859062012- 5קיהחליפי2342.22פנס ראשי(לד) ימ' - סידD ~ 012-015 סיד
TYC20E860062013- 5קיהחליפי2342.22פנס ראשי(לד) שמ' - סידD ~ 012-015 סיד
TYC20E911052014- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1260.21פנס ראשי ימ' - אטראג
TYC20E912052014- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1260.21פנס ראשי שמ' - אטראג
TYC20E921A62013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי7133.7פנס ראשי ימ' סנטה פה
TYC20E922A62013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי7133.7פנס ראשי שמ' סנטה פה

TYC20F015A5016 מרצדסחליפי2763.24פנס ראשי ימין-ויטוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
TYC20F016052016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי2029.33פנס ראשי שמ' ויאנו
TYC20F016A5016-  מרצדסחליפי2763.24פנס ראשי שמ' - ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
TYC20F13105013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1266.1פנס ראשי ימ' - ראפיד
TYC20F13105013- חליפי1266.1פנס ראשי ימ' - ראפידVAG013- ~ רפיד
TYC20F13205013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1266.1פנס ראשי שמ' רפיד
TYC20F13205013- חליפי1266.1פנס ראשי שמ' רפידVAG013- ~ רפיד

TYC20F239059T6-016 016-020פולקסווגןחליפי2390.9פנס ראשי ימין ~ T6
TYC20F239059T6-016 חליפי2390.9פנס ראשי ימיןVAG016-020 ~ T6
TYC20F240059T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי2390.9פנס ראשי שמ ~ T6
TYC20F240059T6  -016 - 'חליפי2390.9פנס ראשי שמVAG016-020 ~ T6

TYC20F263B62B5D -017 5הונדהחליפי4079פנס ראשי ימין סיוויקD ~ 017-020 סיוויק
TYC20F264B62B017- 5הונדהחליפי4079פנס ראשי שמ' סיוויק סדאןD ~ 017-020 סיוויק

TYC20F2650095D  -018 5הונדהחליפי4862.22פנס ראשי ימ'  - סיויקD ~ 017-020 סיוויק
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TYC20F2660095D  -018 5הונדהחליפי4862.22פנס ראשי שמ'  - סיויקD ~ 017-020 סיוויק

TYC20F29105(!פס לבן) I25 -015 - '011-018יונדאיחליפי1790.19פנס ראשי ימ ~ I25
TYC20F291B52(!פס אפור) I25 011-018 - '011-018יונדאיחליפי1490.9פנס ראשי ימ ~ I25

TYC20F29205(!פס לבן) I25 -015 - '011-018יונדאיחליפי1790.19פנס ראשי שמ ~ I25
TYC20F292B52(!פס אפור) I25 011-018 - '011-018יונדאיחליפי1490.9פנס ראשי שמ ~ I25
TYC20F309059011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי4360פנס ראשי ימ' - אדג
TYC20F309059011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי4360פנס ראשי ימ' - אדג
TYC20F310059011-015 אדג' ~ 08-15פורדחליפי4360פנס ראשי שמ' - אדג
TYC20F310059011-015 אדג' ~ 08-15פורדחליפי4360פנס ראשי שמ' - אדג
TYC20F549052016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי3305.9פנס ראשי ימ' אלנטרה
TYC20F549A62אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי3109.33פנס ראשי ימ' אלנטרה -016 לד
TYC20F550052016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי3420.2פנס ראשי שמ' - אלנטרה
TYC20F550A62(לד) אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי3108.99פנס ראשי שמ' אלנטרה -016
TYC20F921A69017-  טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי5640.6פנס ראשי ימ' - טראקס

TYC20F993058B016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1535.25פנס ראשי ימ' - סנטרה
TYC20F994058B016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1535.25פנס ראשי שמ' - סנטרה
TYC20G065062017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי1678פנס ראשי ימ' - אוקטביה
TYC20G065062017- חליפי1678פנס ראשי ימ' - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
TYC20G066062017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי1678פנס ראשי שמ' אוקטביה
TYC20G066062017- חליפי1678פנס ראשי שמ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
TYC20G076A52V40  -014 - '014-018וולבוחליפי2108.8פנס ראשי שמ ~ V40

TYC20G129062B018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי4189.9פנס ראשי ימ' (הלוגן) - אקסטרייל
TYC20G130062B018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי3980פנס ראשי שמ' (הלוגן) - אקסטרייל

TYC20G135069W213 E-Class 017- '017-020מרצדסחליפי10560פנס ראשי ימ ~ (W213) E-CLASS
TYC20G136069W213 E-Class 017- '017-020מרצדסחליפי10560פנס ראשי שמ ~ (W213) E-CLASS
TYC20G141052017-  פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1522.1פנס ראשי ימ' - פיקנטו
TYC20G142052017-  פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1522.1פנס ראשי שמ' - פיקנטו
TYC20G155052איביזה ~ -018סיאטחליפי1632.8פנס ראשי ימ' - איביזה  -018 פשוט
TYC20G155052חליפי1632.8פנס ראשי ימ' - איביזה  -018 פשוטVAG018- ~ איביזה
TYC20G156052איביזה ~ -018סיאטחליפי1632.8פנס ראשי שמ' - איביזה  -018 פשוט
TYC20G156052חליפי1632.8פנס ראשי שמ' - איביזה  -018 פשוטVAG018- ~ איביזה
TYC20G163062016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי4575.95פנס ראשי ימ' ראב
TYC20G164062016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי4575.95פנס ראשי שמ' ראב
TYC20G197069X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי9962.68פנס ראשי ימ-  ~ X1 (F48)
TYC20G198069X1 (F48  -016) - 'חליפי9962.68פנס ראשי שמ

TYC20G205A69BCX5   -018 - '018-021מזדהחליפי3078.9פנס ראשי ימ ~ CX-5
TYC20G206A69BCX5   -018 - '018-021מזדהחליפי3078.9פנס ראשי שמ ~ CX-5
TYC20G275001N18- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5285.1פנס ראשי ימין -צירוקי
TYC20G276001N18 שירוקי L גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5228.6פנס ראשי

TYC20G283A0019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי12990פנס ראשי ימ' - מוסטאנג
TYC20G283A0019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי12990פנס ראשי ימ' - מוסטאנג
TYC20G284A0018-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי12990פנס ראשי שמ' - מוסטנג
TYC20G284A0018-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי12990פנס ראשי שמ' - מוסטנג

TYC20G289052016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי4622.22פנס ראשי ימ' - איוניק
TYC20G289A52020-  איוניק  ~ -020יונדאיחליפי5077.36פנס ראשי ימ' - איוניק
TYC20G290052016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי4575.9פנס ראשי שמ' - איוניק
TYC20G290A52020-  איוניק  ~ -020יונדאיחליפי5077.36פנס ראשי שמ' - איוניק
TYC20G291052018-  4קיהחליפי1922.25פנס ראשי ימ' - ריוD ~ -018 ריאו
TYC20G292052018-  4קיהחליפי1922.25פנס ראשי שמ' - ריוD ~ -018 ריאו

TYC20G46900018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2140.8פנס ראשי ימ' - רנגלר
TYC20G47000018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2140.8פנס ראשי שמ' - רנגלר

TYC20G503069CX5  -017 - '018-021מזדהחליפי2905.22פנס ראשי ימ ~ CX-5
TYC20G504069CX5  -017 - '018-021מזדהחליפי2905.22פנס ראשי שמ ~ CX-5
TYC20G555069X3 G01 018 018ב.מ.וו / מיניחליפי9890.58פנס ראשי ימ' לד- ~ X3 (G01)
TYC20G556069X3 G01 018 018ב.מ.וו / מיניחליפי9890.58פנס ראשי שמ' לד- ~ X3 (G01)
TYC20G557069X4  -019 - (לד) '019ב.מ.וו / מיניחליפי10869.25פנס ראשי ימ- ~ X4 (G02)
TYC20G558069X4  -019 - (לד) '019ב.מ.וו / מיניחליפי10869.25פנס ראשי שמ- ~ X4 (G02)
TYC20G655A6011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4136פנס ראשי ימ' - ג.שרוקי
TYC20G656A611 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4136פנס ראשי שמ' - ג.שרוקי
TYC20G71906014-018 י. אישי X5 - (קסנון) '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי11307.84פנס ראשי ימ ~ (F15) X5
TYC20G72006014-018 י. אישי X5 - (קסנון) '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי11307.84פנס ראשי שמ ~ (F15) X5

TYC20G795059XV- /017 -018- אימפרזה ~ -018סובארוחליפי3104.33פנס ראשי ימ' -אימפרזה
TYC20G796059XV- / 017 -018- אימפרזה ~ -018סובארוחליפי3104.33פנס ראשי שמ' -אימפרזה
TYC20G811B62A5 -013 -'08-12אודיחליפי7350פנס ראשי ימ  ~ A5
TYC20G811B62A5 -013 -'חליפי7350פנס ראשי ימVAG08-12  ~ A5
TYC20G812B62A5 013-'08-12אודיחליפי7350פנס ראשי שמ  ~ A5
TYC20G812B62A5 013-'חליפי7350פנס ראשי שמVAG08-12  ~ A5
TYC20G909001019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי3859.6פנס ראשי ימ' - פורסטר
TYC20G910001019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי3859.6פנס ראשי שמ' - פורסטר
TYC20G911052018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5305.9פנס ראשי ימ' - קונה
TYC20G912052018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5423.08פנס ראשי שמ' - קונה

TYC20G96500018-  קרניבל ~ 018-020קיהחליפי4592.1פנס ראשי ימ' - קרניבל
TYC20G96600018- קרניבל ~ 018-020קיהחליפי4592.1פנס ראשי שמ' - קרניבל

TYC20H003B01'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי5470.2פנס קד' ימ' אדג
TYC20H003B01'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי5470.2פנס קד' ימ' אדג
TYC20H004B01'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי6490פנס קד' שמ' אדג
TYC20H004B01'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי6490פנס קד' שמ' אדג
TYC20H017052017- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1190.96פנס ראשי ימ'(ניקל) - קליאו
TYC20H018052017- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1143.82פנס ראשי שמ' - קליאו
TYC20H027059017-  טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי3317.5פנס ראשי ימ' - טראקס
TYC20H028059012-016 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי3317.5פנס ראשי שמ' - טראקס

TYC20H073062B017- חליפי2290.13פנס ראשי ימ' הלוגן- מגאן גרנד קופה
TYC20H141069BHRV  -019 - '019הונדהחליפי5890.9פנס ראשי ימ- ~ HRV
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TYC20H142069BHRV  -019 - '019הונדהחליפי5890.9פנס ראשי שמ- ~ HRV

TYC20H16506018-  3 סדרה (G20) - (לד רחב) 'ב.מ.וו / מיניחליפי8652פנס ראשי ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
TYC20H16606018-  3 סדרה (G20) - (לד) 'ב.מ.וו / מיניחליפי8652פנס ראשי שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

TYC20H185052019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי3809.99פנס ראשי ימ'  - אילנטרה
TYC20H186052019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי3805.89פנס ראשי שמ'  - אילנטרה
TYC20H415069NX350 -019 - '018-021לקסוסחליפי10220.03פנס ראשי ימ ~ NX300H
TYC20H416069NX350  -019 - 018-021לקסוסחליפי10220.03פנס ראשי שמאל ~ NX300H

TYC20H449A62B017- חליפי2290.13פנס ראשי שמ' הלוגן - מגאן גרנד קופה
TYC20H465062017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי3423.5פנס ראשי ימ' - לאון
TYC20H465062017- חליפי3423.5פנס ראשי ימ' - לאוןVAG017-020 ~ לאון
TYC20H466062017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי3423.5פנס ראשי שמ' - לאון
TYC20H466062017- חליפי3423.5פנס ראשי שמ' - לאוןVAG017-020 ~ לאון
TYC20H471052019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי3133פנס ראשי ימ' - אקסנט
TYC20H472052019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי3133פנס ראשי שמ' - אקסנט
TYC20H485062019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי8451.3פנס ראשי ימ' - ראב
TYC20H486062019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי7990.66פנס ראשי שמ' - ראב
TYC20H489001020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי9950.95פנס ראשי ימ' - היילנדר
TYC20H490001020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי9869.9פנס ראשי שמ' - היילנדר
TYC20H499001020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי13183פנס ראשי ימ' (מפואר) - היילנדר
TYC20H500001020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי13183פנס ראשי שמ' (מפואר) - היילנדר
TYC20H662062019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי5553.52פנס ראשי שמ' - פריוס

TYC20H663062B018- חליפי3388.36פנס ראשי ימ' ארונה
TYC20H664062B018- חליפי3388.36פנס ראשי שמ' - ארונה

TYC20H675001021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי7891.3פנס ערפל קד' ימ' - פאליסייד
TYC20H676001021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי7891.3פנס ערפל קד' שמ' - פאליסייד
TYC20H683A01F350  -017 - '017פורדחליפי4016.06פנס ראשי ימ- ~ F350
TYC20H683A01F350  -017 - '017פורדחליפי4016.06פנס ראשי ימ- ~ F350
TYC20H684A01F350  -017 - '017פורדחליפי4697.28פנס ראשי שמ- ~ F350
TYC20H684A01F350  -017 - '017פורדחליפי4697.28פנס ראשי שמ- ~ F350
TYC20H825A01F150  -022 - '018פורדחליפי5114.28פנס ראשי ימ- ~ F150
TYC20H825A01F150  -022 - '018פורדחליפי5114.28פנס ראשי ימ- ~ F150
TYC20H826A01F150  -022 - '018פורדחליפי5144.28פנס ראשי שמ- ~ F150
TYC20H826A01F150  -022 - '018פורדחליפי5144.28פנס ראשי שמ- ~ F150
TYC20H891052E-84 X1 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1950.7פנס ראשי ימ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
TYC20H892052X1 ב.מ.וו / מיניחליפי1950.7פנס ראשי שמ ב.מ.וו(E84) 012-015 גיפ ~ X1
TYC20H991052021-  חליפי3185.66פנס ראשי ימ' - סיטי
TYC20H992052021-  חליפי3185.66פנס ראשי שמ' - סיטי
TYC388HNL153I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי257.6פנס איתות ראי ימ ~ I25
TYC388MBL07912- אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי660פנס איתות בראי ימ' - אוטלנדר -013/אטרא'ג
TYC388MBL080012- אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי660איתות ראי שמ' - אוטלנדר/אטרא'ז

ULO1029001TT 00-014 - (רקע אדום) '00-014אודיתואם מקורי1470.7פנס אח' שמ  ~ TT
ULO1029001TT 00-014 - (רקע אדום) 'תואם מקורי1470.7פנס אח' שמVAG00-014  ~ TT
ULO1029002TT 00-014 - (רקע אדום) '00-014אודיתואם מקורי1838.4פנס אח' ימ  ~ TT
ULO1029002TT 00-014 - (רקע אדום) 'תואם מקורי1838.4פנס אח' ימVAG00-014  ~ TT
ULO1044001A8 07 - '03-05אודיתואם מקורי3562.6פנס אח שמ חיצ ~ A8
ULO1044001A8 07 - 'תואם מקורי3562.6פנס אח שמ חיצVAG03-05 ~ A8
ULO1090001A7  -011 - '07-015אודיתואם מקורי3134.4פנס אח' שמ ~ Q7
ULO1090001A7  -011 - 'תואם מקורי3134.4פנס אח' שמVAG07-015 ~ Q7
ULO1098001012-  מיי ~ -012סיאטתואם מקורי600פנס אח' שמ' - מיי
ULO1098001012-  תואם מקורי600פנס אח' שמ' - מייVAG012- ~ מיי
ULO1098002012- מיי ~ -012סיאטתואם מקורי600פנס אח' ימ' - מיי
ULO1098002012- תואם מקורי600פנס אח' ימ' - מייVAG012- ~ מיי
ULO1114001014- 4 'סד F32 - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי2250.9פנס אח' שמ' חיצ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
ULO1133011Q3 015-018 - '011-014אודיתואם מקורי1816.3פנס שמ' במגן אח ~ A8
ULO1133011Q3 015-018 - 'תואם מקורי1816.3פנס שמ' במגן אחVAG011-014 ~ A8
ULO1133012Q3 015-018 - '011-014אודיתואם מקורי1816.3פנס ימ' במגן אח ~ A8
ULO1133012Q3 015-018 - 'תואם מקורי1816.3פנס ימ' במגן אחVAG011-014 ~ A8
ULO1175001019-  סיטיגו ~  -019סקודהתואם מקורי495.4פנס אח' שמ' - סיטיגו
ULO1175001019-  תואם מקורי495.4פנס אח' שמ' - סיטיגוVAG019-  ~ סיטיגו
ULO1176021G30 -018- ב.מ.וו / מיניתואם מקורי1720.3פנס אח' שמ' פנימי(G30) 017- ~ 5 סדרה
ULO2014001012- וורסו ~ 012-018טויוטהתואם מקורי3511.7פנס ראשי שמ' - ורסו

VAL043940012- פיקאסו C3 סיטרואןתואם מקורי456.02פנס אחורי שמאלC3 010-011 ~ פיקסו
VAL043941012- פיקאסו C3 'סיטרואןתואם מקורי456.02פנס אחורי ימC3 010-011 ~ פיקסו
VAL044043012 ניו סניק ~ 011-013רנותואם מקורי490פנס אח' ימ' - סניק
VAL044863Q5 -012 '017-020אודיתואם מקורי3220פנס ראשי שמ  ~ Q5
VAL044863Q5 -012 'תואם מקורי3220פנס ראשי שמVAG017-020  ~ Q5
VAL044864Q5 -012 '09-012אודיתואם מקורי3220פנס ראשי ימ ~ Q5
VAL044864Q5 -012 'תואם מקורי3220פנס ראשי ימVAG09-012 ~ Q5
VAL046952017-  לאון ~ 017-020סיאטתואם מקורי6513.6פנס ראשי שמ' (לד) - לאון
VAL046952017-  תואם מקורי6513.6פנס ראשי שמ' (לד) - לאוןVAG017-020 ~ לאון
VAL047445019-  5008 - '5008 ~   -019פיג'ותואם מקורי2503.51פנס איתות שמ' במגן קד
VAL047446016-  3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי2503.51פנס ערפל קד' ימ
VAL069599R 205 205 ~   1999פיג'וחליפי122.85תפס פנס ראשי

VAL433295D RS6 05-08 - '5 ~ 05-08אודיתואם מקורי2490.9פנס אח' שמ' חיצD RS6
VAL433295D RS6 05-08 - 'תואם מקורי2490.9פנס אח' שמ' חיצVAG05-08 ~ 5D RS6
VAL433315D RS6 05-08 - '5 ~ 05-08אודיתואם מקורי2041.9פנס אח' שמ' פנD RS6
VAL433315D RS6 05-08 - 'תואם מקורי2041.9פנס אח' שמ' פנVAG05-08 ~ 5D RS6
VAL4366309-014 שירוקו ~ 09-014פולקסווגןתואם מקורי1404פנס אח ימ' - שירוקו
VAL4366309-014 תואם מקורי1404פנס אח ימ' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VAL43858013- מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי623.5פנס אח שמ חיצוני - מגאן קופה
VAL43859017-   מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי355.15פנס אח' ימ' - גרנד סניק
VAL44087012- מגאן ~ 010-012רנותואם מקורי384.9פנס אח' שמ' פנ' - מגאן סטיישן
VAL44088012- מגאן ~ 013-017רנותואם מקורי418.6פנס אח' ימ' פנימי - מגאן סטיישן
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VAL44093012 לאון ~ 011-013סיאטתואם מקורי4639.7פנס ראשי שמ קסנון - לאון
VAL44093012 תואם מקורי4639.7פנס ראשי שמ קסנון - לאוןVAG011-013 ~ לאון
VAL44133Q7 10-'07-015אודיתואם מקורי3178.6פנס ראשי שמ ~ Q7
VAL44133Q7 10-'תואם מקורי3178.6פנס ראשי שמVAG07-015 ~ Q7
VAL44134Q7 12-'07-015אודיתואם מקורי3178.6פנס ראשי ימ ~ Q7
VAL44134Q7 12-'תואם מקורי3178.6פנס ראשי ימVAG07-015 ~ Q7
VAL4413809- קסנון Q7 - '07-015אודיתואם מקורי9620.33פנס ראשי ימ ~ Q7
VAL4413809- קסנון Q7 - 'תואם מקורי9620.33פנס ראשי ימVAG07-015 ~ Q7
VAL44177010-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןתואם מקורי461.86פנס אח' שמ' פנ' - קאשקאי
VAL44178010-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןתואם מקורי505.99פנס אח' ימ' פנ' - קשקאי
VAL44395010- 2+קשקאי ~ 08-013ניסןתואם מקורי496.36פנס אח שמ' חיצוני - קשקאי
VAL44396011-013 - 2+קשקאי ~ 08-013ניסןתואם מקורי505.99פנס אח' ימ' חיצוני - קשקאי
VAL44595011-013 6 'סד (F06,F12) - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי1910פנס אח' שמ' פנ(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VAL44640012-  1 'סד (F20) - 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי1620פנס אח' שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VAL44648012-015 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברתואם מקורי2533.21פנס ערפל קד' שמ' איווק
VAL44649011- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברתואם מקורי2572.41פנס ערפל קד ימ' ראנגרובר איווק
VAL44777015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהתואם מקורי685פנס אח' שמ' - לודג'י
VAL44778015- תואם מקורי685פנס אח' ימ' - לודג'י
VAL44779015- תואם מקורי495.88פנס אחורי שמאל - דוקר
VAL4482514 סיאט איביזה-L איביזה ~ 013-017סיאטתואם מקורי750.25פנס ראשי
VAL4482514 סיאט איביזה-L תואם מקורי750.25פנס ראשיVAG013-017 ~ איביזה
VAL448373D 013-017 איביזה ~ 011-012סיאטתואם מקורי1695פנס אח' שמ' - איביזה
VAL448373D 013-017 תואם מקורי1695פנס אח' שמ' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VAL448383D 12 איביזה ~ 011-012סיאטתואם מקורי1420פנס אח' ימין איביזה
VAL448383D 12 תואם מקורי1420פנס אח' ימין איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VAL4485712 ספלאש -A5B412-4  'ספלאש ~ 012-015סוזוקיתואם מקורי1633.29פנס ראשי שמ
VAL44858012- ספלאש ~ 012-015סוזוקיתואם מקורי1802.9פנס ראשי ימ' סוזוקי ספלאש
VAL44873Q5 -013- 09-012אודיתואם מקורי6001.11פנס ראשי שמאל ~ Q5
VAL44873Q5 -013- תואם מקורי6001.11פנס ראשי שמאלVAG09-012 ~ Q5
VAL44914012- תואם מקורי312.2פנס ערפל אח' ימ' -אוונסיס
VAL44975010-014 - ג'וק ~ 010-014ניסןתואם מקורי1060.99פנס אח' שמ' - ג'וק
VAL44976010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןתואם מקורי857.7פנס אח' ימ' - ג'וק
VAL44977010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןתואם מקורי835.99פנס איתות שמ' על' - ג'וק
VAL44978010-014 - ג'וק ~ 010-014ניסןתואם מקורי835.99פנס איתות ימ' על' - ג'וק

VAL450622018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןתואם מקורי1763.25פנס ראשי שמ' - ברלינגו
VAL450626018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןתואם מקורי1651.18פנס ראשי שמ' - ברלינגו
VAL450627018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןתואם מקורי1651.18פנס ראשי ימ' - ברלינגו
VAL450638018-  פרטנר ~  -016פיג'ותואם מקורי2027.85פנס ראשי שמ' - ריפטר
VAL450639018-  פרטנר ~  -016פיג'ותואם מקורי2027.85פנס ראשי ימ' - ריפטר
VAL450704T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןתואם מקורי1704פנס ראשי שמ-  ~ T-CROSS
VAL450704T-CROSS  -020 - 'תואם מקורי1704פנס ראשי שמVAG020-  ~ T-CROSS
VAL450705T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןתואם מקורי1704פנס ראשי ימ-  ~ T-CROSS
VAL450705T-CROSS  -020 - 'תואם מקורי1704פנס ראשי ימVAG020-  ~ T-CROSS
VAL450778017-  סיטרואןתואם מקורי1601.9פנס ראשי שמ' - אליזהC 013-017 ~ אליזה
VAL450880T6.1  -020 - '020פולקסווגןתואם מקורי2511.36פנס ראשי שמ-  ~ T6.1
VAL450880T6.1  -020 - 'תואם מקורי2511.36פנס ראשי שמVAG020-  ~ T6.1
VAL450881T6.1  -020 - '020פולקסווגןתואם מקורי2511.36פנס ראשי ימ-  ~ T6.1
VAL450881T6.1  -020 - 'תואם מקורי2511.36פנס ראשי ימVAG020-  ~ T6.1
VAL450884T6.1  -020 - (לד) '020פולקסווגןתואם מקורי7372.8פנס ראשי שמ-  ~ T6.1
VAL450884T6.1  -020 - (לד) 'תואם מקורי7372.8פנס ראשי שמVAG020-  ~ T6.1
VAL450885T6.1  -020 - (לד) '020פולקסווגןתואם מקורי7372.8פנס ראשי ימ-  ~ T6.1
VAL450885T6.1  -020 - (לד) 'תואם מקורי7372.8פנס ראשי ימVAG020-  ~ T6.1
VAL450894A3  -021 - 'אודיתואם מקורי8519פנס ראשי שמA3 021- ~ ספורטבק
VAL450894A3  -021 - 'תואם מקורי8519פנס ראשי שמVAGA3 021- ~ ספורטבק
VAL450895A3  -021 - 'אודיתואם מקורי8519פנס ראשי ימA3 021- ~ ספורטבק
VAL450895A3  -021 - 'תואם מקורי8519פנס ראשי ימVAGA3 021- ~ ספורטבק
VAL450923020-  קורסה ~  -020אופל (לובינסקי)תואם מקורי7928.12פנס ראשי ימ' (לד) - קורסה
VAL4509865D  -019 5טויוטהתואם מקורי6408פנס ראשי שמ'  - קורולהD ~ -019 קורולה
VAL450987019-  (דגם מפואר) 5D 5טויוטהתואם מקורי6408פנס ראשי ימ'  - קורולהD ~ -019 קורולה
VAL450990(לדים)5D  -019 5טויוטהתואם מקורי6980פנס ראשי שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VAL450992(לדים)5D  -019 5טויוטהתואם מקורי6980פנס ראשי ימ'  - קורולהD ~ -019 קורולה
VAL450994020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'ותואם מקורי2694.59פנס ראשי שמ
VAL450995020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'ותואם מקורי2694.59פנס ראשי ימ
VAL451012020-  ג'וק ~  -020ניסןתואם מקורי2915.86פנס ראשי ימ' (עגול) - ג'וק
VAL451013020-  ג'וק ~  -020ניסןתואם מקורי2915.86פנס ראשי שמ' - ג'וק
VAL451120C3 AIRCROSS  -019 - '018סיטרואןתואם מקורי2690.03פנס למגן קד' שמ- ~ AIRCROSS C3

VAL4511414 [לד]-סיאט לאוןL לאון ~ 014-016סיאטתואם מקורי1429.4פנס אח
VAL4511414 [לד]-סיאט לאוןL תואם מקורי1429.4פנס אחVAG014-016 ~ לאון
VAL45115014-016 לאון ~ 014-016סיאטתואם מקורי1429.4פנס אח' [לד] ימ' חיצ' - לאון
VAL45115014-016 תואם מקורי1429.4פנס אח' [לד] ימ' חיצ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VAL45116015 לאון ~ 014-016סיאטתואם מקורי892.21פנס אח שמ פנימי לאון
VAL45116015 תואם מקורי892.21פנס אח שמ פנימי לאוןVAG014-016 ~ לאון
VAL45117014-016 לאון ~ 014-016סיאטתואם מקורי892.21פנס אח' ימ' פנ' - לאון
VAL45117014-016 תואם מקורי892.21פנס אח' ימ' פנ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VAL45156S60-קדמי שמאל LED וולבותואם מקורי2241.5פנס
VAL45160GTI 013 208-208 ~ 012-018פיג'ותואם מקורי6705פנס ראשי שמאל
VAL45161GTI 014 208-208 ~ 012-018פיג'ותואם מקורי6614.4פנס ראשי ימין
VAL45176018-  2008 - '2008 ~ 018-019פיג'ותואם מקורי760.03פנס אח' שמ
VAL45177014- 2008 2008 ~ 014-017פיג'ותואם מקורי765.3פנס אחורי ימין
VAL45184016- קדג'אר ~ 016-019רנותואם מקורי462.7פנס ערפל קד' שמ' -קאדג'ר
VAL4518513- מגאן ~ 010-012רנותואם מקורי380.1פנס ערפל קד' ימין מגאן
VAL4521414- נוט ~ 011-014ניסןתואם מקורי1285.48פנס אח' שמאל נוט
VAL4521515 נוט ~ 011-014ניסןתואם מקורי1021.6פנס אח' ימין נוט
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VAL45236XC60 -015-'09-017וולבותואם מקורי581.6פנס ערפל אח' שמ ~ XC60
VAL45237X60 -014 '09-017וולבותואם מקורי581.6פנס ערפל אח' ימ ~ XC60
VAL45260016- נוט ~ -015ניסןתואם מקורי2877.2פנס ראשי שמ' -נוט
VAL45261016- נוט ~ -015ניסןתואם מקורי2829.2פנס ראשי ימ' - נוט ספורט
VAL45266015- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברתואם מקורי4227.8פנס ראשי שמ' - דיסקברי
VAL45267014-015 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברתואם מקורי5829.26פנס ראשי ימ' לאנד רובר דיסקוברי
VAL45290015-016 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהתואם מקורי783.15פנס ראשי שמ' סנדרו
VAL45291015-016 - סנדרו ~ -015דאצ'יהתואם מקורי783.15פנס ראשי ימ' סנדרו
VAL4532215- לאון ~ 014-016סיאטתואם מקורי992.6פנס אח' שמ' לאון
VAL4532215- תואם מקורי992.6פנס אח' שמ' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VAL45323SW 013-016 לאון ~ 014-016סיאטתואם מקורי992.6פנס אח' ימ' חיצ' - לאון
VAL45323SW 013-016 תואם מקורי992.6פנס אח' ימ' חיצ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VAL4536016- ב.מ.וו / מיניתואם מקורי6420פנס ראשי שמ' מיניקופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VAL4536116- ב.מ.וו / מיניתואם מקורי6420פנס ראשי ימ' מיניקופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VAL45408015- קקטוס C4-סיטרואןתואם מקורי2237.7פנס ראשי שמC4 014-018 ~ קקטוס
VAL4540915- סיטרואןתואם מקורי2237.7פנס ראשי ימ' קקטוסC4 014-018 ~ קקטוס
VAL4541216 סיטרואןתואם מקורי760.9פנס אח' שמ'-קקטוסC4 014-018 ~ קקטוס
VAL4541314 קקטוס C4-סיטרואןתואם מקורי760.9פנס אח ימC4 014-018 ~ קקטוס
VAL45420016- שירוקו ~ 015-018פולקסווגןתואם מקורי4904.6פנס ראשי שמ' - שירוקו
VAL45420016- תואם מקורי4904.6פנס ראשי שמ' - שירוקוVAG015-018 ~ שירוקו
VAL45421016- שירוקו ~ 015-018פולקסווגןתואם מקורי4904.6פנס ראשי ימ' - שירוקו
VAL45421016- תואם מקורי4904.6פנס ראשי ימ' - שירוקוVAG015-018 ~ שירוקו
VAL45424L DS3 15 012-015סיטרואןתואם מקורי5642.6פנס ראשי ~ DS3
VAL45432015-  108 - '108  ~   -015פיג'ותואם מקורי2409.33פנס ראשי שמ
VAL45433015-  108 - '108  ~   -015פיג'ותואם מקורי2409.33פנס ראשי ימ
VAL45437C-1 014- '011-013סיטרואןתואם מקורי1890.9פנס ראשי ימ ~ C1
VAL45448308 15-308  ~   -015פיג'ותואם מקורי743.6איתות ימ' במגן
VAL46610NV200 -14 012-020ניסןתואם מקורי1140פנס ראשי שמאל ~ NV200
VAL46611NV200 14- 012-020ניסןתואם מקורי1704.6פנס ראשי ימין ~ NV200
VAL46626016- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןתואם מקורי4905.6פנס ראשי שמ' - פאסט
VAL46626016- תואם מקורי4905.6פנס ראשי שמ' - פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
VAL46627016- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןתואם מקורי4905.6פנס ראשי ימ' - פאסט
VAL46627016- תואם מקורי4905.6פנס ראשי ימ' - פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
VAL46634016- 208 - '208 ~ 012-018פיג'ותואם מקורי2705.88פנס ראשי שמ
VAL46635015-  208 - '208 ~ 012-018פיג'ותואם מקורי2705.88פנס ראשי ימ
VAL46698015-  5טויוטהתואם מקורי2930.22פנס ראשי שמ' - הוריסD ~ -013 הוריס
VAL46699015-   5טויוטהתואם מקורי2930.22פנס ראשי ימ' - הוריסD ~ -013 הוריס
VAL46708T6 016- - תואם מקורי1938.24פנס ראשי שמ'+מנוע
VAL46712T6  -016 - '016-020פולקסווגןתואם מקורי2450.9פנס ראשי שמ ~ T6
VAL46712T6  -016 - 'תואם מקורי2450.9פנס ראשי שמVAG016-020 ~ T6
VAL46713T6-016 016-020פולקסווגןתואם מקורי2450.9פנס ראשי ימין ~ T6
VAL46713T6-016 תואם מקורי2450.9פנס ראשי ימיןVAG016-020 ~ T6
VAL4672016- איביזה ~ 013-017סיאטתואם מקורי1497.6פנס ראשי שמאל איביזה
VAL4672016- תואם מקורי1497.6פנס ראשי שמאל איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VAL4672116- איביזה ~ 013-017סיאטתואם מקורי1497.6פנס ראשי ימ' איביזה
VAL4672116- תואם מקורי1497.6פנס ראשי ימ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VAL4672415- איביזה ~ 013-017סיאטתואם מקורי3230.4פנס ראשי שמאל איביזה
VAL4672415- תואם מקורי3230.4פנס ראשי שמאל איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VAL46725015 איביזה ~ 013-017סיאטתואם מקורי3230.4פנס ראשי ימ' איביזה
VAL46725015 תואם מקורי3230.4פנס ראשי ימ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VAL46728X1 017-- 016ב.מ.וו / מיניתואם מקורי3690.36פנס ראשי שמאל-  ~ X1 (F48)
VAL46729X1 017-- 'ב.מ.וו / מיניתואם מקורי3690.36פנס ראשי ימ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VAL46735X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניתואם מקורי8250.39פנס ראשי ימ-  ~ X1 (F48)
VAL46746018-  מגאן גרנד טור ~ -018רנותואם מקורי2001.33פנס ראשי שמ' (ניקל) - מגאן גרנד טור
VAL46747018-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי1892.25פנס ראשי ימ' (ניקל) - מגאן גרנד טור
VAL46754017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי3680.9פנס ראשי שמ' לד - מגאן גרנד קופה
VAL46755017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי3680.9פנס ראשי ימ' לד - מגאן גרנד קופה
VAL46760ב.מ.וו / מיניתואם מקורי10990פנס ראשי שמ' מיני קופר  -015 לד(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VAL46761ב.מ.וו / מיניתואם מקורי10990פנס ראשי ימ' מיני קופר  -015 לד(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VAL46784019-  5008/016- 3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי3963.9פנס ראשי שמ
VAL46785019-  5008/017- 3008 - '3008 ~   -016פיג'ותואם מקורי3963.9פנס ראשי ימ
VAL46806GTI 013- גולף ~  013-016פולקסווגןתואם מקורי4511פנס ראשי שמ' גולף
VAL46806GTI 013- תואם מקורי4511פנס ראשי שמ' גולףVAG013-016  ~ גולף
VAL46807GTI 013- גולף ~  013-016פולקסווגןתואם מקורי4511פנס ראשי ימ' גולף
VAL46807GTI 013- תואם מקורי4511פנס ראשי ימ' גולףVAG013-016  ~ גולף
VAL46814A3  -017 - '017-020אודיתואם מקורי4890.33פנס ראשי שמ ~ A3
VAL46814A3  -017 - 'תואם מקורי4890.33פנס ראשי שמVAG017-020 ~ A3
VAL46815A3 017- 017-020אודיתואם מקורי4890.33ראשי ימין אאודי ~ A3
VAL46815A3 017- תואם מקורי4890.33ראשי ימין אאודיVAG017-020 ~ A3
VAL46827RS3/A3 017- -'017-020אודיתואם מקורי11121.01פנס ראשי ימ ~ A3
VAL46827RS3/A3 017- -'תואם מקורי11121.01פנס ראשי ימVAG017-020 ~ A3
VAL46836Q2 017- - '017אודיתואם מקורי2101.9פנס ראשי שמ-  ~ Q2
VAL46836Q2 017- - 'תואם מקורי2101.9פנס ראשי שמVAG017-  ~ Q2
VAL46838Q2 -017 - '017אודיתואם מקורי2101.9פנס ראשי שמ-  ~ Q2
VAL46838Q2 -017 - 'תואם מקורי2101.9פנס ראשי שמVAG017-  ~ Q2
VAL46839Q2 -017 - 'תואם מקורי2101.9פנס ראשי ימ
VAL46840Q2  -017 - '017אודיתואם מקורי8340.5פנס ראשי שמ-  ~ Q2
VAL46840Q2  -017 - 'תואם מקורי8340.5פנס ראשי שמVAG017-  ~ Q2
VAL46890XC60 09-011 - '09-017וולבותואם מקורי4206.09פנס ראשי שמ ~ XC60
VAL46891XC60 09-011 - '04-014וולבותואם מקורי4206.09פנס ראשי ימ ~ XC90
VAL46920017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי2290.13פנס ראשי שמ' הלוגן - מגאן גרנד קופה
VAL46921017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנותואם מקורי2290.13פנס ראשי ימ' הלוגן- מגאן גרנד קופה
VAL46940018-  אופל (לובינסקי)תואם מקורי1956.3פנס ראשי שמ' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
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VAL46941018-  אופל (לובינסקי)תואם מקורי1956.3פנס ראשי ימ' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VAL47007A6 015- (חיצוני) '011-015אודיתואם מקורי2852.2פנס אח' ימ ~ A6
VAL47007A6 015- (חיצוני) 'תואם מקורי2852.2פנס אח' ימVAG011-015 ~ A6
VAL47008A6 015- (פנימי) '011-015אודיתואם מקורי2852.2פנס אח' שמ ~ A6
VAL47008A6 015- (פנימי) 'תואם מקורי2852.2פנס אח' שמVAG011-015 ~ A6
VAL47013A6 016-018 - '016-018אודיתואם מקורי2852.2פנס אח' ימ' פנ ~ A6
VAL47013A6 016-018 - 'תואם מקורי2852.2פנס אח' ימ' פנVAG016-018 ~ A6
VAL47027016- קדג'אר ~ 016-019רנותואם מקורי1009.3פנס אח' שמ' חיצוני - קאדג'ר
VAL47028016- קדג'אר ~ 016-019רנותואם מקורי1208.88פנס אח' ימ' חיצוני - קאדג'ר
VAL47029016- קדג'אר ~ 016-019רנותואם מקורי720פנס אח' שמ' פנימי - קאדג'ר
VAL47030016- קדג'אר ~ 016-019רנותואם מקורי835.39פנס אח' ימ' פנ' - קאדג'ר
VAL4703715 אונסיס ~ 09-011טויוטהתואם מקורי1008פנס אח' שמ' אונסיס
VAL47038016- אונסיס ~ 016-018טויוטהתואם מקורי1008פנס אח' חיצ' ימ' אוונסיס
VAL47041016- אונסיס ~ 016-018טויוטהתואם מקורי1709.4פנס אח' פנ' שמ' אוונסיס
VAL47042016- אונסיס ~ 016-018טויוטהתואם מקורי1709.4פנס  אח' פנימי ימ' אוונסיס
VAL47085Q2 017- - '017אודיתואם מקורי1277פנס אחורי שמ-  ~ Q2
VAL47085Q2 017- - 'תואם מקורי1277פנס אחורי שמVAG017-  ~ Q2
VAL47086Q2  -017 - '017אודיתואם מקורי1277פנס אח' ימ-  ~ Q2
VAL47086Q2  -017 - 'תואם מקורי1277פנס אח' ימVAG017-  ~ Q2
VAL47090Q2  -017 - '017אודיתואם מקורי2999פנס אח' ימ-  ~ Q2
VAL47090Q2  -017 - 'תואם מקורי2999פנס אח' ימVAG017-  ~ Q2
VAL47130017- קוגה ~ -017פורדתואם מקורי1891.8פנס אחורי ימין קוגה
VAL47131017-  קוגה ~ -017פורדתואם מקורי298.9פנס אח' שמ' פנ' - קוגה
VAL47133017-  קוגה ~ -017פורדתואם מקורי1552.9פנס אח' שמ' חיצ' - קוגה
VAL47137017- קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי1280.64פנס אח' שמ' חיצ' - קודיאק
VAL47137017- תואם מקורי1280.64פנס אח' שמ' חיצ' - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VAL47143017- קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי1499.5פנס אח' שמ' חצ' קודיאק
VAL47143017- תואם מקורי1499.5פנס אח' שמ' חצ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VAL47144017- קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי1499.5פנס אח' ימ' חצ' קודיאק
VAL47144017- תואם מקורי1499.5פנס אח' ימ' חצ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VAL47145017- קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי1095.9פנס אח' שמ' פנימי לד קודיאק
VAL47145017- תואם מקורי1095.9פנס אח' שמ' פנימי לד קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VAL47146017- קודיאק ~ 017-021סקודהתואם מקורי1095.9פנס אח' ימ' פנימי לד קודיאק
VAL47146017- תואם מקורי1095.9פנס אח' ימ' פנימי לד קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VAL47173C 3 2017-017סיטרואןתואם מקורי780.9פנס אח שמ- ~ C3
VAL47174C3 -17 017סיטרואןתואם מקורי780.9פנס אח" ימין- ~ C3
VAL47177017- סנדרו ~ -015דאצ'יהתואם מקורי490פנס אח' שמ' -סנדרו סטפווי
VAL47178017- סנדרו סטפויי ~ -015דאצ'יהתואם מקורי633.8פנס אח' ימ' - סנדרו סטפווי
VAL47187018- גולף ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי1022פנס אחורי שמאל פנימי -גולף
VAL47187018- תואם מקורי1022פנס אחורי שמאל פנימי -גולףVAG017-020 ~ גולף
VAL47188018- גולף ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי1022פנס אחורי ימ' פנימי -גולף
VAL47188018- תואם מקורי1022פנס אחורי ימ' פנימי -גולףVAG017-020 ~ גולף
VAL47191018- גולף ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי2235.8פנס אחורי שמאל חיצוני -גולף
VAL47191018- תואם מקורי2235.8פנס אחורי שמאל חיצוני -גולףVAG017-020 ~ גולף
VAL47192גולף ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי2235.8פנס אח' ימ' חיצ' גולף -017 לד
VAL47192תואם מקורי2235.8פנס אח' ימ' חיצ' גולף -017 לדVAG017-020 ~ גולף
VAL47269020- קדג'אר ~ 016-019רנותואם מקורי576.51פנס אח' שמ' חיצוני- קדג'אר
VAL47391017-  אמרוק ~  -017פולקסווגןתואם מקורי1159.7פנס אח' שמ' - אמרוק
VAL47391017-  תואם מקורי1159.7פנס אח' שמ' - אמרוקVAG017-  ~ אמרוק
VAL47392017-  אמרוק ~  -017פולקסווגןתואם מקורי1159.7פנס אח' ימ' - אמרוק
VAL47392017-  תואם מקורי1159.7פנס אח' ימ' - אמרוקVAG017-  ~ אמרוק
VAL47400012-019  508 - '508  ~ 012-019פיג'ותואם מקורי1559.5פנס ערפל קד
VAL47403014- פאביה ~ 015-018סקודהתואם מקורי659.5פנס ערפל שמ' פבייה
VAL47403014- תואם מקורי659.5פנס ערפל שמ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VAL47404014- פאביה ~ 015-018סקודהתואם מקורי659.5פנס ערפל ימ' פבייה
VAL47404014- תואם מקורי659.5פנס ערפל ימ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VAL47410500X  -015 - '500 ~ -014פיאטתואם מקורי1178.4פנס ערפל קד' שמL Living
VAL47412X500 15-'500 ~ -014פיאטתואם מקורי1063.2פנס ערפל קד' ימL Living
VAL47413005 500 ~ -014פיאטתואם מקורי1156פנס ערפל-פיאטL Living
VAL47417017- גולף ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי684.5פנס ערפל קד' שמאל גולף
VAL47417017- תואם מקורי684.5פנס ערפל קד' שמאל גולףVAG017-020 ~ גולף
VAL47418017- גולף ~ 017-020פולקסווגןתואם מקורי684.5פנס ערפל קד' ימין גולף
VAL47418017- תואם מקורי684.5פנס ערפל קד' ימין גולףVAG017-020 ~ גולף
VAL47433T-CROSS  -020 - (לד) '020פולקסווגןתואם מקורי640פנס ערפל קד' ימ-  ~ T-CROSS
VAL47433T-CROSS  -020 - (לד) 'תואם מקורי640פנס ערפל קד' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VAL47434T-CROSS  -020 - (לד) '020פולקסווגןתואם מקורי640פנס ערפל קד' שמ-  ~ T-CROSS
VAL47434T-CROSS  -020 - (לד) 'תואם מקורי640פנס ערפל קד' שמVAG020-  ~ T-CROSS
VAL47453020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'ותואם מקורי936.6פנס ערפל קד' ימ'/שמ
VAL47702015- 508 508  ~ 012-019פיג'ותואם מקורי3109.99פנס חנייה קד' שמאל
VAL47712015- 308 '308  ~   -015פיג'ותואם מקורי875.7פנס לד במגן קד
VAL48750021-  אטקה ~  -021סיאטתואם מקורי1054פנס אח' שמ' חיצ' (מפואר) - אטקה
VAL48750021-  תואם מקורי1054פנס אח' שמ' חיצ' (מפואר) - אטקהVAG021-  ~ אטקה
VAL48751021-  אטקה ~  -021סיאטתואם מקורי1054פנס אח' ימ' חיצ' (מפואר) - אטקה
VAL48751021-  תואם מקורי1054פנס אח' ימ' חיצ' (מפואר) - אטקהVAG021-  ~ אטקה
VAL48752021-  אטקה ~  -021סיאטתואם מקורי1341.12פנס אח' שמ' פנ' (מפואר) - אטקה
VAL48752021-  תואם מקורי1341.12פנס אח' שמ' פנ' (מפואר) - אטקהVAG021-  ~ אטקה
VAL48753021-  אטקה ~  -021סיאטתואם מקורי1341.12פנס אח' ימ' פנ' (מפואר) - אטקה
VAL48753021-  תואם מקורי1341.12פנס אח' ימ' פנ' (מפואר) - אטקהVAG021-  ~ אטקה
VAL8870606+ טולדו ~ 06-012סיאטתואם מקורי1132.8פנס ראשי שמ' - טולדו
VAL8870606+ תואם מקורי1132.8פנס ראשי שמ' - טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VAL88969107 012 - '107 ~ 012-014פיג'ותואם מקורי424.2פנס ערפל שמ
VAL88970012- 107 107 ~ 012-014פיג'ותואם מקורי424.2פנס ערפל ימ' מרובע - פ'גו

VB1001117MG550 13- 'חליפי68.9ביטנה קד' ימMG010-011 ~ MG550
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VB1001118MG550 13- 'חליפי83.5ביטנה קד' שמMG010-011 ~ MG550

VB10011761MG 550 012-חליפי18.3תריס ימין במגן קדמיMG010-011 ~ MG550
VB10011762MG550  -010 - 'חליפי50.5תריס שמ' במגן קדMG010-011 ~ MG550
VB10011787MG 550 012-חליפי224.5גריל במגן קדמי מרכזיMG010-011 ~ MG550

VB1001181MG550 -010 - 'חליפי1939.7מגן קדMG010-011 ~ MG550
VB10011882MG550 14- 'חליפי81תומך למגן אח' שמMG010-011 ~ MG550

VB1002117MG 350 -10 חליפי92.7ביטנה קד' ימיןMG011-015 ~ MG350
VB1002118MG350-'חליפי100.9ביטנה לכנף קד' שמMG011-015 ~ MG350

VB10021685MG-350 חליפי228.8קישוט מכסה מנועMG011-015 ~ MG350
VB1002173MG350 חליפי333.2מגן מנוע תחתוןMG011-015 ~ MG350

VB10021787MG 10-350 חליפי452.7גריל במגן תחתוןMG011-015 ~ MG350
VB10021792MG350-'חליפי51.5תפס מגן קד' שמMG011-015 ~ MG350

VB1002180MG-350 'חליפי1393.4חיזוק מגן קדMG011-015 ~ MG350
VB1002181MG350 -012 - 'חליפי1220.4מגן קדMG011-015 ~ MG350
VB10021855D 015- MG3 -חליפי1626.1מגן אחורי חיצוניMG015-  ~ D5 MG3
VB1003101MG3 11- חליפי188מיכל מיםMG015-  ~ D5 MG3
VB1003185(ללא חורים) MG3 015- 'חליפי1251.5מגן אחMG015-  ~ D5 MG3
VB1003195MG3 11- חליפי159.8מיכל שפריצרMG015-  ~ D5 MG3
VB1003286MG 3 014- 'חליפי279.7ספויילר מגן אחMG015-  ~ D5 MG3
VB1004100ZS  -018 - חליפי722פח חזיתMG018- ~ ZS
VB1004102ZS  -018 - חליפי233כיסוי למנעול מכסה מנועMG018- ~ ZS
VB1004110ZS  -018 - חליפי6176.5מכסה מנועMG018- ~ ZS
VB1004111ZS  -018 - 'חליפי1290.4כנף קד' ימMG018- ~ ZS

VB10041114ZS  -018  - 'חליפי6645.1דלת קד' ימMG018- ~ ZS
VB1004112ZS  -018 - 'חליפי1284.8כנף קד' שמMG018- ~ ZS

VB10041124ZS  MG  -018 - 'חליפי4627.1דלת קד שמMG018- ~ ZS
VB1004117MG -018 חליפי271.5ביטנה קד ימיןMG018- ~ ZS
VB1004118ZS  -018 - 'חליפי258.8ביטנה קד' שמMG018- ~ ZS

VB10041414ZS  -018 - 'חליפי5791.9דלת אח' ימMG018- ~ ZS
VB10041424ZS  -018 - 'חליפי4472.5דלת אח' שמMG018- ~ ZS

VB1004145ZS EV  -019 - 'חליפי1853פח אחMG019-021 ~ ZS EV
VB1004149ZS  -018 - חליפי4947.2דלת מטעןMG018- ~ ZS
VB1004151ZS  -018 - 'חליפי1447.3גריל קדMG018- ~ ZS
VB1004152ZS  -018 - 'חליפי581.1קישוט עליון גריל קדMG018- ~ ZS

VB10041532ZS  -018 - 'חליפי330.2תושבת על המגן קדMG018- ~ ZS
VB10041621ZS EV  -019 - 'חליפי66.5גשר עליון לפח חזית  שמMG019-021 ~ ZS EV
VB10041622ZS EV  -019 - 'חליפי66.5גשר עליון לפח חזית  ימMG019-021 ~ ZS EV
VB10041653MG -018 חליפי152.9קשת כנף קד ימיןMG018- ~ ZS
VB10041663ZS  -018 - 'חליפי124.8קשת כנף אח' ימMG018- ~ ZS
VB10041664ZS  -018 - 'חליפי112.9קשת כנף אח' שמMG018- ~ ZS
VB10041673MG -018 חליפי488.4קישוט דלת קד ימיןMG018- ~ ZS
VB10041674ZS  -018 - 'חליפי488.4קישוט תח' דלת קד' שמMG018- ~ ZS
VB10041683ZS  -018 - 'חליפי324.2קישוט דלת אח' ימMG018- ~ ZS
VB10041684ZS  -018 - 'חליפי324.2קישוט דלת אח' שמMG018- ~ ZS

VB1004173ZS  -018 - 'חליפי556.8מגן מנוע תחMG018- ~ ZS
VB10041787ZS EV  -019 - 'חליפי607.73גריל תח' במגן קדMG019-021 ~ ZS EV
VB10041791ZS  -018 - 'חליפי117תומך ימ' למגן קדMG018- ~ ZS
VB10041792ZS  -019 - 'חליפי117תומך קד' שמMG018- ~ ZS
VB10041793ZS  -018 - חליפי196.9תומך ימ' למגן קד' צדדיMG018- ~ ZS
VB10041794ZS  -018 - 'חליפי196.9תומך צדדי שמ' למגן קדMG018- ~ ZS

VB1004180ZS  -018 - 'חליפי1447.7חיזוק מגן קדMG018- ~ ZS
VB10041801ZS EV  -019 - 'חליפי1715.22חיזוק פנ' למגן קדMG019-021 ~ ZS EV

VB1004181ZS  -018 - 'חליפי2786.36מגן קדMG018- ~ ZS
VB1004182ZS  -018 - 'חליפי503.9מגלש קדMG018- ~ ZS

VB10041820MG ZS 18 'חליפי1530.7ספויילר מגן קדMG018- ~ ZS
VB100418200ZS  -018 - 'חליפי529.24מגלש מגן קדMG018- ~ ZS

VB10041821ZS EV  -019 - 'חליפי1807.5ספויילר למגן קדMG019-021 ~ ZS EV
VB1004184ZS  -018 - 'חליפי810.2חיזוק אחMG018- ~ ZS
VB1004185ZS  -018 - 'חליפי3018.5מגן אחMG018- ~ ZS
VB1004186ZS  ZS 'חליפי1744ספויילר מגן אחMG018- ~ ZS
VB1004187ZS -018 - (כסף) 'חליפי527.7מגלש מגן אח' תחMGסייק 18- הצבק - לא פעיל

VB10041881ZS  -018 - 'חליפי144.9תפס ימ' למגן אחMG018- ~ ZS
VB10041882ZS  -018 - 'חליפי144.9תומך צדדי שמ' למגן אחMG018- ~ ZS
VB10041886ZS/MG 011- - 'חליפי667.6קישוט סף שמMG018- ~ ZS
VB10041887ZS/MG -011 - חליפי667.6קישוט סף ימיןMG018- ~ ZS

VB1004195ZS  -018 - חליפי106.8מיכל מתיז מיםMG018- ~ ZS
VB10041961ZS  -018 - חליפי151.9ציר ימ' למכסה מנועMG018- ~ ZS
VB10041962ZS  -018 - חליפי151.9ציר שמ' למכסה מנועMG018- ~ ZS

VB1004761ZS  -018 - 'חליפי167.1כיסוי ערפל קד' ימMG018- ~ ZS
VB1004762ZS  -018 - 'חליפי150כיסוי ערפל קד' שמMG018- ~ ZS
VB1005601015-016 אדג' ~ 016-018פורדחליפי1255גשר מצננים אדג
VB1005601015-016 אדג' ~ 016-018פורדחליפי1255גשר מצננים אדג
VB1005611016-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1719.9כנף קד' ימ' - אדג
VB1005611016-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1719.9כנף קד' ימ' - אדג

VB10056522015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7729.9גריל קד' עם מסגרת+קישוט אדג
VB10056522015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7729.9גריל קד' עם מסגרת+קישוט אדג
VB10056653016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי149.2קישוט כנף קד' ימין אדג
VB10056653016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי149.2קישוט כנף קד' ימין אדג
VB10056654'אדג' ~ 016-018פורדחליפי149.2קישוט תח' כנף קד' שמ' 16 אדג
VB10056654'אדג' ~ 016-018פורדחליפי149.2קישוט תח' כנף קד' שמ' 16 אדג

VB1005673016-018 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1159.6מגן מנוע - אדג
VB1005673016-018 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1159.6מגן מנוע - אדג

VB10056793015- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי220תומך ימ' פגוש קד' אדג
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VB10056793015- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי220תומך ימ' פגוש קד' אדג
VB10056794015-  'אדג' ~ 08-15פורדחליפי220תומך שמ' פגוש קד'  אדג
VB10056794015-  'אדג' ~ 08-15פורדחליפי220תומך שמ' פגוש קד'  אדג

VB1005681016- 3.5 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7739.7מגן קדמי אדג
VB1005681016- 3.5 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7739.7מגן קדמי אדג

VB1005681T016- 3.5 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7739.7מגן קדמי אדג
VB1005681T016- 3.5 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7739.7מגן קדמי אדג

VB1005682016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1671ספויילר קד' אדג
VB1005682016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1671ספויילר קד' אדג
VB1005689015- אדג' ~ 08-15פורדחליפי5621מגן אח' עליון אד'ג
VB1005689015- אדג' ~ 08-15פורדחליפי5621מגן אח' עליון אד'ג

VB10056961015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי124.6ציר מכסה מנוע ימ' אדג
VB10056961015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי124.6ציר מכסה מנוע ימ' אדג
VB10056962015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי124.6ציר מכסה מנוע שמ' אדג
VB10056962015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי124.6ציר מכסה מנוע שמ' אדג
VB1005717811- אדג' ~ 08-15פורדחליפי250.03תושבת מספר קד' אד'ג
VB1005717811- אדג' ~ 08-15פורדחליפי250.03תושבת מספר קד' אד'ג

VB100571811- אדג' ~ 08-15פורדחליפי1550.9ביטנה קד' שמ' אדג
VB100571811- אדג' ~ 08-15פורדחליפי1550.9ביטנה קד' שמ' אדג
VB100575508-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי332.2תומך מגן קד' ימ' - אדג
VB100575508-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי332.2תומך מגן קד' ימ' - אדג
VB100575608-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי239.3תומך לכנף קד' שמ' (ברזל) - אדג
VB100575608-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי239.3תומך לכנף קד' שמ' (ברזל) - אדג
VB100578008- "אדג' ~ 08-15פורדחליפי1274.2חיזוק מגן קד' - פורד אדג
VB100578008- "אדג' ~ 08-15פורדחליפי1274.2חיזוק מגן קד' - פורד אדג
VB100578207-012 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1895.23מגן קד' אמצעי -  אדג
VB100578207-012 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1895.23מגן קד' אמצעי -  אדג
VB1005800019-  אדג' ~ -019פורדחליפי1741פח חזית - אדג
VB1005800019-  אדג' ~ -019פורדחליפי1741פח חזית - אדג
VB1005810019-  אדג' ~ 016-018פורדחליפי6141.2מכסה מנוע - אדג
VB1005810019-  אדג' ~ 016-018פורדחליפי6141.2מכסה מנוע - אדג
VB1005851019-  'אדג' ~ -019פורדחליפי6968גריל קד' (עם חור מצלמה) - אדג
VB1005851019-  'אדג' ~ -019פורדחליפי6968גריל קד' (עם חור מצלמה) - אדג
VB1005853019-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7137.5גריל קד' (ללא חור מצלמה) - אדג
VB1005853019-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי7137.5גריל קד' (ללא חור מצלמה) - אדג

VB10058761019-  'אדג' ~ -019פורדחליפי990כיסוי ערפל קד' ימ' - אדג
VB10058761019-  'אדג' ~ -019פורדחליפי990כיסוי ערפל קד' ימ' - אדג

VB100587611'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי1021.7תושבת ערפל קד' ימ' אדג
VB100587611'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי1021.7תושבת ערפל קד' ימ' אדג

VB10058762'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי990תושבת פנס ערפל קד' שמ' אדג
VB10058762'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי990תושבת פנס ערפל קד' שמ' אדג

VB100587621'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי1021.7תושבת ערפל קד' שמ' אדג
VB100587621'19 'אדג' ~ -019פורדחליפי1021.7תושבת ערפל קד' שמ' אדג

VB10058812.7L '19 'אדג' ~ -019פורדחליפי7570.3מגן קד' אדג
VB10058812.7L '19 'אדג' ~ -019פורדחליפי7570.3מגן קד' אדג

VB1005885119 'אדג' ~ -019פורדחליפי8295.8מגן אח' אדג
VB1005885119 'אדג' ~ -019פורדחליפי8295.8מגן אח' אדג

VB10058852T019- 'אדג' ~ -019פורדחליפי3426.2מגן אח' שחור עם חור לחיישן אדג
VB10058852T019- 'אדג' ~ -019פורדחליפי3426.2מגן אח' שחור עם חור לחיישן אדג

VB1010011010- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1210.23כנף קד' ימ' דסטר
VB1010110015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי2862.9מכסה מנוע - דאסטר

VB10101101015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1809.63מכסה מנוע - סנדרו סטפווי
VB1010111015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1037כנף קד' ימ' -דאסטר
VB1010112015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1050.9כנף קד' שמ' - דאסטר

VB10101121015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1013.29כנף קד' שמ' דסטר
VB101011651015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי558.5קשת מגן קד ימ' - סנדרו סטפווי
VB101011652015-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי614.4המשך קשת כנף קד שמ' במגן - סנדרו סטפווי

VB1010117015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי660ביטנה קד' ימין דאסטר
VB101011761017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי145.18מסגרת פנס ערפל קד' ימ' - סנדרו סטפווי
VB101011762017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי324.6מסגרת פנס ערפל קד' שמ' - סנדרו סטפווי
VB101011872017-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי698.4המשך קשת כנף אח' שמ' (במגן) - סנדרו סטפווי

VB1010151015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי807.99גריל קדמי דאסטר
VB10101773015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי277.23ניקל לגריל ימ' עליון דאסטר
VB10101774015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי277.23ניקל לגריל שמ' עליון דאסטר
VB10101775015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי237.3ניקל לגריל תחת' ימין דאסטר
VB10101776015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי237.3ניקל לגריל שמ' תחת' דאסטר
VB10101787015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי779.1גריל במגן קד' דאסטר
VB10101791015-  דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי308.63תומך צדדי ימ' למגן קד' - דאסטר
VB10101792015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי308.52תומך צדדי שמ' למגן קד' - דאסטר

VB1010180011-017 דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי976.1חיזוק למגן קד' דאסטר
VB1010181015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1682.1מגן קד'(בלי חורים לערפל) דאסטר

VB10101811015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1398.9מגן קד'(עם חורים לערפל) דאסטר
VB10101811T015-017 - חליפי1398.9מגן קד'(עם חורים לערפל) דאסטר

VB1010185015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1107.59מגן אחורי דאסטר
VB10101881015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי365.1תומך מגן אח' ימ' - דאסטר
VB10101882015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי266.2תומך שמ' למגן אח' דאסטר
VB1010196115  מכסה קד-דאסטר R דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי246.56ציר
VB1010196215  מכסה קד-דסטאר L דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי246.56ציר

VB1010200018-  דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי4044.2פח חזית - דאסטר
VB10102086018-  דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1392.1מגלש מגן אח' (שחור) - דאסטר

VB1010210018- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי3584.1מכסה מנוע דאסטר
VB1010211018- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1355.62כנף קד' ימ' ללא חור דאסטר
VB1010212018- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1355.62כנף קד' שמ' ללא חור דאסטר
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VB101021791018-  דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי660.7תומך צדדי ימ' למגן אח' - דאסטר
VB101021792018-  דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי623.3תומך צדדי שמ' למגן אח' - דאסטר

VB10102184018-  דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1485.2חיזוק מגן אח' - דאסטר
VB10102185018-  דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי2683.99מגן אח' חיצ' - דאסטר

VB1010251(ללא מצלמה) דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1398.56גריל קד' - דאסטר -018
VB1010253(עם מצלמה) דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1487.8גריל חזית  - דאסטר -018

VB10102675018-  דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי954.2סט קישוטי דלתות - דאסטר
VB10102770018-  דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי903.25מגלש מגן קד' (שחור) - דאסטר
VB10102771018- דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1278.1מגלש פגוש קדמי (כסוף) - דאסטר
VB10102787018- דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1485.7גריל מגן קד' תחתון - דאסטר
VB1010281T018- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי2505.5מגן קד' דאסטר

VB1010282018- דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1298.56ספויילר למגן קד' (שחור) - דאסטר
VB10102821018-  דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי2419.1מגלש מגן קד' (כסוף) - דאסטר
VB10102861018- דאסטר ~ -018דאצ'יהחליפי1758.1קישוט מגן אחורי(כסף) - דאסטר

VB1010287018- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1382.47קישוט מגן אח' (שחור) - דאסטר
VB1010841015-017 - דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי382.59פנימי למגן אח'(פלסטיק) - דאסטר

VB10111009 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1808.49מכסה מנוע פיאסטה
VB10111081017- פיאסטה ~ -018פורדחליפי1895.9פגוש קד' -פיאסטה

VB10111809- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי281.4ביטנה כנף קד' שמ' - פיאסטה
VB10111980018-  פיאסטה ~ -018פורדחליפי1557חיזוק מגן קד' - פיאסטה

VB101131089-96 פיאסטה 89-96 - לא פעילפורדחליפי762.7מכסה מנוע - פיאסטה
VB101131289-96 פיאסטה 89-96 - לא פעילפורדחליפי245כנף קד' שמ' - פיאסטה
VB101135189-96 פיאסטה 89-96 - לא פעילפורדחליפי44.4גריל קד' - פיאסטה
VB101148197-00 פיאסטה דינמיק ~ 97-00פורדחליפי289.4מגן קד' חיצ' אפור - דינמיק
VB101150000-02 פיאסטה ~ 00-02פורדחליפי492.4פח חזית מוש' - פיאסטה
VB101151100-02 פיאסטה ~ 00-02פורדחליפי526.3כנף קד' ימ' - פיאסטה
VB101151200-02 פיאסטה ~ 00-02פורדחליפי527.3כנף קד' שמ' - פיאסטה
VB101155000-02 פיאסטה ~ 00-02פורדחליפי209.2גריל פנימי (לרשת) - פיאסטה
VB101158100-02 פיאסטה ~ 00-02פורדחליפי759.7מגן קד' חיצ' - פיאסטה
VB101160003-08 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי525פח חזית-פיאסטה
VB1011610-03 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי1115.2מכסה מנוע - פיאסטה
VB101161103-08 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי548.5כנף קד' ימ' - פיאסטה
VB101161203-08 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי547.5כנף קד' שמ' - פיאסטה
VB1011651-03 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי190גריל קד' שחור+ניקל - פיאסטה
VB101167804 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי680גריל מרכזי במגן-פיאסטה

VB1011678103 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי115.4גריל במגן קדמי ימ פיאסטה
VB1011678202-05 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי68.4גריל במגן קד' שמ' פיאסטה

VB101168003-08 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי451.4מגן קד' פנימי - פיאסטה
VB101168103-08 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי595.5מגן קד' (עליון+תחתון) - פיאסטה
VB101168503-08 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי888מגן אח' (עליון+תחתון) - פיאסטה
VB101175106-07 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי584.2גריל קד' חיצ' - פיאסטה

VB1011784109- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי572.41ספויילר אח' - פיאסטה
VB101181009-013 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1808.54מכסה מנוע - פיסטה
VB101181109- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי838.92כנף קד' ימ' פיאסטה

VB10118114010-012 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי4457.4דלת קד' ימ' - פיאסטה
VB101181209- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי838.95כנף קד' שמ' - פיאסטה

VB10118124010-012 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי4453.5דלת קד' שמ' - פיאסטה
VB101181809- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי248.43ביטנה כנף קד שמ' פיאסטה
VB101183809+ פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי243ביטנה כנף אח' ימ' - פיאסטה

VB10118409- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי862.95חיזוק מגן אח' - פיאסטה
VB101184109- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי3588.2כנף אח' ימ' - פיאסטה

VB10118414(FE1526381) 09- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי4227.1דלת אח' ימ' - פיאסטה
VB1011842(מושלם)פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי3982כנף אח' שמ' - פיאסטה 09

VB1011842409- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי4227.1דלת אח שמ פיאסטה
VB1011850012- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי85.91כונס אויר תחת' למצנן פיאסטה
VB101185109- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי136.93גריל קד פיאסטה

VB10118570011-פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי36.2פקק מיכל מתיז מים פיאסטה
VB101187109- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי100כיסוי וו גרירה קד פיאסטה

VB10118711010- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי71.16כיסוי וו גרירה אח'  - פיאסטה
VB101187309 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי569מגן מנוע תחתון פיאסטה
VB101187609- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1045.3קישוט מגן קד' - פיאסטה
VB101187809- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי358.49גריל למגן קדמי פיאסטה

VB1011878109- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי68.43כיסוי ערפל שחור במגן קד' ימ' פיאסטה
VB1011878209- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי75.84כיסוי ערפל שחור במגן קד שמ' פיאסטה
VB1011878311- ניקל פיאסטה+R פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי178.3גריל במגן קדמי
VB1011878409- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי142.6גריל במגן קד' שמ'+ניקל פיאסטה

VB101188009- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1161.3חיזוק מגן קד' - פיאסטה
VB101188109- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1266.3מגן קד' עם חורים לערפל פיאסטה

VB1011881110- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1304.9מגן קד' ללא חור פיאסטה
VB1011881T09- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1266.3מגן קד' עם חורים לערפל פיאסטה

VB101188208- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי233.9ספוילר תחתון במגן קד' - פיאסטה
VB101188509-013 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1371.3מגן אח' - פיאסטה
VB101188609- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי266תפס שמ למגן אח פיאסטה
VB101189309- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי341.33תפס מגן אח' ימ' - פיאסטה
VB101189409- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי341.33תפס מגן אח' שמ' - פיאסטה

VB1011896009- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי59.5תפס מוט מכסה מנוע פיאסטה
VB101189708- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי447.9דלתית מילוי דלק פיאסטה

VB1011902010 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי236.6מיכל עיבוי-פיסטה
VB1011900014- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1042.95פח חזית פיאסטה

VB10119001013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1260פח חזית מושלם פיאסטה
VB1011910013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי3003מכסה מנוע פיאסטה
VB1011932013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי140כונס רוח שמאל בחזית פיאסטה
VB1011968013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי119.65כיסוי וו גרירה קד' פיאסטה
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VB1011973014 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי505.9כונס אויר תחתון-פיאסטה

VB1011976113 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי308.95גריל ימ' במגן-פיאסטה
VB10119762014 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי308.15גריל במגן קדמי שמאל-פיאסטה

VB101197621013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי190כיסוי פנס ערפל שמ' פיאסטה
VB1011978014 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי183.23גריל במגן קדמי תחתון-פיאסטה

VB10119781013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי187.4גריל במגן קד' ימ' עם חור לערפל פיאסטה
VB1011978713 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1708.99גריל אמצ'פגוש קד'פיאסטה

VB101198014 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי2467.65חיזוק קד'-פיאסטה
VB101198113- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1818.5מגן קדמי פיאסטה

VB1011981T13- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1818.5מגן קדמי פיאסטה
VB1011982T013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי418.94ספוילר(מגן אבנים)  מגן קד' פיאסטה

VB1012000017- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי2038.5פח חזית פיאסטה
VB1012011T018- פיאסטה ~ -018פורדחליפי536.09כנף קד' ימ' פיאסטה
VB1012012T018- פיאסטה ~ -018פורדחליפי536.09כנף קד' שמ' פיאסטה

VB1012013016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי516.95כיסוי מנוע אח' תח' ימ' - מודל
VB1012014016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי516.95כיסוי מנוע אח' תח' שמ' - מודל
VB1012049016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי7988.23מכסה מטען - מודל

VB10120505016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי390.66תומך כנף קד' חצ' (ברזל) ימ' - מודל
VB10120506016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי390.66תומך כנף קד' חצ' (ברזל) שמ' - מודל
VB1012053117- פיאסטה ~ -018פורדחליפי526.5גריל קד' פיאסטה

VB101205517- פיאסטה ~ -018פורדחליפי177.59גריל ימ' בפגוש קד' פיאסטה
VB10120559016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר קד' חיצונית ימ' - מודל

VB101205617- פיאסטה ~ -018פורדחליפי177.59גריל שמ' בפגוש קד' פיאסטה
VB10120560016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר קד' חיצונית שמ' - מודל
VB10120561016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר קד' אמצעי ימ' - מודל
VB10120562016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר קד' אמצעי שמ' - מודל
VB10120563016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר קד' פנימי ימ' - מודל
VB10120564016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר קד' פנימי שמ' - מודל
VB10120565016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר אח' חיצוני ימ' - מודל
VB10120566016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר אח' חיצוני שמ' - מודל
VB10120567016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר אח' אמצעי ימ' - מודל
VB10120568016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר אח' אמצעי שמ' - מודל
VB10120569016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר אח' פנימי ימ' - מודל
VB10120570016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי69.46תושבת רדאר אח' פנימי שמ' - מודל

VB1012062016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2263.54מדף תא מטען - מודל
VB10120621016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי488.6תושבת ברזל לפנס ראשי ימ' - מודל
VB10120622016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי488.6תושבת ברזל לפנס ראשי שמ' - מודל
VB10120673016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1335.39פלסטיק סף ימ' - מודל
VB10120674016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1335.39פלסטיק סף שמ' - מודל

VB1012073016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2468.77מגן מנוע חלק קד' - מודל
VB10120731016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1489.73מגן מנוע (קלקר) תח' - מודל

VB101207817- פיאסטה ~ -018פורדחליפי168גריל תח' בפגוש קד' פיאסטה
VB10120796016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי420.04תומך במגן קד' ימ+שמ' - מודל

VB1012083016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי465.39קלקר למגן קד' - מודל
VB10120961016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי424.79ציר מכסה מנוע ימ' - מודל
VB10120962016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי424.79ציר מכסה מנוע שמ' - מודל

VB1012100016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1986.09פח חזית - מודל
VB1012101016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי5657.78תא מכסה מנוע - מודל
VB1012110021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי4980.69מכסה מנוע - מודל
VB1012111021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי9960.33כנף קד' ימ' - מודל

VB10121121021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי10801.28כנף קד' שמ' - מודל
VB10121124021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי9632.76דלת קד' שמ' - מודל
VB10121224021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי10880.22דלת קד' ימ' - מודל
VB10121324021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי10880.22דלת אח' ימ' - מודל
VB10121424021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי9632.76דלת אח' שמ' - מודל

VB101217016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי720.24ביטנה קד' ימ' - מודל
VB1012171016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי993.37ביטנה אח' ימ' - מודל
VB1012173021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי993.37מגן מצננים תח' - מודל
VB1012177016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי248.53תושבת מספר אח' - מודל
VB1012178016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי565.91תושבת מספר קד' - מודל

VB101218016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי720.24ביטנה קד' שמ' - מודל
VB1012181021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי6686.41מגן קד' - מודל

VB10121810016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי993.37ביטנה אח' שמ' - מודל
VB10121811016- 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי6686.41מגן קד' מודל
VB1012181B021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי6686.41מגן קד' שחור - מודל

VB1012181BL021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי6686.41מגן קד' כחול - מודל
VB1012181G021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי6686.41מגן קד' אפור - מודל
VB1012181R021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי6686.41מגן קד' אדום - מודל
VB1012181W021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי6686.41מגן קד' לבן - מודל

VB1012183016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי462.78מחזיר אור אח' ימ' - מודל
VB1012184016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי462.78מחזיר אור אח' שמ' - מודל
VB1012185016- 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי7686.33מגן אח' מודל

VB1012185BL(כחול)מודל 3 ~ -021טסלהחליפי7686.33מגן אח' מודל 3 -016
VB1012185R(אדום)מודל 3 ~ -021טסלהחליפי7686.33מגן אח' מודל 3 -016
VB1012185W(לבן)מודל 3 ~ -021טסלהחליפי7686.33מגן אח' מודל 3 -016
VB1012185Y(אפור)מודל 3 ~ -021טסלהחליפי7686.33מגן אח' מודל 3 -016

VB1012621016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי341.45שפם פנס ראשי ימ' - מודל
VB1012622016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי341.45שפם פנס ראשי שמ' - מודל

VB101268016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי119.6כיסוי וו גרירה קד' - מודל
VB1012721016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי248.53שפם למגן אח' ימ' - מודל
VB1012722016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי248.53שפם למגן אח' שמ' - מודל

VB101273016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי993.37מגן מנוע קד' - מודל
VB1012755016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי111.71תומך כנף קד' ימ' - מודל
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VB10127551016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי186.24תומך כנף קד' (ברזל) ימ' - מודל

VB1012756016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי111.71תומך כנף קד' שמ' - מודל
VB10127561016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי186.24תומך כנף קד' (ברזל) שמ' - מודל

VB1012761016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי341.45כיסוי ערפל ימ' (בלי חור) - מודל
VB10127611016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי5657.78כיסוי פנס ערפל ימ' - מודל

VB1012762016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי341.45כיסוי ערפל שמ' (בלי חור) - מודל
VB10127621016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי5657.78פנס ערפל שמ' - מודל

VB1012786016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי720.24גריל תח' במגן קד' - מודל
VB1012791016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי74.47תומך מגן קד' ימ' - מודל
VB1012792016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי74.47תומך מגן קד' שמ' - מודל
VB1012793016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי99.53תומך אמצעי מגן קד' ימ' - מודל
VB1012794016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי99.53תומך אמצעי מגן קד' שמ' - מודל
VB1012795016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1590.66תומך מרכזי תח' למגן קד' - מודל
VB1012797016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1427.44תומך בומבה קד' ימ' - מודל
VB1012798016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1427.44תומך בומבה קד' שמ' - מודל

VB101280016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1981.77חיזוק קד' - מודל
VB101284016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2286.68חיזוק מגן אח' - מודל

VB101285BK016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי7688.33מגן אח' שחור - מודל
VB101286016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1399.66ספויילר אח' - מודל

VB1012881016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי308.73תומך למגן אח' ימ' - מודל
VB1012882016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי308.73תומך למגן אח' שמ' - מודל
VB1012885016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי434.71תומך אח' מרכזי(סרגל) - מודל
VB1012972016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2607.04כונס אוויר קד' - מודל
VB101810000-05 4פורדחליפי942.6פח חזית מוש' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB101810700-05 4פורדחליפי501.02גשר קד' תחתון - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB101810800-05 4פורדחליפי196.1גשר רדיאטור - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB101811100-05 4פורדחליפי600.25כנף קד' ימ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB101811200-05 4פורדחליפי577.68כנף קד' שמ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB101811700-05 4פורדחליפי149.6ביטנה כנף קד' ימ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB101811800-05 4פורדחליפי149.6ביטנה כנף קד' שמ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

VB1018151100-02 4פורדחליפי80גריל קד' (פסים) - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB1018151203-05 4פורדחליפי216.9גריל קד' חיצ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

VB10181512T03-05 4פורדחליפי216.9גריל קד' חיצ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB1018168203-05 4פורדחליפי340.2קשוט דלת אח' שמ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

VB101817800-02 4פורדחליפי177.84גריל במגן קד' כוורת- פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB1018178100-02 4פורדחליפי160גריל במגן קד'+ערפל - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB1018178200-02 4פורדחליפי100.8גריל במגן קד' כוורת- פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

VB101818100-02 4פורדחליפי683.96מגן קד' חיצ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB1018181203-05 4פורדחליפי717.7מגן קד' חיצ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB1018187201-04 4פורדחליפי80קישוט מגן אח' שמ' פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VB101819534פורדחליפי410.9מיכל מים ללא.שפרי' עם.חיישן+מנוע פוקו/מונדאוD ~ 06-07 פוקוס
VB1018199100-05 4פורדחליפי31.47קפיץ לסמל גריל פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

VB101820006-010  4פורדחליפי1308.96פח חזית מושלם - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101821006-07  4פורדחליפי1508.94מכסה מנוע - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101821106-07 4פורדחליפי682.91כנף קד' ימ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101821706-010 4פורדחליפי295ביטנה כנף קד' ימ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101821806-010 4פורדחליפי295ביטנה כנף קד' שמ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB1018252806-07 4פורדחליפי220.5המשך משולש כנף קדמי ימין-פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018253106-07 4פורדחליפי290גריל קד' מושלם לצבע - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018258806 4פורדחליפי529.2פלסטיק טורפדו-פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB10182674פורדחליפי190קישוט דלת קד' ימ+שמ פוקוס +06 לצבעD ~ 06-07 פוקוס
VB101826714פורדחליפי131.09קשוט דלת קד' ימ'+שמ'-פוקוס 07 שחורD ~ 06-07 פוקוס
VB101826834פורדחליפי183.5קישוט דלת אח' ימ'-פוקוס 06-07 צבעD ~ 06-07 פוקוס
VB101826844פורדחליפי181.55קישוט דלת אח' שמ' פוקוס 06-07 לצבעD ~ 06-07 פוקוס
VB1018276106-08 4פורדחליפי159.85כיסוי פנס ערפל ימ' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018277106-08 4פורדחליפי119.63קישוט מגן קד' ימ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018277206-08 4פורדחליפי68.43קישוט מגן קד' שמ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018277308+ 4פורדחליפי103פס קישוט מגן קדמי ימין פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB101827806-07 4פורדחליפי766.2גריל תח' בפגוש קד' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018278106 חור-פוקוס+R 4פורדחליפי68גריל במגן קדD ~ 06-07 פוקוס
VB1018278206- 4פורדחליפי80.82גריל במגן קד'+ערפל שמ' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018278306-07 4פורדחליפי82.65גריל במגן קד' ימ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018278406-07 4פורדחליפי82.65גריל במגן קד' שמ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018279106-010 4פורדחליפי32.92תומך קד' ימ' צדדי - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018279206+ 4פורדחליפי41.16תפס מגן קד' צדדי  שמ'-פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018279406- 4פורדחליפי54תושבת מגן קד' שמ' (שפם) פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB101828006-010 4פורדחליפי1003.8חיזוק מגן קד' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018280108-010 4פורדחליפי253.69כיסוי עליון פח חזית - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018281T06-07 4פורדחליפי795מגן קד' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB101828206-07 4פורדחליפי340.9ספויילר קד' תח' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101828306-013 4פורדחליפי360מגן אבנים קד' צר - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB10182844D 06-010 4פורדחליפי808.91חיזוק מגן אח' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB1018284808-010 4פורדחליפי120מגן מצננים ימ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018284908-010 4פורדחליפי120מגן מצננים שמ' פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB10182854D 06-08 4פורדחליפי1896.3מגן אח' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101828515D 06-07 4פורדחליפי890מגן אח' חיצ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB101828519D-5 06 4פורדחליפי70פנימי עליון פלס' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB10182852508-4פורדחליפי30תומך ימין מגן קד' פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101828548ST 09 4פורדחליפי100דלתית דלק פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB1018286106-07 4פורדחליפי419.9ספוילר תח' למגן אח' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB10182867106 4פורדחליפי160קישוט משקוף קד'ימ'פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB10182867206-07 4פורדחליפי160קישוט עומד אח' שמ' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB10182867406+ 4פורדחליפי110קישוט עומד דלת קד' שמ' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
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VB10182868106 4פורדחליפי160קשוט משקוף אח' ימ'-פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB10182868306 4פורדחליפי288.1קישוט עומד דלת אח'ימ'פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB1018287106-07 4פורדחליפי124.29קישוט מגן אח' ימ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018287206-07 4פורדחליפי124.29קישוט מגן אח' שמ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB1018288D-4 +06 4פורדחליפי100.06פנימי פלס' אחורי עליון פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101828804D 05-010 4פורדחליפי60תומך פגוש אח' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018288206-5D 4פורדחליפי110תומך שמאל מגן אחורי פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101828835D 06-08 4פורדחליפי120תומך מגן אח' ימ' - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB1018288506-07 4פורדחליפי308.3תומך מגן אח' שמ' חיצ' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB101829506 4פורדחליפי201.7מיכל מתיז מים ללא שפריצר וחיישן -פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101829515D 06-07 4פורדחליפי465.92מיכל מתיז ללא שפריצר עם חיישן פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VB101830806- 4פורדחליפי288.94תומך מצננים - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VB101831008-010 4פורדחליפי1861.9מכסה מנוע - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101831108-010 4פורדחליפי805.99כנף קד' ימ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101831208-010 4פורדחליפי995כנף קד' שמ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101831808+4D 4פורדחליפי340ביטנה כנף אח' שמ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB10183194D 08 4פורדחליפי340ביטנה כנף אח' ימ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101835108-010 4פורדחליפי470.63גריל - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101835808-010 4פורדחליפי300.3ניקל מכסה מנוע - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101836808-010 4פורדחליפי179.68כיסוי וו גרירה מגן קד' שחור פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101837708-010 4פורדחליפי215.33חיזוק מגן קד' פלס' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB101837814פורדחליפי55תריס ערפל ימ' - פוקוס 08-010 +חור וניקלD ~ 08-010 פוקוס
VB10183781108-010 4פורדחליפי158.82תריס ימ' במגן קד'+ללא חור -פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB101837824פורדחליפי110.8תריס ערפל שמ' - פוקוס 08-010 + חור וניקלD ~ 08-010 פוקוס
VB1018378214פורדחליפי158.82תריס מגן קד' שמ' - פוקוס 08-010 ללא חורD ~ 08-010 פוקוס

VB1018378508 4פורדחליפי80גריל ימ' +ערפל-פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018378608 4פורדחליפי110.8גריל שמ'+ערפל-פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB101837908-010 4פורדחליפי321.69גריל קד' במגן מרכזי (לניקל) - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018379108-010 4פורדחליפי50.11תומך קד' ימ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018379208-010 4פורדחליפי33.88תומך קד' שמ' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018381T08-010 4פורדחליפי1190.6מגן קד' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB1018385D4 08-010 4פורדחליפי2190מגן אח' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB101838515D 08 4פורדחליפי1528.8מגן אח' פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VB10183851T5D 08 5פורדחליפי1528.8מגן אח' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10183852T4פורדחליפי1827מגן אחורי - פוקוס 08-010 סטיישןD ~ 08-010 פוקוס

VB1018385TD4 08-010 4פורדחליפי2190מגן אח' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018400011- 4פורדחליפי1108.59פח חזית - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184025D/4D/ST 011 4פורדחליפי489.9כיסוי גשר עליון פלסטיק - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184074D -012 4פורדחליפי337.44גשר רדיאטור - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018410011- 4פורדחליפי1633.33מכסה מנוע - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184115D -011 4פורדחליפי842.8כנף קד' ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018412011 4פורדחליפי1088.65כנף קד' שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184175D -012 4פורדחליפי404.69ביטנה כנף קד' ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184184D/5D/ST -012- 4פורדחליפי351.8ביטנה כנף קד' שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018420011- 4פורדחליפי1060.9כיסוי מנוע תחתון - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018422011- 4פורדחליפי506.23מגן מנוע גדול  - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184415D -012 5פורדחליפי1800כנף אח' תח' ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184425D -012 טאורוס 94-96 -לא פעילפורדחליפי2183.61כנף אח' תח' שמ' - פוקוס
VB10184515D 011-012 4פורדחליפי1122.98גריל במגן - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB10184511ST/4D/5D (שחור מאט)4פורדחליפי488.59גריל קד' פוקוס 11D ~ 012-015 פוקוס
VB101845112(שחור מבריק) 4D/5D 12 4פורדחליפי615.3גריל ק' פוקוס+ניקלD ~ 012-015 פוקוס

VB10184675D -12 5פורדחליפי167כיסוי וו גרירה אח' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101847214D 11 4פורדחליפי70תומך אח' ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB10184721R4D 11 4פורדחליפי272.81תומך אח' ימ' שפם פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101847224D 11 4פורדחליפי70תומך אח' שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB10184722L4D 11 4פורדחליפי390.9תומך אח' שמ' שפם פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184735D -011 5פורדחליפי1211.46ספויילר אח' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB101847314D -011 4פורדחליפי1070.3ספויילר אח' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101847614D/5D/ST -012 4פורדחליפי268.8מסגרת פנס ערפל ימ' במגן -פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018476114פורדחליפי130כיסוי פנס ערפל ימ' פוקוס -012 ללא חורD ~ 012-015 פוקוס
VB101847625/4-ניקלD/CW 11 4פורדחליפי89.99מסגרת פנס ערפל שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018476214פורדחליפי62.94כיסוי פנס ערפל שמ' פוקוס -012 ללא חורD ~ 012-015 פוקוס
VB101847635/4-ניקלD/CW 11 4פורדחליפי115.9מסגרת פנס ערפל ימ'  פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018478011- 4פורדחליפי339.6גריל מרכזי במגן קד' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184781011- 4פורדחליפי176.4גריל ימ' במגן קד' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184782011- 4פורדחליפי150גריל שמ' במגן קד' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101847904D 12 4פורדחליפי55.8גומי עליון לרדיאטור פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101848015D 011-015 4פורדחליפי1266.3חיזוק פגוש קד' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018481T4/5D -011 4פורדחליפי1190מגן קד' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018482112 4פורדחליפי321.3ספוילר קד' ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018482212 4פורדחליפי321.3ספוילר קד' שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184837D4 -013 4פורדחליפי1080.72ביטנה לכנף אח' ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101848415D 11 5פורדחליפי253.25תומך אח' עליון פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB10184855D -011  4פורדחליפי1688.4מגן אח' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101848514D -011 4פורדחליפי1682.97מגן אח' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB10184853TST 3 1.6 -011 פורדחליפי1213.8מגן אח' - פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
VB10184854ST -013 פורדחליפי384.7מגן אחורי תחת' פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
VB1018486708-010 4פורדחליפי116.9כיסוי וו גרירה אח' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB1018487008- 4פורדחליפי439.6תומך אמצעי למגן אח' מונדיאוD ~ 08-011 מונדאו
VB10184880012- 4פורדחליפי120תומך אח' לספוילר - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101848815D -012 5פורדחליפי56תומך מגן אח' ימין עליון פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018488211 למגן פוקוס L 5פורדחליפי120תומךD ~ 012-015 פוקוס
VB101848835D 11 4פורדחליפי304.39תומך אח' ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB1018488315D -011 5פורדחליפי380תריס במגן ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB101848845D 11 4פורדחליפי304.39תומך אח' שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018488415D -011 5פורדחליפי380תריס במגן שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018491TST -012 4פורדחליפי666.3פינה אח' ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018492012- 4פורדחליפי65תפס לצינור מיכל מים פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018492TST -011 4פורדחליפי666.3פינה אח' שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018495SDN 11- 4פורדחליפי304.5מיכל מתיז מים פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018496012- 5פורדחליפי22.2תפס מוט מכסה מנוע פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018496111 5פורדחליפי155ציר מכסה מנוע ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018496211 5פורדחליפי169.9ציר מכסה מנוע שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018497ST 011 פורדחליפי559.84דלתית דלק פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
VB1018498011- 4פורדחליפי180כיסוי וו גרירה קד' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10184ZZ08- 4פורדחליפי691.85דלתית מיכל דלק פוקוס 5דD ~ 08-010 פוקוס
VB101850907 4פורדחליפי276.4מיכל הגה כח פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10185334D/5D/ST 012 4פורדחליפי350כונס אויר על' לבית מסנן פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB101854512- 4פורדחליפי1743פח אח' חצ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB101856705D /4D/ST -012- 4פורדחליפי990פלסטיק סף ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB1018581ST)-016)פורדחליפי3690מגן קד' פורד פוקוסST ~ 012-015 פוקוס

VB1018581TST)-016)פוקוס סט' ~ 016-019פורדחליפי3690מגן קד' פורד פוקוס
VB10185852TSW -012 4פורדחליפי837.9מגן אח' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018586ST -013 פורדחליפי7535.2ספויילר אח' בחלון פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
VB101858804D 11 4פורדחליפי276.9תומך אח' עליון פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018591012- 4פורדחליפי82.69תפס מגן קד' ימ'  - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VB10185924D 12 4פורדחליפי77.36תפס מגן קד' שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB10185961ST/4D/5D 12- פורדחליפי169.9ציר מכסה מנוע ימ' פוקוסST ~ 012-015 פוקוס
VB10185962ST/5D/4D -12 4פורדחליפי169.9ציר מכסה מנוע שמ'-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VB1018610015- 4פורדחליפי2868.96מכסה מנוע פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
VB1018613016 4פורדחליפי1309.6מגן מצננים תחתון-פוקוסD ~ 016-019 פוקוס

VB10186351015- 4פורדחליפי541.99מגן אבנים פגוש קד' תח' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
VB1018651015- 4פורדחליפי997.58גריל קד עם קישוט ניקל פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
VB1018668015 4פורדחליפי211כיסוי וו גרירה קד'-פוקוסD ~ 016-019 פוקוס

VB10186761115-4פורדחליפי213.9כיסוי פנס ערפל ימ' ע/חור לפנס+קישוט פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
VB10186762015- 4פורדחליפי168.79כיסוי פנס ערפל שמ' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס

VB10186762215-4פורדחליפי567.7כיסוי פנס ערפל שמ' ע/חור לפנס+קישוט פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
VB101867815 4פורדחליפי1960.3גריל במגן קד +ניקל פוקוסD ~ 016-019 פוקוס

VB101868025פורדחליפי958.47חיזוק פגוש קדמי-פוקוס 016 כיסוי גשר עליוןD ~ 016-019 פוקוס
VB1018685016- 4 פוקוסD '4פורדחליפי5199.6מגן אחD ~ 016-019 פוקוס

VB10186851016- 5 פוקוסD 'פוקוס סט' ~ 016-019פורדחליפי4292.4מגן אח
VB10186851T016- 5 פוקוסD '4פורדחליפי4292.4מגן אחD ~ 016-019 פוקוס

VB10186881015- 4פורדחליפי177.9תושבת פגוש אח' ימ' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
VB10186882015- 4פורדחליפי269תושבת פגוש אח' שמ' פוקוסD ~ 016-019 פוקוס
VB1018705119- 4פורדחליפי1486גריל קד' פוקוסD ~  -020 פוקוס

VB1018710020-  4פורדחליפי4208.96מכסה מנוע - פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB10187115D ~  -020 5פורדחליפי1637כנף קד' ימ'  פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB10187125D ~  -020 5פורדחליפי1637כנף קד' שמ'  פוקוסD ~  -020 פוקוס

VB10187791020-  'פוקוס סט' ~  -020פורדחליפי446.7תומך ימ' למגן קד' - פוקוס סט
VB10187792020-  'פוקוס סט' ~  -020פורדחליפי446.7תומך שמ' למגן קד' - פוקוס סט
VB1018781T020-  '5פורדחליפי4911.88מגן קד' - פוקוס סטD ~  -020 פוקוס

VB10187851T5D  -020 חליפי4083.63מגן אח' - פוקוס
VB1018785T5D  -020 5פורדחליפי4351.9מגן אח' - פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB101878815D  -020 5פורדחליפי445.28תפס מגן אח' ימ' - פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB101878825D  -020 5פורדחליפי445.28תפס מגן אח' שמ' - פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB101878835D  -020 5פורדחליפי428.37תומך ימ' למגן אח' - פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB101878845D  -020 5פורדחליפי428.37תומך שמ' למגן אח' - פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB101879615D  -020 5פורדחליפי255.9ציר ימ' למכסה מנוע - פוקוסD ~  -020 פוקוס
VB101879625D  -020 5פורדחליפי255.9ציר שמ' למכסה מנוע - פוקוסD ~  -020 פוקוס

VB1019110S-MAX -08 08-015פורדחליפי1115.8מכסה מנוע ~ S-MAX
VB1019112S-MAX 08-015פורדחליפי1896.3כנף קד' שמ' - פוקוס ~ S-MAX
VB1019181S-MAX 08 '08-015פורדחליפי2771.6מגן קד' חיצ ~ S-MAX
VB10201022012 דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי2053.41גשר עליון-דוקר
VB1020110013- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי3508.23מכסה מנוע -דוקר
VB1020112013- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1270.41כנף קד' שמ' (פלדה) דןקר
VB1020151015-016 - דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי405.99גריל קד' - לודג'י/דוקר
VB1020159F150 -015 '015-017פורדחליפי118.7תושבת לפנס ראשי שמ ~ F150
VB1020159F150 -015 '015-017פורדחליפי118.7תושבת לפנס ראשי שמ ~ F150

VB10201681015- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1478.44קישוט דלת אח' ימ' - דוקר
VB10201682015 דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1478.44קישוט דלת הזזה שמאל-דצ'יה

VB1020175012- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי231.4מקשר לפגוש אח' צד ימ' דוקר
VB1020176012- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי231.1מקשר לפגוש אח' צד שמ' דוקר

VB10201761012- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי263.5כיסוי ימ' לגריל קד' ד'ציה דוקר
VB10201762012- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי233.9כיסוי שמ' לגריל קד' ד'ציה דוקר

VB102017921F-150 -015'015-017פורדחליפי105.35תושבת למגן צד שמ ~ F150
VB10201801015- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי709.52בולם זעזועים לפגוש קד' -לודג'י

VB1020185014- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי2402.32מגן אחורי - דאצ'יה דאסטר
VB1020185114 דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי388.35מגן אח' פנימי דאצ'ה
VB10201852015- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי2539.9מגן אח' חיצ' דוקר
VB10201961F150 -015 - '015-017פורדחליפי497.9ציר מכסה מנוע ימ ~ F150
VB10201961F150 -015 - '015-017פורדחליפי497.9ציר מכסה מנוע ימ ~ F150
VB10201962F150 -015 - '015-017פורדחליפי481ציר מכסה מנוע שמ ~ F150
VB10201962F150 -015 - '015-017פורדחליפי481ציר מכסה מנוע שמ ~ F150
VB10202100F150 -018 '015-017פורדחליפי425.8תושבת פנ' לפגוש קד' שמ ~ F150
VB10202100F150 -018 '015-017פורדחליפי425.8תושבת פנ' לפגוש קד' שמ ~ F150

VB102027910F150 -  018-021 - 018פורדחליפי128.76תומך ימ' למגן- ~ F150
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VB102027910F150 -  018-021 - 018פורדחליפי128.76תומך ימ' למגן- ~ F150

VB1020282F150  -018 - '018פורדחליפי274.11ספויילר פגוש קד' ימ- ~ F150
VB1020282F150  -018 - '018פורדחליפי274.11ספויילר פגוש קד' ימ- ~ F150

VB10202821F150  -018 - '018פורדחליפי274.11ספויילר פגוש קד' שמ- ~ F150
VB10202821F150  -018 - '018פורדחליפי274.11ספויילר פגוש קד' שמ- ~ F150

VB1020299F150 -018 '015-017פורדחליפי410.7תושבת פנ' לפגוש קד' ימ ~ F150
VB1020299F150 -018 '015-017פורדחליפי410.7תושבת פנ' לפגוש קד' ימ ~ F150
VB1020385F150  -022 - '018פורדחליפי4902.05מגן אח- ~ F150
VB1020385F150  -022 - '018פורדחליפי4902.05מגן אח- ~ F150

VB10203885F150 021-018פורדחליפי277.17כיסוי וו גרירה קד' ימ- ~ F150
VB10203885F150 021-018פורדחליפי277.17כיסוי וו גרירה קד' ימ- ~ F150
VB10203886F150 021-018פורדחליפי277.17כיסוי וו גרירה קד' שמ- ~ F150
VB10203886F150 021-018פורדחליפי277.17כיסוי וו גרירה קד' שמ- ~ F150

VB1021100EHS  -021 - חליפי998.3פח חזיתMG021-  ~ EHS
VB1021108EHS  -021 - 'חליפי136.1כיסוי גשר עלMG021-  ~ EHS
VB1021110EHS  -021 - חליפי7688.26מכסה מנועMG021-  ~ EHS
VB1021111EHS  -021 - 'חליפי1526.87כנף קד' ימMG021-  ~ EHS
VB1021112EHS  -021 - 'חליפי1510.96כנף קד' שמMG021-  ~ EHS
VB1021117EHS  -021 - 'חליפי386.7ביטנה קד' ימMG021-  ~ EHS
VB1021118EHS  -021 - 'חליפי386.7ביטנה קד' שמMG021-  ~ EHS
VB1021149EHS  -021 - חליפי6132דלת מטעןMG021-  ~ EHS
VB1021153EHS  -021 - 'חליפי2901.6גריל קדMG021-  ~ EHS

VB10211621EHS  -021 -  'חליפי367.21גשר על' ימMG021-  ~ EHS
VB10211622EHS  -021 -  'חליפי367.21גשר על' שמMG021-  ~ EHS
VB10211651EHS  -021 - (דלת) 'חליפי118.4המשך קשת כנף אח' שמMG021-  ~ EHS
VB10211652EHS  -021 - (דלת) 'חליפי118.4המשך קשת כנף אח' ימMG021-  ~ EHS
VB10211653EHS  -021 - ('אח) 'חליפי123.3קשת כנף אח' ימMG021-  ~ EHS
VB10211654EHS  -021 - 'חליפי123.3קשת כנף אח' שמMG021-  ~ EHS
VB10211663EHS  -021 - 'חליפי218.09קשת כנף קד' ימMG021-  ~ EHS
VB10211664EHS  -021 - 'חליפי218.09קשת כנף קד' שמMG021-  ~ EHS
VB10211770EHS  -021 - 'חליפי908.3קישוט למגן קדMG021-  ~ EHS
VB10211791EHS  -021 - 'חליפי166.8תומך ימ' למגן קדMG021-  ~ EHS
VB10211792EHS  -021 - 'חליפי166.8תומך שמ' למגן קדMG021-  ~ EHS

VB1021180EHS  -021 - 'חליפי2139.3חיזוק פנ' למגן קדMG021-  ~ EHS
VB10211808EHS  -021 - 'חליפי774.89קישוט על' לגריל קדMG021-  ~ EHS

VB1021181EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן קדMG021-  ~ EHS
VB1021181B(צבוע כחול)EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן קד

VB1021181BL(צבוע שחור)EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן קד
VB1021181R(צבוע אדום)EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן קד

VB1021182EHS  -021 - 'חליפי1461.9מגלש מגן קדMG021-  ~ EHS
VB10211821EHS  -021 - 'חליפי1914.7ספויילר תח' למגן קדMG021-  ~ EHS

VB1021184EHS  -021 - 'חליפי1130.6חיזוק למגן אחMG021-  ~ EHS
VB1021185EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן אחMG021-  ~ EHS

VB1021185B(צבוע כחול)EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן אחMG021-  ~ EHS
VB1021185R(צבוע אדום)EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן אחMG021-  ~ EHS

VB1021185RR(צבוע חום)EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן אחMG021-  ~ EHS
VB1021185W(צבוע לבן)EHS  -021 - 'חליפי3203.8מגן אחMG021-  ~ EHS

VB1021186EHS  -021 - 'חליפי1122.6מגלש מגן אחMG021-  ~ EHS
VB10211861EHS  -021 - 'חליפי1962.64ספויילר תח' למגן אחMG021-  ~ EHS
VB10211871EHS  -021 - 'חליפי710.9תומך ימ' למגן אחMG021-  ~ EHS
VB10211872EHS  -021 - 'חליפי710.9תומך שמ' למגן אחMG021-  ~ EHS
VB10211881EHS  -021 - 'חליפי402.3תומך ימ' למגן אחMG021-  ~ EHS
VB10211882EHS  -021 - 'חליפי402.3תומך שמ' למגן אחMG021-  ~ EHS
VB10221183X -016 טסלהחליפי498.66מחזיר אור אדום אח' ימ' מודלX ~ -021 מודל
VB10221184X -016 חליפי498.66מחזיר אור אדום אח' שמ' מודל
VB10221653X -018 - 'טסלהחליפי1980.22קשת כנף קד'  ימX ~ -021 מודל
VB10221654X -016 טסלהחליפי1980.22קשת כנף קד' שמ' מודלX ~ -021 מודל
VB10221795X -016 טסלהחליפי904.68תפס לתומך סרגל קד'  מודלX ~ -021 מודל
VB10221796X -016 טסלהחליפי904.68תפס לגריל מרכזי במגן  מודלX ~ -021 מודל

VB1022185021-  פומה ~ -021פורדחליפי2628.44מגן אח' - פומה
VB10221882X -016 טסלהחליפי790.44תומך מגן אח' ימ'  מודלX ~ -021 מודל
VB10227795X-016 טסלהחליפי992.41תומך מגן אח' מרכזי  מודלX ~ -021 מודל

VB102508308-12אסקייפ (ג'יפ) ~ -013פורדחליפי439.5מבודד פנימי אח' אסקייפ
VB102508308-12אסקייפ (ג'יפ) ~ -013פורדחליפי439.5מבודד פנימי אח' אסקייפ
VB102518012- קוגה ~ 013-016פורדחליפי3627.77חיזוק קד' קוגה
VB102518108- קוגה ~ 013-016פורדחליפי5033.3מגן קד' חיצ' - קוגה
VB1030100015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1560.23פח חזית מושלם סנדרו
VB1030111STEPWAY 016- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1058.03כנף קד' ימ' - סנדרו

VB10301114015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1900דלת קד' ימ' -סנדרו
VB10301124015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי3193.1דלת קד' שמ' - סנדרו
VB1030112TSTEPWAY 016- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1028.3כנף קד' שמ' - סנדרו

VB103011708-11 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי390ביטנה קד' ימ' סנדרו
VB1030117114 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי887.3ביטנה קד' ימ'-סנדרו-012/דציאה

VB103011711015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי42.61המשך ביטנה קד' ימ' - סנדרו
VB10301181015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי470.23ביטנה קד' שמאל סנדרו

VB103011811015- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי55.3המשך ביטנה קד' שמ' -לוגן
VB10301414017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1880דלת אח' ימ' -לוגאן

VB1030150STEPWAY) -015)סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי550סט ניקלים לגריל קד' סנדרו
VB1030151015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1560.25גריל קד' סנדרו
VB1030153017- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי1081גריל חזית  - לוגן

VB10301603015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי97.36כיסוי ערפל ימ' סנדרו/לוגן
VB1030160517- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי139.66תריס ערפל ימ' סנדרו סטפוואי
VB1030160617- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי324.6תריס ערפל שמ' סנדרו-סטפוואי
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VB1030160716- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי558.5קשת פלס' כנף קד' ימ' סנדרו
VB1030160916- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי698.4קשת פלס' כנף אח' ימ' סנדרו
VB1030161016- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי698.4קשת פלס' כנף אח' שמ' סנדרו
VB10301653015-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי625המשך קשת כנף קד ימ' (במגן) - סנדרו סטפווי

VB103016531015 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1564.3קשת אח' לכנף קד' ימ' סנדרו
VB10301654015-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי422.54המשך קשת כנף קד שמ' במגן - סנדרו

VB103016541015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1469.5קשת אח' כנף קד' שמאל סנדרו
VB103016631-013 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1248.6קשת כנף אח שמ' קצר סנדרו

VB10301664013- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי380.42המשך קשת אח' לגלגל אח' שמ' קצר סנדרו
VB103016641013- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1457.51קשת ימ' לכנף אח' סנדרו

VB10301685015-017 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1250.04תושבת לוחית רישוי קד' - סנדרו סטפווי
VB10301702015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי98.56כיסוי ערפל שמ' סנדרו/לוגן
VB10301762017-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי711.8כיסוי ערפל קד' שמ' - סנדרו

VB1030178STEPWAY) -015) סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי589.58גריל במגן קד' סנדרו
VB10301781015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי341.1גריל בפגוש קד' תח' סנדרו סטפווי
VB10301788017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי784.8גריל תחתון במגן קד' - סנדרו סטפווי
VB1030178TSTEPWAY) -015) סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי587.58גריל במגן קד' סנדרו
VB10301793015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי240.5תפס מגן קד' ימ'-סנדרו
VB10301794015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי310תפס מגן קד' שמאל סנדרו

VB1030180015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1137.4חיזוק קד' סנדרו -014/לודג'י
VB10301801015-  סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי777.6קלקר למגן קד' - סנדרו סטפווי

VB1030181(STEPWAY דגם) סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי2961.38מגן קד' מושלם סנדרו -014
VB10301811015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1611.92מגן קד' סנדרו

VB10301811T012- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1611.92מגן קד' סנדרו
VB10301812111- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1330מגן קד' עם חורים סנדו

VB1030181307-12 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1020מגן קד' ללא חורים סנדרו
VB1030182015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי167.07ספויילר תחתון למגן קדמי סנדרו דאציה

VB10301821STEPWAY)  -015)סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1222.5מגלש מגן קד' - סנדרו
VB10301822015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי716.4ספוילר לפגוש קדמי - סנדרו
VB10301825013- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי465.5בולם ימ' לפגוש אח' סנדרו
VB10301826013- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי175בולם שמ' לפגוש אח' סנדרו

VB1030185(STEPWAY) 015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1998.48מגן אח' סנדרו
VB10301851015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1400מגן אח' הכנה לצבע סנדרו

VB103018511T012- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1808.1מגן אח' סנדרו
VB1030185210-12 - סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי1050מגן אחורי סנדרו
VB10301855F.L) -017)סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי2187.56מגן אח' חיצוני - סנדרו סטפווי

VB1030187015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי856.9קישוט מגן אח' תחתון(מגלש)- סנדרו סטפווי
VB10301883015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי809.6תומך צדדי ימ' למגן אח' - סנדרו סטפווי
VB10301961013- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי296.3ציר מכסה מנוע ימ' - לוגן -015 / סנדרו
VB10301962015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי354.2ציר מכסה מנוע שמ' - לוגן

VB1030253017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי941.7גריל חזית - סנדרו סטפווי
VB10302761017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי368.3מסגרת פנס ערפל קד' ימ' - סנדרו
VB10302762017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי331.4מיסגרת ערפל שמ' -סנדרו
VB10302841017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי519.15חיזוק מגן אח' ימ' סנדרו
VB10302842017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי475.7חיזוק מגן אח' שמ' סנדרו
VB10302881015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי163.48תומך מגן אחורי ימ' צדדי סנדרו
VB10302882015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי163.48תומך מגן אחורי שמ' צדדי סנדרו
VB1031108518 טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי991מגן אח-טרנזיט קאסטום

VB1031181018-  טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי4073.9מגן קד' - טרנזיט קאסטום
VB103151095-00 טרנזיט ~ 95-00פורדחליפי785.4מכסה מנוע - טרנזיט
VB103151195-00 טרנזיט ~ 95-00פורדחליפי353כנף קד' ימ' - טרנזיט
VB103151295-00 טרנזיט ~ 95-00פורדחליפי352.8כנף קד' שמ' - טרנזיט
VB103158595-00 טרנזיט ~ 95-00פורדחליפי275.7מגן אח' מרכזי - טרנזיט
VB103159195-00 טרנזיט ~ 95-00פורדחליפי130פינה למגן אח' ימ' - טרנזיט
VB103159295-00 טרנזיט ~ 95-00פורדחליפי130פינה למגן אח' שמ' - טרנזיט
VB103160001-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי1115.2פח חזית פלסטיק - טרנזיט
VB103160701-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי666.9גשר תחתון -טרנזיט
VB103161001-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי1105.9מכסה מנוע - טרנזיט
VB103161201-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי419.1כנף קד' שמ' - טרנזיט
VB103165101-05 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי213.2גריל קד' - טרנזיט
VB103167501-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי281.4פינה למגן קד' ימ' - טרנזיט
VB103167601-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי288.4פינה למגן קד' שמ' - טרנזיט
VB1031678012-018 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי3241.7פח חזית טרנזיט קאסטום
VB1031681-01 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי506.41מגן קד' מרכזי - טרנזיט

VB1031684101-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי437.05מגן אח' מרכזי טרנזיט
VB1031685-01 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי295מגן אח' מרכזי - טרנזיט

VB1031685100-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי2067.9כיסוי עלי' מעל מגן אח' - טרנזיט
VB1031690-01 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי940מדרגה למגן אח' - טרנזיט
VB103169101-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי201.6פינה למגן אח' ימ' - טרנזיט
VB103169201-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי201.6פינה למגן אח' שמ' - טרנזיט
VB103170207- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי846.3גשר עליון - טרנזית
VB103170307+ טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי361.7פח משקף ימ'-טרנזיט
VB103170707- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי907.99חיזוק מגן קד' - טרנזיט
VB103171006-  טרנזיט    06 - לא פעילפורדחליפי1406.15מכסה מנוע טרנזיט
VB103171107- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי598.8כנף קד' ימ' - טרנזית

VB1031711107- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי671.57כנף קד' ימ' - +חור לאיתות טרנזיט
VB103171207- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי672.84כנף קד' שמ' - טרנזיט

VB1031712107- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי833.64כנף קד' שמ' - + חור לאיתות טרנזיט
VB103175107-11 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי389.9גריל קד' טרנזית
VB1031761017-  לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי230כיסוי ערפל קד' ימ' - לוגאן
VB103177507- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי496.6פינה קד' ימ' טרנזית
VB1031776ON-07 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי496.6פינה למגן קד' שמ' - טרנזיט

VB1031776TON-07 טרנזיט    06 - לא פעילפורדחליפי496.6פינה למגן קד' שמ' - טרנזיט
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VB103178010- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי1120.9חיזוק מגן קד' עגול - טרנזיט
VB103178107- טרנזיט    06 - לא פעילפורדחליפי1638מגן קד' אמצעי+גריל טרנזיט

VB10317812015-017 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי2155מגן קד' על' - טרנזיט קאסטום
VB1031783T013- טרנזיט קאסטום ~ - 015-017פורדחליפי2980מגן קד' תח' - טרנזיט

VB103178507- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי225כיסוי מגן אח' -טרנזיט
VB1031788107- טרנזיט    06 - לא פעילפורדחליפי204.63פינה למגן אח' ימ'{קצר} טרנזיט
VB10317911טרנזיט ~  -015פורדחליפי790.8פינה אח' ימ' תחתון טרנזניט 07-011 ג'מבו
VB10317922014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1294.95פינה שמ' פגוש אח' טרנזיט

VB103189111 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי160פינה אח ימ תחתון-טרנזיט
VB10318911012- טרנזיט ~  -015פורדחליפי155פינה אח' ימ' עליונה טרנזיט

VB1031892012- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי153.64פינה אח' שמ' תחת' טרנזיט
VB10318922012- טרנזיט ~  -015פורדחליפי512פינה אח' שמ' עליונה טרנזיט

VB1031900014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2663.58פח חזית טרנזיט
VB103191015 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי4629.9מכסה מנוע טרנזיט
VB1031911-014 טרנזיט ~  -015פורדחליפי1266כנף קד' ימ' ללא חור וללא לאנטנה טרנזיט
VB1031917015- טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי1266כנף קד' ימ' טרנזיט

VB1031941416 חליפי9218.7דלת מטען ימ'-טרנזיט
VB103194241016- חליפי12414.08דלת אח' שמ' טרנזיט

VB103195015 טרנזיט ~  -015פורדחליפי990מדרגה ברזל למגן קד-פורד טרנזיט
VB1031952014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2540מסגרת גריל קד' טרנזיט
VB1031953014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2079גריל קד' טרנזיט

VB1031965115 טרנזיט ~  -015פורדחליפי752קשת כנף קד ימ-טרנזיט
VB1031965215 טרנזיט ~  -015פורדחליפי748קשת כנף קד' שמ'-טרנזיט
VB1031965417 טרנזיט ~  -015פורדחליפי586.7קשת כנף קד' שמ חלק אח'-טרנזיט
VB1031965417 טרנזיט ~  -015פורדחליפי586.7קשת כנף קד' שמ חלק אח'-טרנזיט

VB103196815 טרנזיט ~  -015פורדחליפי287.86כיסוי וו גרירה טרנזיט
VB1031978013- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי240גריל קד' תח' - טרנזיט

VB1031978714 טרנזיט ~  -015פורדחליפי151כיסוי פתח פגוש קד' טרנזיט
VB1031979015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2657תומך למגן קד' - טרניז
VB1031979015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2657תומך למגן קד' - טרניז

VB10319791015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי635תומך ימ' במגן קד' - טרנזיט
VB10319791015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי635תומך ימ' במגן קד' - טרנזיט

VB10319791115- טרנזיט ~  -015פורדחליפי320תומך קד' ימין טרנזיט
VB10319792015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי237.6תומך שמ' במגן קד' - טרנזיט
VB10319792015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי237.6תומך שמ' במגן קד' - טרנזיט

VB10319792115 טרנזיט ~  -015פורדחליפי109תפס מגן קד שמ טרנזיט
VB1031980014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1186חיזוק למגן קד' - טרנזיט

VB10319801015-017 טרנזיט ~  -015פורדחליפי6048.1חיזוק קד' בומבה - טרנזיט
VB10319811T014- טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי4144.48מגן קד' טרנזיט

VB1031985015-017 טרנזיט ~  -015פורדחליפי1759.9מגן אח' (פלסטיק) - טרנזיט
VB10319882015-017 חליפי247.94תפס צדדי למגן אח' שמ' - טרנזיט

VB1031992015 טרנזיט ~  -015פורדחליפי785המשך פינה אח שמ טרנזיט
VB1032000016- טרנזיט ~  -015פורדחליפי8933פח חזית-טרנזיט
VB1032000016- טרנזיט ~  -015פורדחליפי8933פח חזית-טרנזיט

VB1032008115- טרנזיט ~  -015פורדחליפי664גשר תחתון טרנזיט
VB1032008115- טרנזיט ~  -015פורדחליפי664גשר תחתון טרנזיט

VB1032011017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1094.3כנף קד' ימ'-טרנזיט
VB1032011017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1094.3כנף קד' ימ'-טרנזיט

VB1032011015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי3889.53מכסה מנוע טרנזיט
VB1032011015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי3889.53מכסה מנוע טרנזיט

VB1032012017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1311.7כנף קד' שמ'-טרנזיט
VB1032012017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1311.7כנף קד' שמ'-טרנזיט

VB1032017815- טרנזיט ~  -015פורדחליפי197תושבת לוחית רישוי טרנזיט
VB1032017815- טרנזיט ~  -015פורדחליפי197תושבת לוחית רישוי טרנזיט

VB103204015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1242תושבת לגריל קד' טרנזיט
VB103204015- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1242תושבת לגריל קד' טרנזיט

VB1032051115- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2325.3גריל קד' טרנזיט
VB1032051115- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2325.3גריל קד' טרנזיט
VB1032051T016- טרנזיט ~  -015פורדחליפי10124.6גריל קד' ניקל-טרנזיט
VB1032051T016- טרנזיט ~  -015פורדחליפי10124.6גריל קד' ניקל-טרנזיט

VB1032052017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי4226מסגרת גריל קד' לצבע טרנזיט
VB1032052017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי4226מסגרת גריל קד' לצבע טרנזיט

VB10320655017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי417המשך קשת כנף קד ימ' - טרנזיט
VB10320655017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי417המשך קשת כנף קד ימ' - טרנזיט
VB1032079115- טרנזיט ~  -015פורדחליפי96.3תומך מגן קד' ימ' טרנזיט
VB1032079115- טרנזיט ~  -015פורדחליפי96.3תומך מגן קד' ימ' טרנזיט
VB1032079215- טרנזיט ~  -015פורדחליפי80תומך מגן קד' שמ' טרנזיט
VB1032079215- טרנזיט ~  -015פורדחליפי80תומך מגן קד' שמ' טרנזיט

VB103208017 טרנזיט ~  -015פורדחליפי2644חיזוק קד'-טרנזיט
VB103208017 טרנזיט ~  -015פורדחליפי2644חיזוק קד'-טרנזיט

VB10320801015-  טרנזיט ~  -015פורדחליפי978תומך חזית על' - טרנזיט
VB1032081017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי3419.2מגן קד'-טרנזיט
VB1032081017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי3419.2מגן קד'-טרנזיט

VB10320811T018- ~ טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי3068.25מגן קד' על' - טרנזיט קאסטום
VB1032084017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי3662.4מגן אחורי פנימי - טרנזיט
VB1032084017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי3662.4מגן אחורי פנימי - טרנזיט
VB1032085017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1101מגן אחורי חיצוני - טרנזיט
VB1032085017- טרנזיט ~  -015פורדחליפי1101מגן אחורי חיצוני - טרנזיט
VB1032091018-  טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי2760פינה ימ' למגן אח' - טרנזיט קאסטום
VB1032092018-  טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי2760פינה שמ' למגן אח' - טרנזיט קאסטום

VB1032096115-טרנזיט ~  -015פורדחליפי414ציר מכסה מנוע ימ' טרנזיט
VB1032096115-טרנזיט ~  -015פורדחליפי414ציר מכסה מנוע ימ' טרנזיט
VB1032096215- טרנזיט ~  -015פורדחליפי284.05ציר מכסה מנוע שמאל  טרנזיט
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VB1032096215- טרנזיט ~  -015פורדחליפי284.05ציר מכסה מנוע שמאל  טרנזיט

VB103210020- טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי4996מכסה מנוע  טרנזיט
VB1032181020- טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי2745.4מגן קד' טרנזיט
VB1032761020- טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי283כיסוי ערפל ימ' טרנזיט
VB1032762020- טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי283כיסוי ערפל שמ' טרנזיט
VB1033151X -016 חליפי1960.2גריל במגן קד' על' מודל

VB10331786X -016 טסלהחליפי1960.2גריל במגן קד' מרכזי מודלX ~ -021 מודל
VB10331787X -020 טסלהחליפי1960.3גריל בגן קד' תח'  מודלX ~ -021 מודל

VB1040109015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי398.56סט תומכים לפגוש קד' לודג'י
VB1040150015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי685.26ניקל לגריל קד' לודג'י
VB1040151015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי762.9גריל קדמי לודג'י

VB10401787015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי689.9גריל במגן מרכזי עם חורים לערפל לודג'י
VB104017871015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי939.3גריל במגן קד' לודג'י

VB1040181015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי2238.59מגן קד' חיצ' לודג'י
VB1040182015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי738.52ספויילר למגן קד' לודג'י -015/דוקר
VB1040185015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי2555.8מגן אח' לוד'גי
VB1040186015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי2667.4פנימי למגן אח' לוד'גי

VB10401882015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי288.11תומך אח' שמ' לודג'י
VB104110012- קוגה ~ 013-016פורדחליפי2108.9פח חזית קוגה
VB1041110013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי7980מכסה מנוע קוגה

VB1041110212- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1526חיזוק עליון קוגה
VB104111112- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1995כנף קד' ימ' קוגה
VB104111212- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1892.03כנף קד' שמ' קוגה
VB104111712- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1015.6ביטנה קד' ימ' קוגה
VB104111812- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1015.6ביטנה קד' שמ' קוגה

VB10411181013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי702.2ביטנה כנף קד' שמ' - קוגה
VB1041151014- קוגה ~ 013-016פורדחליפי435.27גריל קד -קוגה
VB104115312 קוגה ~ 013-016פורדחליפי636גריל קד' פנ' קוגה

VB1041165312- קוגה ~ 013-016פורדחליפי990קשת כנף קד' ימ' קוגה
VB1041165416 קוגה ~ 013-016פורדחליפי990קשת כנף קד' שמ' קוגה
VB1041166112 -קוגה ~ 013-016פורדחליפי499קשת כנף אח' ימ' קוגה
VB1041166212- קוגה ~ 013-016פורדחליפי475קשת כנף אח' שמ' קוגה

VB104117308-012 קוגה ~ 013-016פורדחליפי320.4מגן מנוע תח' - קוגה
VB104117812 קוגה ~ 013-016פורדחליפי322גריל תח' בפגוש קד' קוגה

VB10411781013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי90.2גריל ימ' במגן קד' קוגה
VB1041178213- קוגה ~ 013-016פורדחליפי820גריל שמ' במגן קד' קוגה
VB1041179412 קוגה ~ 013-016פורדחליפי223תומך שמ' פגוש קד' קוגה

VB104118212- קוגה ~ 013-016פורדחליפי2726.9ספויילר קד' קוגה
VB1041182T12- קוגה ~ 013-016פורדחליפי2726.9ספויילר קד' קוגה

VB104118512- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1990.26מגן אח' קוגה
VB1041185T12- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1990.26מגן אח' קוגה

VB1041186014- (2 חורים) קוגה ~ 013-016פורדחליפי2295.39ספויילר אח'-קוגה
VB10411871012- קוגה ~ 013-016פורדחליפי940קישוט במגן קד' תח' כסוף קוגה

VB104119212 קוגה ~ 013-016פורדחליפי1076.4פינה לפגוש אח' שמ' קוגה
VB1041210017- קוגה ~ 013-016פורדחליפי4520.9מכסה מנוע קוגה
VB1041217017- קוגה ~ -017פורדחליפי793.8כיסוי בפגוש קד' - קוגה
VB1041267017- קוגה ~ -017פורדחליפי190כיסוי וו גרירה קד' -קוגה
VB1041281017- קוגה ~ -017פורדחליפי6703.7מגן קדמי חיצוני-קוגה

VB1041281T017- קוגה ~ -017פורדחליפי6703.7מגן קדמי חיצוני-קוגה
VB1041291017-קוגה ~ -017פורדחליפי367כיסוי ספויילר קד' קוגה

VB10412911013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי832.1פינה ימ' פגוש אח' -קוגה
VB1041292017-  קוגה ~ -017פורדחליפי777.1פינה שמ' למגן אח' - קוגה
VB1042100Y  -021 טסלהחליפי575.56פח חזית - מודלY ~ -021 מודל

VB10421081Y  -021 טסלהחליפי2493.22חיזוק קד' תח' לחזית - מודלY ~ -021 מודל
VB1042109Y  -021 טסלהחליפי823.22כפה לגלגל (19) - מודלY ~ -021 מודל
VB1042110Y   -021 טסלהחליפי9963.21מכסה מנוע -  מודלY ~ -021 מודל

VB10421102Y  -021 טסלהחליפי473.23תפס למנעול מכסה מנוע - מודלY ~ -021 מודל
VB1042111Y  -021 טסלהחליפי7782.33כנף קד' ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VB1042112Y  -021 טסלהחליפי7782.33כנף קד' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB1042117Y  -021 טסלהחליפי1866.21ביטנה קד' ימ' - מודלY ~ -021 מודל

VB10421177Y  -021 טסלהחליפי690.55תושבת לוחית רישוי אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421178Y  -021 טסלהחליפי690.55תושבת לוחית רישוי קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421179Y  -021 טסלהחליפי473.23תושבת מסגרת למצבר - מודלY ~ -021 מודל

VB1042118Y  -021 טסלהחליפי1866.21ביטנה קד' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421183Y  -020 טסלהחליפי440.22מחזיר אור אח' ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421184Y  -020 טסלהחליפי440.22מחזיר אור אח' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421185Y  -021 טסלהחליפי1898.34מחזיר אור אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421321Y  -021 טסלהחליפי2966.33פח סף ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421322Y  -021 טסלהחליפי2966.33פח סף שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421491Y  -021 טסלהחליפי1699.57תא מכסה מטען - מודלY ~ -021 מודל
VB10421505Y  -021 טסלהחליפי496.3תושבת כנף קד' ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421506Y  -021 טסלהחליפי496.3תושבת כנף קד' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421522Y  -021 טסלהחליפי482.22קישוט לגריל מגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421525Y  -021 טסלהחליפי2633.9גריל טורפדו על' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421551Y  -021 טסלהחליפי778.9כיסוי ראי ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421552Y  -021 טסלהחליפי778.9כיסוי ראי שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421560Y  -021 טסלהחליפי644.33כיסוי פלסטיק בתא מכסה מנוע - מודלY ~ -021 מודל
VB10421561Y  -021 טסלהחליפי3496.31תא מכסה מנוע - מודלY ~ -021 מודל
VB10421621Y  -021 טסלהחליפי195.89תפס לפנס ראשי ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421622Y  -021 טסלהחליפי195.89תפס לפנס ראשי שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421653Y  -021 טסלהחליפי1496.22קשת כנף קד' ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421654Y  -021 טסלהחליפי1496.22קשת כנף קד' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421659Y  -021 טסלהחליפי1496.22קשת כנף אח' ימ' - מודלY ~ -021 מודל
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VB10421660Y  -021 טסלהחליפי1496.22קשת כנף אח' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421673Y  -021 טסלהחליפי2217.41קישוט דלת קד' ימ' תח' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421674Y  -021 טסלהחליפי2217.41קישוט דלת קד' שמ' תח' - מודלY ~ -021 מודל

VB1042168Y  -021 טסלהחליפי220.3כיסוי וו גרירה למגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB1042172Y  -021 טסלהחליפי4988.74כונס תח' למצנן מים - מודלY ~ -021 מודל
VB1042173Y  -021 טסלהחליפי2144.65מגן מצננים תח' - מודלY ~ -021 מודל

VB10421730Y  -021 טסלהחליפי2144.65מגן מצננים אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421731Y  -021 טסלהחליפי2249.63מגן מנוע מרכזי - מודלY ~ -021 מודל
VB10421732Y  -021 טסלהחליפי2249.63מגן גחון - מודלY ~ -021 מודל
VB10421791Y  -021 טסלהחליפי488.2תומך ימ' למגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421792Y  -021 טסלהחליפי488.2תומך שמ' למגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421793Y  -021 טסלהחליפי1977.22תומך צדדי ימ' למגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421794Y  -021 טסלהחליפי1977.22תומך צדדי שמ' למגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421795Y  -021 טסלהחליפי1880.23תומך מגן אח' מרכזי (סרגל) - מודלY ~ -021 מודל

VB1042180Y  -021 טסלהחליפי3971.2חיזוק תח' למגן קד'  - מודלY ~ -021 מודל
VB10421801Y  -021 טסלהחליפי4811.21חיזוק על' למגן קד'  - מודלY ~ -021 מודל

VB1042181Y  -021 טסלהחליפי10990.22מגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB1042183Y  -021 טסלהחליפי1266.33קלקר למגן קד' - מודלY ~ -021 מודל
VB1042185Y  -021 טסלהחליפי12996.3מגן אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB1042186Y  -021 טסלהחליפי3321.64מגלש מגן אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB1042187Y  -021 טסלהחליפי664.5קישוט מרכזי למגן אח' - מודלY ~ -021 מודל

VB10421881Y  -021 טסלהחליפי1133.6תומך ימ' למגן אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421882Y  -021 טסלהחליפי1133.6תומך שמ' למגן אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421883Y  -021 טסלהחליפי441.22תומך צדדי ימ' למגן אח' - מודלY ~ -021 מודל
VB10421884Y  -021 טסלהחליפי441.22תומך צדדי שמ' למגן אח' - מודלY ~ -021 מודל

VB1043080022-  ג'וגר ~ -022דאצ'יהחליפי1828.38חיזוק פנ' למגן קד' - ג'וגר
VB1057810011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי3240מכסה מנוע - אדג
VB1057810011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי3240מכסה מנוע - אדג

VB1059100105 קונקט ~ 02-010פורדחליפי2285.2פח חזית (פח) קונקט
VB105910102-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי1150גשר עליון - קונקט
VB105910703-010 קונקט ~ 02-010פורדחליפי1266.3גשר מחבר שילדה - קונקט
VB105911102-08 קונקט ~ 02-010פורדחליפי615.3כנף קד' ימ' - קונקט
VB105911202-08 קונקט ~ 02-010פורדחליפי615.3כנף קד' שמ' - קונקט

VB1059112T02-08 קונקט ~ 02-010פורדחליפי615.3כנף קד' שמ' - קונקט
VB105911702- קונקט ~ 02-010פורדחליפי281.4ביטנה כנף קד' ימ' - קונקט
VB105911802- קונקט ~ 02-010פורדחליפי281.4ביטנה כנף קד' שמ' - קונקט

VB1059151105- קונקט ~ 02-010פורדחליפי428.9גריל קד' - קונקט
VB10591661-02 קונקט ~ 02-010פורדחליפי615.3קישוט קשת כנף אח' ימ' - קונקט
VB1059167102-06 קונקט ~ 02-010פורדחליפי210קישוט דלת קד' ימ' קונקט

VB105918103-06 קונקט ~ 02-010פורדחליפי714מגן קד' - קונקט
VB1059181T03-06 קונקט ~ 02-010פורדחליפי714מגן קד' - קונקט

VB105918302-06 קונקט ~ 02-010פורדחליפי846.3ספויילר קד. תח. קונקט
VB105918502-010 קונקט ~ 02-010פורדחליפי730מגן אח' פורד קונקט
VB105919102- קונקט ~ 02-010פורדחליפי190פינה אח' ימ' - קונקט

VB1059196102-06 קונקט ~ 02-010פורדחליפי169.69ציר מכסה מנוע ימ' -קונקט
VB1059196202-06 קונקט ~ 02-010פורדחליפי169.69ציר מכסה מנוע שמ' - קונקט
VB1059265207- קונקט ~ 02-010פורדחליפי679.6קשת כנף קד' שמ' - קונקט
VB10592772קונקט ~ 02-010פורדחליפי91.3פקק למגן קד' שמ' קונקט

VB105928107- קונקט ~ 02-010פורדחליפי1050מגן קדמי חיצ' -קונקט
VB105929806-10  4פורדחליפי190סמל  גריל - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VB105935111 קונקט ~ 011-013פורדחליפי697.1גריל קד'-קונקט

VB1059378711 קונקט ~ 011-013פורדחליפי740.2גריל במגן -קונקט
VB1059381011- קונקט ~ 011-013פורדחליפי860מגן קד' - קונקט

VB1059381T011- קונקט ~ 011-013פורדחליפי860מגן קד' - קונקט
VB106128187-88 אריקה-אוריון 87-91 -לא פעילפורדחליפי368מגן קד' פלסטיק שחור - אריקה-אוריון
VB106151196-99 סופר אקטיב 96-99 -לא פעילפורדחליפי247.8כנף קד' ימ' - סופר אקטיב
VB1075110מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי10020.8מכסה מנוע מוסטנג
VB1075110מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי10020.8מכסה מנוע מוסטנג
VB107518107 4.0 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2456מגן ק' חיצ' מוסטנג
VB107518107 4.0 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2456מגן ק' חיצ' מוסטנג
VB1075210מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי15384.6מכסה מנוע מוסטנג 010-014 אלומיניום
VB1075210מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי15384.6מכסה מנוע מוסטנג 010-014 אלומיניום
VB107521113' מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1893כנף קד' ימ' מוסטנג
VB107521113' מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1893כנף קד' ימ' מוסטנג
VB107521213' מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1893כנף קד' שמ' מוסטנג
VB107521213' מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1893כנף קד' שמ' מוסטנג
VB1075217010- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי503ביטנה קד' קד' ימ' מוסטנג
VB1075217010- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי503ביטנה קד' קד' ימ' מוסטנג
VB1075218010- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי517ביטנה קד' קד' שמ' מוסטנג
VB1075218010- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי517ביטנה קד' קד' שמ' מוסטנג
VB1075251010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי3496.1גריל מוסטנג
VB1075255010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי700גריל פגוש מוסטנג
VB1075255010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי700גריל פגוש מוסטנג
VB1075280010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1042.7חיזוק לגריל מוסטנג
VB1075280010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1042.7חיזוק לגריל מוסטנג
VB1075283013-014- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1120.9קלקר למגן אח' מוסטאנג
VB1075283013-014- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1120.9קלקר למגן אח' מוסטאנג
VB1075291010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי290תפס מגן קד' צדדי ימ' - מוסטנג
VB1075291010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי290תפס מגן קד' צדדי ימ' - מוסטנג
VB1075292010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי290תפס מגן קד' צדדי שמ' - מוסטנג
VB1075292010-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי290תפס מגן קד' צדדי שמ' - מוסטנג
VB1075301013-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2208.3מגן עליון בחזית מוסטנג
VB1075301013-014 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2208.3מגן עליון בחזית מוסטנג
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VB10753101015-  מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי17422מכסה מנוע - מוסטנג
VB10753101015-  מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי17422מכסה מנוע - מוסטנג

VB1075311019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי3525.9כנף קד' ימ' - מוסטנג
VB1075311019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי3525.9כנף קד' ימ' - מוסטנג
VB1075312015-018 מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי3301.33כנף קד' שמ' - מוסטאנג
VB1075312015-018 מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי3301.33כנף קד' שמ' - מוסטאנג

VB10753171012-מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי345ביטנה לכנף קד' אח' ימ' מוסטנג
VB10753171012-מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי345ביטנה לכנף קד' אח' ימ' מוסטנג

VB1075402014- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2707פח חזית על' מוסטנג
VB1075402014- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2707פח חזית על' מוסטנג
VB1075410015-מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי21402.2מכסה מנוע עם חור לטורבו אלומיניום מוסטנג
VB1075410015-מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי21402.2מכסה מנוע עם חור לטורבו אלומיניום מוסטנג
VB1075411015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי3101כנף קד' ימ' ללא חור(ברזל)- מוסטנג
VB1075411015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי3101כנף קד' ימ' ללא חור(ברזל)- מוסטנג

VB10754121015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי3101כנף קד' שמ' עם חור(ברזל)- מוסטנג
VB10754121015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי3101כנף קד' שמ' עם חור(ברזל)- מוסטנג

VB1075417015- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי621בטנה קד' ימ' מוסטנג
VB1075417015- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי621בטנה קד' ימ' מוסטנג

VB10754178015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי220תושבת לוחית רישוי מוסטנג
VB10754178015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי220תושבת לוחית רישוי מוסטנג

VB1075453015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי464גריל קד' מוסטנג
VB1075453015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי464גריל קד' מוסטנג
VB1075473015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי2130כיסוי מצננים תח' מוסטאנג
VB1075473015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי2130כיסוי מצננים תח' מוסטאנג

VB10754731015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי2489.2מגן מנוע מוסטנג
VB10754731015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי2489.2מגן מנוע מוסטנג
VB1075476115-מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי282כיסוי פתח שמ' בפגוש מוסטנג
VB1075476115-מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי282כיסוי פתח שמ' בפגוש מוסטנג

VB107547611015 מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי359.1כיסוי ערפל ימין-מוסטנג
VB107547611015 מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי359.1כיסוי ערפל ימין-מוסטנג

VB107547815- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי282תריס במגן קד' ימין מוסטאנג
VB107547815- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי282תריס במגן קד' ימין מוסטאנג

VB10754791015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי239.6תומך ימ' למגן קד' מוסטנג
VB10754791015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי239.6תומך ימ' למגן קד' מוסטנג

VB107548016-15 מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1490מגן קד' פנימי מוסטאנג
VB107548016-15 מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1490מגן קד' פנימי מוסטאנג

VB1075481T15- חליפי15066.7מגן קד' מוסטנג
VB1075482015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1494ספויילר למגן קד' מוסטנג
VB1075482015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1494ספויילר למגן קד' מוסטנג
VB107548315- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי404.6קלקר למגן קד' מוסטאנג
VB107548315- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי404.6קלקר למגן קד' מוסטאנג

VB10754852015-  מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1804חיזוק פנ' למגן אח' - מוסטנג
VB10754852015-  מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1804חיזוק פנ' למגן אח' - מוסטנג

VB1075486015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי942ספוילר אח'-מוסטנג
VB1075486015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי942ספוילר אח'-מוסטנג

VB10754961015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי427ציר מכסה מנוע ימ' מוסטנג
VB10754961015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי427ציר מכסה מנוע ימ' מוסטנג
VB10754962015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי427ציר מכסה מנוע שמ' מוסטנג
VB10754962015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי427ציר מכסה מנוע שמ' מוסטנג

VB1075510019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי9287מכסה מנוע - מוסטנג
VB1075510019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי9287מכסה מנוע - מוסטנג

VB10755151018-  מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי949גריל קד' - מוסטנג
VB10755151018-  מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי949גריל קד' - מוסטנג

VB1075517019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי1187.4ביטנה קד' ימ' - מוסטנג
VB1075517019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי1187.4ביטנה קד' ימ' - מוסטנג
VB1075518019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי880ביטנה קד' שמ' - מוסטנג
VB1075518019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי880ביטנה קד' שמ' - מוסטנג
VB1075551019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי2660גריל קד' - מוסטנג
VB1075551019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי2660גריל קד' - מוסטנג

VB10755794018-  מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי165תומך מגן קד' שמ' - מוסטנג
VB10755794018-  מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי165תומך מגן קד' שמ' - מוסטנג
VB1075581T019-  016-018 חליפי6074מגן קד' - מוסטנג

VB1075583019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי880קלקר למגן קד' - מוסטנג
VB1075583019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי880קלקר למגן קד' - מוסטנג
VB1075584018-  מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי3991מגן אח' - מוסטנג
VB1075584018-  מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי3991מגן אח' - מוסטנג

VB10755841019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי5193מגן אח' - מוסטנג
VB10755841019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי5193מגן אח' - מוסטנג
VB10781801022-  ברונקו ~ -022פורדחליפי745.88תומך אמצעי למגן אח' - ברונקו
VB10781801022-  ברונקו ~ -022פורדחליפי745.88תומך אמצעי למגן אח' - ברונקו

VB108318105-09 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2456מגן קד' חיצ' מוסטנג
VB108318105-09 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי2456מגן קד' חיצ' מוסטנג
VB108431197-01 מונדאו ~ 97-01פורדחליפי247.8כנף קד' ימ' - מונדאו
VB108437897-01 מונדאו ~ 97-01פורדחליפי115גריל במגן קד' - מונדאו
VB108438197-01 מונדאו ~ 97-01פורדחליפי215.3מגן קד' - מונדאו
VB108438597-01 מונדאו ~ 97-01פורדחליפי390.5מגן אח' - מונדאו
VB10844001.8 03-07מונדאו ~ 01-04פורדחליפי890פח חזית מוש' - מונדאו
VB108441001-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי1356.8מכסה מנוע - מונדאו
VB108441101-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי471.6כנף קד' ימ' - מונדאו
VB108441201-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי471.6כנף קד' שמ' - מונדאו
VB108441701-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי166ביטנה כנף קד' ימ' - מונדאו
VB108441801-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי166ביטנה כנף קד' שמ' - מונדאו
VB108443006- 4פורדחליפי75.4כונס רדיאטור עומד שמ' מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
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VB108443106- 4פורדחליפי54.5כונס רדיאטור עומד ימ' מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
VB108443502 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי75.4כיסוי וו גרירה קד'-מונדאו
VB108445101-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי568גריל קד' מוש' - מונדאו

VB10844512T05-07 4פורדחליפי414.33גריל קד' - מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
VB108445201-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי146מסגרת לגריל - מונדאו

VB10844521T05-07 4פורדחליפי412.6מסגרת גריל-מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
VB1084465{FE1307970} 04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי240מגן תח' מקרן מונדאו

VB1084476102-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי101.3כיסוי ערפל קד' ימ' - מונדאו
VB1084476202-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי60כיסוי ערפל קד' שמ' - מונדאו
VB1084477101-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי115.4קשוט למגן קד' ימ' - מונדאו
VB1084481105-07 4פורדחליפי846.3מגן קד' - מונדאוD ~ 06-07 מונדאו

VB108448301-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי92קלקר מגן קד' מונדאו
VB108448401-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי690חיזוק מגן אח' - מונדאו
VB108448501-04מונדאו -D4 'מונדאו ~ 01-04פורדחליפי1449.9מגן אח' חיצ
VB108448701-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי249.5קשוט למגן אח' מרכזי - מונדאו

VB1084487101-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי249.5קשוט למגן אח' ימ' - מונדאו
VB1084487201-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי151קשוט למגן אח' שמ' - מונדאו
VB1084496201-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי129.1ציר מכסה מנוע שמ' - מונדאו
VB1084500T08- 4פורדחליפי1339.8פח חזית מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB1084508108- 4פורדחליפי314.5גשר תחתון - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB108451008-011 4פורדחליפי1503.1מכסה מנוע - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108451208-011 4פורדחליפי672כנף קד' שמ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108451708-011 4פורדחליפי380ביטנה כנף קד' ימ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108451808-011 4פורדחליפי380ביטנה כנף קד' שמ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108454308 4פורדחליפי276.6מגן מנוע מרכזי מונדאו דיזלD ~ 08-011 מונדאו
VB108455308 4פורדחליפי360גריל קד מושלם + קישוט ניקל מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108455808 4פורדחליפי180ניקל מכסה קד-פורד מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB1084558108-011 4פורדחליפי1204.5מסגרת ניקל לגריל במגן מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108456708 4פורדחליפי45כיסוי וו גרירה אח' מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108456808+ 4פורדחליפי30כיסוי וו גרירה ק' מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108457308-011 4פורדחליפי540מגן תחתון למצננים - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB1084577108-011 4פורדחליפי80כיסוי וו גרירה קד' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108457808-011 4פורדחליפי410גריל מגן קד' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB1084579208+ מונדאו L 4פורדחליפי38תומך כנףD ~ 08-011 מונדאו
VB1084579308-011 4פורדחליפי126.2תומך מגן קד' ימ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB1084579408-011 4פורדחליפי120תומך מגן קד' שמ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB108458008 4פורדחליפי770גשר תחתון - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108458108-011  4פורדחליפי1791.3מגן קד' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB1084581T08-011  4פורדחליפי1791.3מגן קד' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108458308-11 4פורדחליפי330קלקר קד' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB1084584SW 5D 4D 08-011 4פורדחליפי846.3חיזוק מגן אח' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB10845851T4D 08-011 4פורדחליפי2814מגן אח' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB10845853SW 013 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי1790מגן אחורי חיצוני-מונדאו
VB1084585T08- 4פורדחליפי1260מגן אח מונדיאו סטיישןD ~ 08-011 מונדאו
VB10845863012- 4 - מונדאוD 'מונדאו ~ 012-015פורדחליפי490ספויילר מגן אח
VB1084587208- 4פורדחליפי220תומך אח' שמ' מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB1084592013- 'מונדאו ~ 012-015פורדחליפי43.1פח לדופן פנימי שמ' מונ
VB1084596108 4פורדחליפי120ציר מכסה מנוע ימ'-מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB1084596208 4פורדחליפי120ציר מ.מנוע שמ'-מונדאוD ~ 06-07 מונדאו

VB1084610011- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי2610.5מכסה מנוע - מונדאו
VB1084617012- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי390ביטנה כנף קד' ימ' מונדאו

VB108465122012 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי30כיסוי וו גרירה אח-מונדאו
VB10846522011 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי1550גריל קד-מונדאו
VB1084653012- 4פורדחליפי806.4גריל מגן קד' מושלם מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB1084667'4פורדחליפי30כיסוי וו גרירה אח' מונדאו 08 4דלD ~ 08-011 מונדאו
VB108467311 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי290מגן מנוע תח'-מונדאו

VB1084673112- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי770מגן מנוע תחתון (גדול) מונדאו
VB1084676008-011 4פורדחליפי160כיסוי שמ' בפגוש קד' מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB1084676108-011 4פורדחליפי95כיסוי ימ' בפגוש קד' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB1084678011- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי920גריל קד' במגן אמצעי(שחור) מונדאו
VB108467932012 4פורדחליפי120תפס מגן קד ימ-מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB10846794012- 4פורדחליפי102תפס מגן קד' שמ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VB1084681011- 4פורדחליפי2715.3מגן קד' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB1084681T011- מונדאו ~ 012-015פורדחליפי2715.3מגן קד' - מונדאו

VB108468408-11 4פורדחליפי30מחזיק מגן אחורי תחתון מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VB108518008-11 גלאקסי ~ 08-015פורדחליפי1021.9מגן קד' פנימי גלקסי

VB1086100108-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1197.4פח חזית אקספלורר
VB1086100108-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1197.4פח חזית אקספלורר

VB108611007- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3547.9מכסה מנוע פורד אקספלורר
VB108611007- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3547.9מכסה מנוע פורד אקספלורר
VB108611106-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1133.5כנף קד' ימ' - עם חור פס קישוט אקספלורר
VB108611106-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1133.5כנף קד' ימ' - עם חור פס קישוט אקספלורר

VB1086111107-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1527.4כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB1086111107-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1527.4כנף קד' ימ' - אקספלורר

VB108611206-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1132.2כנף קד' שמ' - עם חור פס קישוט אקספלורר
VB108611206-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1132.2כנף קד' שמ' - עם חור פס קישוט אקספלורר

VB1086112107-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2238כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB1086112107-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2238כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB1086117106-09 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי147.4ביטנה כנף קד' ימ' אח' - אקספלורר
VB1086117106-09 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי147.4ביטנה כנף קד' ימ' אח' - אקספלורר

VB108615306-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2885.9גריל קד' ניקל אקספלורר
VB108615306-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2885.9גריל קד' ניקל אקספלורר

VB1086165107- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי266.6קישוט כנף ימ' אקספולרר
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VB1086165107- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי266.6קישוט כנף ימ' אקספולרר

VB108617707 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי688.3בולם עליון למגן קד' אקספלורר
VB108617707 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי688.3בולם עליון למגן קד' אקספלורר
VB108618007 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי680.1חיזוק קד' אקספולרר
VB108618007 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי680.1חיזוק קד' אקספולרר

VB1086180106-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי688.3קלקר קד' עליון אקספלורר
VB1086180106-08 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי688.3קלקר קד' עליון אקספלורר
VB1086181107-  אקספלורר ~ 02-06פורדחליפי2960.6מגן קד' על' אקספלורר
VB1086181107-  אקספלורר ~ 02-06פורדחליפי2960.6מגן קד' על' אקספלורר
VB1086181206-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי871מגן תחתון אקספולייר
VB1086181206-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי871מגן תחתון אקספולייר

VB108618206-09 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי196.6ספויילר קד' תחתון אקספלורר
VB108618206-09 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי196.6ספויילר קד' תחתון אקספלורר
VB108618502-08 אקספלורר ~ 02-06פורדחליפי2967.6פגוש אח' ללא חור לחיישן שחור אקספלורר
VB108618502-08 אקספלורר ~ 02-06פורדחליפי2967.6פגוש אח' ללא חור לחיישן שחור אקספלורר
VB1086190אקספלורר ~ 95-01פורדחליפי441.1מיכל עיבוי-אקספלור
VB1086190אקספלורר ~ 95-01פורדחליפי441.1מיכל עיבוי-אקספלור
VB1086191אקספלורר L 'אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי190.7חיבור כנף קד
VB1086191אקספלורר L 'אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי190.7חיבור כנף קד
VB1086192אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי160פחית חיבור כנף ימין אקספלורר
VB1086192אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי160פחית חיבור כנף ימין אקספלורר
VB108621207-11 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3232כנף קד' שמ' אקספלורר
VB108621207-11 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3232כנף קד' שמ' אקספלורר

VB10862511T011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3345.9גריל קד' - אקספלורר
VB10862511T011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3345.9גריל קד' - אקספלורר

VB1086251206-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2300.6גריל קד אקספלורר
VB1086251206-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2300.6גריל קד אקספלורר

VB10862598T08- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1990.8מגן קד תחתון -אקספלורר
VB10862598T08- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1990.8מגן קד תחתון -אקספלורר

VB10862610011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי305תושבת פנס ערפל שמ' אקספלורר
VB10862611011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי380תושבת פנס ערפל ימ' אקספלורר
VB108626512011 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי990פס קישוט כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB108626512011 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי990פס קישוט כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB1086265207-11 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1472.3קישוט כנף קד' שמ' אקספלורר
VB1086265207-11 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1472.3קישוט כנף קד' שמ' אקספלורר

VB108626711 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי316.9כיסוי וו גרירה אקספלורר
VB108626711 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי316.9כיסוי וו גרירה אקספלורר

VB1086267111-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי980.59כיסוי וו גרירה בפגוש אח' אקספלורר
VB1086267111-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי980.59כיסוי וו גרירה בפגוש אח' אקספלורר
VB1086279111- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי166תומך מגן קד' ימ' אקספלורר
VB1086279111- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי166תומך מגן קד' ימ' אקספלורר
VB1086279211- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי149תומך מגן קד' שמ' אקספלורר
VB1086279211- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי149תומך מגן קד' שמ' אקספלורר

VB108628111- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי5903פגוש קד' על' אקספלורר
VB108628111- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי5903פגוש קד' על' אקספלורר

VB1086281206-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3445.7מגן קד' אקספלורר
VB1086281206-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3445.7מגן קד' אקספלורר
VB1086281311-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי7120.8פגוש קד' על' עם חורים לחיישנים אקספלורר
VB1086281311-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי7120.8פגוש קד' על' עם חורים לחיישנים אקספלורר

VB108628406- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי291.4פנל עליון מגן אח' אקספולרר
VB108628406- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי291.4פנל עליון מגן אח' אקספולרר
VB108628506-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3405מגן אח' עם חור לחיישן אקספלואר
VB108628506-010 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי3405מגן אח' עם חור לחיישן אקספלואר

VB1086285111- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי944.1פגוש אח תחתון ללא חיישנים אקספלורר
VB1086285111- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי944.1פגוש אח תחתון ללא חיישנים אקספלורר

VB1086286011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2700ספוילר אח' אקספלורר
VB1086286011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2700ספוילר אח' אקספלורר

VB1086286107-11 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי4001.99מגן אח' תח' עם חיישן אקספלורר
VB1086286107-11 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי4001.99מגן אח' תח' עם חיישן אקספלורר

VB108628709 אקספלורר XLT 'אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי385.2פס קישוט פגוש אח
VB108628709 אקספלורר XLT 'אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי385.2פס קישוט פגוש אח

VB108628712011 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי990קשת כנף אח' ימ' - אקספלורר
VB108628712011 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי990קשת כנף אח' ימ' - אקספלורר

VB108629509 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי600מיכל מתיז עם חור לחיישן אקספלורר
VB108629509 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי600מיכל מתיז עם חור לחיישן אקספלורר
VB1086300011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2238פח חזית - אקספולרר
VB1086300011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2238פח חזית - אקספולרר
VB1086310011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי5533.5מכסה מנוע אלומיניום אקספלורר
VB1086310011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי5533.5מכסה מנוע אלומיניום אקספלורר

VB1086311T11 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי4055.99כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB1086311T11 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי4055.99כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB1086317811 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי166תושבת לוחית קד'אקספלאור
VB1086317811 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי166תושבת לוחית קד'אקספלאור

VB1086351011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2450גריל קד' פנימ' אקספולרר
VB1086351011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2450גריל קד' פנימ' אקספולרר

VB10863571011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1033.4פס כרום תחת' גריל אקספלורר
VB10863571011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1033.4פס כרום תחת' גריל אקספלורר
VB108636812011 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1690פס קישוט דלת אח' ימ' - אקספלורר
VB108636812011 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1690פס קישוט דלת אח' ימ' - אקספלורר
VB10863682012- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2348.86פס קישוט ניקל לדלת אח' שמ' אקספלורר
VB10863682012- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2348.86פס קישוט ניקל לדלת אח' שמ' אקספלורר

VB1086380011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי120חיזוק עליון לגריל קד' אקספלורר
VB1086380011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי120חיזוק עליון לגריל קד' אקספלורר
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VB10863813011- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1672מגן קד' תח' ללא חור לערפל אקספלור
VB10863813011- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי1672מגן קד' תח' ללא חור לערפל אקספלור

VB108638211 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3203מגן קד' תח' עם חור לערפל אקספלורר
VB108638211 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3203מגן קד' תח' עם חור לערפל אקספלורר
VB1086384011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי998חיזוק אח' - אקספלורר
VB1086384011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי998חיזוק אח' - אקספלורר

VB10863851011 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3828מגן אח' עליון אקספלורר
VB10863851011 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3828מגן אח' עליון אקספלורר

VB10863851T011 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3828מגן אח' עליון אקספלורר
VB10863851T011 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3828מגן אח' עליון אקספלורר

VB10863961011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי145ציר מ.מנוע שמ' אקספלורר
VB10863961011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי145ציר מ.מנוע שמ' אקספלורר
VB10863962011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי145ציר מכסה מנוע ימ' אקספלורר
VB10863962011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי145ציר מכסה מנוע ימ' אקספלורר

VB1086480011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2125חיזוק פנ' למגן קד' - אקספלורר
VB1086480011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2125חיזוק פנ' למגן קד' - אקספלורר
VB1086486012- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1014ספויילר אח' ללא חור לחיישן אקספולרר
VB1086486012- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1014ספויילר אח' ללא חור לחיישן אקספולרר

VB1086488107-11 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי485.99תומך מגן אח' ימ' - אקספלואר
VB1086488107-11 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי485.99תומך מגן אח' ימ' - אקספלואר
VB10864882012-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי419.9תומך מגן אחורי שמ אקספלורר
VB10864882012-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי419.9תומך מגן אחורי שמ אקספלורר

VB1086500016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי2292פח חזית - אקספלורר
VB1086500016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי2292פח חזית - אקספלורר
VB1086510016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי7769.6מכסה מנוע אקספלורר
VB1086510016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי7769.6מכסה מנוע אקספלורר
VB1086511016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי3266כנף קד' ימ' אקספלורר
VB1086511016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי3266כנף קד' ימ' אקספלורר
VB1086512016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי3266כנף קד' שמ' אקספלורר
VB1086512016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי3266כנף קד' שמ' אקספלורר
VB1086517016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי662ביטנה קד' שמ' אקספלורר
VB1086517016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי662ביטנה קד' שמ' אקספלורר

VB10865178015- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי126תושבת לוחית רישוי קד' אקספלורר
VB10865178015- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי126תושבת לוחית רישוי קד' אקספלורר

VB108651781018-020 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי167תושבת מספר רישוי קד' - אקספלורר
VB108651781018-020 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי167תושבת מספר רישוי קד' - אקספלורר

VB1086518016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי674ביטנה קד' ימ' אקספלורר
VB1086518016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי674ביטנה קד' ימ' אקספלורר
VB1086551016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6675.8גריל קד' אקספלורר
VB1086551016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6675.8גריל קד' אקספלורר

VB1086551T016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6675.8גריל קד' אקספלורר
VB1086551T016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6675.8גריל קד' אקספלורר

VB1086553016-017 (י.אישי) אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4533.8גריל קד' - אקספלורר
VB1086553016-017 (י.אישי) אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4533.8גריל קד' - אקספלורר

VB10865621016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי251.13תפס פגוש קד' ימ' אקספלורר
VB10865621016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי251.13תפס פגוש קד' ימ' אקספלורר
VB10865622016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי251.13תפס פגוש קד' שמ' אקספלורר
VB10865622016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי251.13תפס פגוש קד' שמ' אקספלורר
VB1086565515 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי450.36קשת כנף קד' ימין אקספלורר
VB1086565515 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי450.36קשת כנף קד' ימין אקספלורר
VB10865656016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי450.36קשת כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB10865656016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי450.36קשת כנף קד' שמ' - אקספלורר

VB1086568018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי213כיסוי וו גרירה קד' - אקספלורר
VB1086568018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי213כיסוי וו גרירה קד' - אקספלורר
VB1086575016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי509.5פינה ימ' במגן קד' אקספולרר
VB1086575016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי509.5פינה ימ' במגן קד' אקספולרר
VB1086576016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי456פינה שמ' במגן קד' אקספלורר
VB1086576016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי456פינה שמ' במגן קד' אקספלורר

VB108657611018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי350.9קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ' - אקספלורר
VB108657611018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי350.9קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ' - אקספלורר

VB10865762016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי309כיסוי ערפל קד' שמ' - אקספלורר
VB10865762016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי309כיסוי ערפל קד' שמ' - אקספלורר
VB10865770018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי2029.52קישוט אמצעי למגן קד' - אקספלורר
VB10865770018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי2029.52קישוט אמצעי למגן קד' - אקספלורר
VB10865771018-020 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי2806.92מגלש מגן אח' - אקספלורר
VB10865771018-020 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי2806.92מגלש מגן אח' - אקספלורר
VB10865773016-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי484קישוט ניקל ימ' במגן קד' - אקספלורר
VB10865773016-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי484קישוט ניקל ימ' במגן קד' - אקספלורר
VB10865774018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי526קישוט שמ' למגן קד' - אקספלורר
VB10865774018-  אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי526קישוט שמ' למגן קד' - אקספלורר
VB10865791015- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי64תומך מגן קד' ימ' אקספולרר
VB10865791015- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי64תומך מגן קד' ימ' אקספולרר
VB1086579216 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי64תפס מגן קד' שמ'-אקספלורר
VB1086579216 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי64תפס מגן קד' שמ'-אקספלורר

VB1086580015- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1813מגן קד' פנימי אקספלורר
VB1086580015- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1813מגן קד' פנימי אקספלורר
VB1086581016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1740.9מגן קד' עם חור אקספלורר
VB1086581016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1740.9מגן קד' עם חור אקספלורר

VB108658101T(6 חיישנים) חליפי6643.2מגן קד' - אקספלורר -018
VB10865810T(עם 4 חיישנים)חליפי6281מגן קד' - אקספלורר  -018

VB10865811016-017 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי5822פגוש קד' אקספלורר
VB10865811016-017 אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי5822פגוש קד' אקספלורר
VB1086581216- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי7950מגן קד' אקספלורר
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VB1086581216- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי7950מגן קד' אקספלורר

VB10865812T16- אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי7950מגן קד' אקספלורר
VB10865812T16- אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי7950מגן קד' אקספלורר
VB10865815118- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6103.1גריל קד' אקספלורר
VB10865815118- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי6103.1גריל קד' אקספלורר

VB1086582016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1990כיסוי תח' לפגוש קד' אקספלורר
VB1086582016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1990כיסוי תח' לפגוש קד' אקספלורר

VB10865821016-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4560.9ספויילר תח' למגן קד' - אקספלורר
VB10865821016-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4560.9ספויילר תח' למגן קד' - אקספלורר
VB10865822018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי841קישוט תח' במגן קד' - אקספלורר
VB10865822018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי841קישוט תח' במגן קד' - אקספלורר

VB108658318 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי459ספוג למגן קד' אקספלורר
VB108658318 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי459ספוג למגן קד' אקספלורר

VB10865850T018-020 חליפי2491מגן אח' - אקספלורר
VB10865851T016-  אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1691ספויילר תח' למגן אח' - אקספלורר
VB10865851T016-  אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1691ספויילר תח' למגן אח' - אקספלורר

VB10865852אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4302.3מגן א'ח תחת' אקספלורר -016+חורים לחיישנים
VB10865852אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4302.3מגן א'ח תחת' אקספלורר -016+חורים לחיישנים

VB10865852Tאקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4302.3מגן א'ח תחת' אקספלורר -016+חורים לחיישנים
VB10865852Tאקספלורר ~ 016-017פורדחליפי4302.3מגן א'ח תחת' אקספלורר -016+חורים לחיישנים

VB10865861016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי8269.2ספויילר תח' למגן אח' - אקספלורר
VB10865861016-017 אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי8269.2ספויילר תח' למגן אח' - אקספלורר
VB10865862(6 חיישנים)אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי7209.7ספוילר תח'למגן אח' -אקספלורר -018
VB10865862(6 חיישנים)אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי7209.7ספוילר תח'למגן אח' -אקספלורר -018
VB10865871018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי420.99קישוט ניקל למגן אח' ימ' - אקספלורר
VB10865871018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי420.99קישוט ניקל למגן אח' ימ' - אקספלורר
VB10865872018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי420.99קישוט ניקל למגן אח' שמ' - אקספלורר
VB10865872018-  אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי420.99קישוט ניקל למגן אח' שמ' - אקספלורר
VB10865881016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי90.25תומך פגוש אח' ימ' אקספלורר
VB10865881016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי90.25תומך פגוש אח' ימ' אקספלורר
VB10865882016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי195תומך פגוש אח' שמ' אקספלורר
VB10865882016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי195תומך פגוש אח' שמ' אקספלורר

VB1086600020 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי7152פח חזית  - אקספלורר
VB1086602020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2588.88גשר על' לפח חזית - אקספלורר
VB1086602020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2588.88גשר על' לפח חזית - אקספלורר

VB10866082(עם 2 חיישנים)אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי2834.52מגן קד' תחתון - אקספלורר 020
VB1086611020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1547כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB1086611020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1547כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB1086612020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1547כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB1086612020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1547כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB1086617020-  018-020 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1974.3ביטנה קד' ימ' -  אקספלורר
VB1086617020-  018-020 אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי1974.3ביטנה קד' ימ' -  אקספלורר

VB1086651PFM020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי4699גריל קד' - אקספלורר
VB1086651PFM020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי4699גריל קד' - אקספלורר

VB1086653020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי6412.4גריל קד' - אקספלורר
VB1086653020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי6412.4גריל קד' - אקספלורר
VB1086663020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי588.2קשת כנף אח' ימ' (קד') - אקספלורר
VB1086663020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי588.2קשת כנף אח' ימ' (קד') - אקספלורר
VB1086664020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי588.2קשת כנף אח' שמ' (קד') - אקספלורר
VB1086664020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי588.2קשת כנף אח' שמ' (קד') - אקספלורר

VB10866651020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2236.52קשת כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB10866651020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2236.52קשת כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB10866652020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2236.52קשת כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB10866652020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2236.52קשת כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB10866653020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2986.32קשת כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB10866653020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2986.32קשת כנף קד' ימ' - אקספלורר
VB10866654020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2986.32קשת כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB10866654020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2986.32קשת כנף קד' שמ' - אקספלורר
VB10866671020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1813.32קישוט דלת קד' שמ' - אקספלורר
VB10866671020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1813.32קישוט דלת קד' שמ' - אקספלורר
VB10866672020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1813.32קישוט דלת קד' ימ' - אקספלורר
VB10866672020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1813.32קישוט דלת קד' ימ' - אקספלורר
VB10866681020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1520.76קישוט דלת אח' ימ' - אקספלורר
VB10866681020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1520.76קישוט דלת אח' ימ' - אקספלורר
VB10866682020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1520.76קישוט דלת אח' שמ' - אקספלורר
VB10866682020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1520.76קישוט דלת אח' שמ' - אקספלורר
VB10866770020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1745.35מגלש למגן קד' - אקספלורר
VB10866770020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1745.35מגלש למגן קד' - אקספלורר
VB10866781020 אקספלורר ~ -020פורדחליפי174.4גריל ימ' במגן קד' - אקספלורר
VB10866781020 אקספלורר ~ -020פורדחליפי174.4גריל ימ' במגן קד' - אקספלורר
VB10866791020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי600תומך לכנף קד' ימ' - אקספלורר
VB10866791020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי600תומך לכנף קד' ימ' - אקספלורר
VB10866792020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי600תומך לכנף קד' שמ' - אקספלורר
VB10866792020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי600תומך לכנף קד' שמ' - אקספלורר
VB10866801020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי835חיזוק על' לפח חזית - אקספלורר
VB10866801020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי835חיזוק על' לפח חזית - אקספלורר
VB10866811(עם 2 חיישנים)אקספלורר ~ 018-020פורדחליפי6836.52מגן קד' חיצוני - אקספלורר 020
VB1086681T020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי7143.8מגן קד' - אקספלורר
VB1086681T020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי7143.8מגן קד' - אקספלורר

VB1086682020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2838.2ספויילר תח' למגן קד' - אקספלורר
VB1086682020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2838.2ספויילר תח' למגן קד' - אקספלורר

VB10866821(עם 2 חיישנים)אקספלורר ~ -020פורדחליפי4621.16ספויילר תח' למגן קד' - אקספלורר  -020
VB10866821(עם 2 חיישנים)אקספלורר ~ -020פורדחליפי4621.16ספויילר תח' למגן קד' - אקספלורר  -020
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VB10866871020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1117קישוט למגן אח' מרכזי - אקספלורר
VB10866871020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי1117קישוט למגן אח' מרכזי - אקספלורר
VB10866961020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי469ציר ימ' למכסה מנוע - אקספלורר
VB10866961020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי469ציר ימ' למכסה מנוע - אקספלורר
VB10866962020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי469ציר שמ' למכסה מנוע - אקספלורר
VB10866962020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי469ציר שמ' למכסה מנוע - אקספלורר

VB1086880020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי449.35תומך מרכזי למגן אח' - אקספלורר
VB1086880020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי449.35תומך מרכזי למגן אח' - אקספלורר

VB1088110197-03 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי530.2מכסה מנוע  מתכת - אקונוליין
VB1088110197-03 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי530.2מכסה מנוע  מתכת - אקונוליין
VB1088111197-03 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי760כנף קד' ימ' - מ.חדש - אקונוליין
VB1088111197-03 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי760כנף קד' ימ' - מ.חדש - אקונוליין
VB1088112197-03 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי760כנף קד' שמ' - מ.חדש - אקונוליין
VB1088112197-03 אקונוליין ~ 97-03פורדחליפי760כנף קד' שמ' - מ.חדש - אקונוליין

VB109115308-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3178.5גריל קד' וואן
VB109115308-אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3178.5גריל קד' וואן
VB109118104+ אקונוליין ~ 04-08פורדחליפי1260מגן קדמי חיצוני-אקונוליין
VB109118104+ אקונוליין ~ 04-08פורדחליפי1260מגן קדמי חיצוני-אקונוליין
VB109118208- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1257ספויילר פגוש קד' אקונוליין ואן
VB109118208- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1257ספויילר פגוש קד' אקונוליין ואן
VB109121108- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3404כנף קד' ימ' וואן
VB109121108- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי3404כנף קד' ימ' וואן

VB1092100Tאדג' ~ 08-15פורדחליפי1760פח חזית-פורד אדג" 08-010 פיבר
VB1092100Tאדג' ~ 08-15פורדחליפי1760פח חזית-פורד אדג" 08-010 פיבר

VB109210808-012 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1050גשר מנוע קד' - אדג
VB109210808-012 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1050גשר מנוע קד' - אדג
VB109211007-09 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי2688מכסה מנוע אדג
VB109211007-09 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי2688מכסה מנוע אדג
VB109211207-09 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1360כנף קד' שמ' - אדג
VB109211207-09 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1360כנף קד' שמ' - אדג
VB109211708- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי340ביטנה כנף קד' ימ' - אדג
VB109211708- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי340ביטנה כנף קד' ימ' - אדג
VB109211808 אדג' ~ 08-15פורדחליפי360ביטנה כנף קד' שמ' - איידג
VB109211808 אדג' ~ 08-15פורדחליפי360ביטנה כנף קד' שמ' - איידג

VB1092151T08 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1990גריל קד' פורד אדג
VB1092151T08 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1990גריל קד' פורד אדג
VB1092153T011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1880גריל קד פנימי אדג
VB1092153T011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1880גריל קד פנימי אדג
VB1092162008 "אדג' ~ 08-15פורדחליפי451.4גריל קד לבית פנסים-פורד אדג
VB1092162008 "אדג' ~ 08-15פורדחליפי451.4גריל קד לבית פנסים-פורד אדג
VB1092167208-אדג' ~ 08-15פורדחליפי578.3קישוט דלת קד שמ אדג
VB1092167208-אדג' ~ 08-15פורדחליפי578.3קישוט דלת קד שמ אדג
VB1092168108- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי338.5קשוט דלת אח' ימ' - אידג
VB1092168108- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי338.5קשוט דלת אח' ימ' - אידג
VB1092168212- אדג' ~ 08-15פורדחליפי309.4קישוט דלת אח' שמ' אד'ג
VB1092168212- אדג' ~ 08-15פורדחליפי309.4קישוט דלת אח' שמ' אד'ג
VB1092176107-010 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי80כיסוי פנס ערפל ימ' ללא חור לפנס אדג
VB1092176107-010 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי80כיסוי פנס ערפל ימ' ללא חור לפנס אדג
VB1092176207-010 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי40כיסוי פנס ערפל שמ' ללא חור לפנס אדג
VB1092176207-010 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי40כיסוי פנס ערפל שמ' ללא חור לפנס אדג

VB109217807-010 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי156גריל מרכזי במגן אדג
VB109217807-010 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי156גריל מרכזי במגן אדג

VB1092178107-11 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי295גריל במגן קד' ימ'+ערפל אדג
VB1092178107-11 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי295גריל במגן קד' ימ'+ערפל אדג
VB1092178208-11 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי255גריל במגן קד' שמ'+ערפל אדג
VB1092178208-11 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי255גריל במגן קד' שמ'+ערפל אדג

VB109218208-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי238.59ספויילר תח' דק למגן קד' - אדג
VB109218208-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי238.59ספויילר תח' דק למגן קד' - אדג

VB1092182T08-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי238.59ספויילר תח' דק למגן קד' - אדג
VB1092182T08-015 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי238.59ספויילר תח' דק למגן קד' - אדג

VB109218308-011 "אדג' ~ 08-15פורדחליפי490קלקר למגן קד' - אדג
VB109218308-011 "אדג' ~ 08-15פורדחליפי490קלקר למגן קד' - אדג

VB1092186T08-012 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1690ספויילר אח' תח' אדג
VB1092186T08-012 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1690ספויילר אח' תח' אדג
VB1092211T11 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי2205כנף קד' ימ' - אדג
VB1092211T11 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי2205כנף קד' ימ' - אדג
VB1092212T011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי2190כנף קד' שמ' - אדג
VB1092212T011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי2190כנף קד' שמ' - אדג

VB109225111- אדג' ~ 08-15פורדחליפי910גריל קד' אמצעי עליון אדג
VB109225111- אדג' ~ 08-15פורדחליפי910גריל קד' אמצעי עליון אדג

VB109225111011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1701ניקל גריל קד' אמצעי אד'ג
VB109225111011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1701ניקל גריל קד' אמצעי אד'ג

VB109225111T011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1701ניקל גריל קד' אמצעי אד'ג
VB109225111T011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1701ניקל גריל קד' אמצעי אד'ג

VB10922511T11- אדג' ~ 08-15פורדחליפי692ניקל גריל מרכזי אדג
VB10922511T11- אדג' ~ 08-15פורדחליפי692ניקל גריל מרכזי אדג

VB10922513011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי1830גריל קד תחתון - אדג
VB10922513011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי1830גריל קד תחתון - אדג

VB10922513T011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי1890גריל קד תחתון - אדג
VB10922513T011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי1890גריל קד תחתון - אדג

VB1092251T011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי910גריל קד' אמצעי עליון -אדג
VB1092251T011- אדג' ~ 08-15פורדחליפי910גריל קד' אמצעי עליון -אדג

VB109225308-15 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי242גריל תח' במגן קד' - אדג
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VB109225308-15 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי242גריל תח' במגן קד' - אדג
VB109227311- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי103.1מגן מצנן תחת' אדג
VB109227311- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי103.1מגן מצנן תחת' אדג

VB1092279112 אדג' ~ 08-15פורדחליפי114תומך קד' ימ' -אד'ג
VB1092279112 אדג' ~ 08-15פורדחליפי114תומך קד' ימ' -אד'ג
VB1092279212 אדג' ~ 08-15פורדחליפי114תומך קד' שמ' -אד'ג
VB1092279212 אדג' ~ 08-15פורדחליפי114תומך קד' שמ' -אד'ג

VB109228111 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1150מגן קד' תחתון אדג
VB109228111 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1150מגן קד' תחתון אדג

VB10922811011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי4339.8מגן קד' עליון -אדג
VB10922811011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי4339.8מגן קד' עליון -אדג

VB1092285011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי6960מגן אח' עם חור לחיישן אדג
VB1092285011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי6960מגן אח' עם חור לחיישן אדג
VB1092287011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1472ספויילר מגן אח'-אייד'ג
VB1092287011 אדג' ~ 08-15פורדחליפי1472ספויילר מגן אח'-אייד'ג
VB109229510+ 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי409.5מיכל מתיז מים עם מנוע+חיישן אדג
VB109229510+ 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי409.5מיכל מתיז מים עם מנוע+חיישן אדג
VB1092301016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי424פח ניצב -אדג
VB1092301016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי424פח ניצב -אדג
VB1092302016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי376כיסוי פח חזית עליון פורד אדג
VB1092302016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי376כיסוי פח חזית עליון פורד אדג
VB1092308015-016 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי2890.5גשר רדיאטור על' אדג
VB1092308015-016 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי2890.5גשר רדיאטור על' אדג
VB1092310016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי8010מכסה מנוע פורד אדג
VB1092310016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי8010מכסה מנוע פורד אדג
VB1092312016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1143כנף קד' שמ' פורד אדג
VB1092312016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1143כנף קד' שמ' פורד אדג
VB1092317015-016 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי880ביטנה כנף  קד' ימ' אדג
VB1092317015-016 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי880ביטנה כנף  קד' ימ' אדג

VB10923171019 'אדג' ~ -019פורדחליפי990בטנה לכנף קד' ימ' אדג
VB10923171019 'אדג' ~ -019פורדחליפי990בטנה לכנף קד' ימ' אדג

VB1092318015-016 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי880ביטנה כנף  קד' שמ' אדג
VB1092318015-016 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי880ביטנה כנף  קד' שמ' אדג

VB10923181019 'אדג' ~ -019פורדחליפי990בטנה לכנף קד' שמ' אדג
VB10923181019 'אדג' ~ -019פורדחליפי990בטנה לכנף קד' שמ' אדג

VB1092351016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי8690גריל קד' פורד אדג
VB1092351016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי8690גריל קד' פורד אדג
VB109237315-16 אדג' ~ 016-018פורדחליפי1150מגן תחתוןו-אדג
VB109237315-16 אדג' ~ 016-018פורדחליפי1150מגן תחתוןו-אדג

VB10923787016-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי660גריל תח' במגן קד' - אדג
VB10923787016-  'אדג' ~ 016-018פורדחליפי660גריל תח' במגן קד' - אדג

VB1092380016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי5062.1חיזוק קד' עליון אדג
VB1092380016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי5062.1חיזוק קד' עליון אדג
VB1092381015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי5880מגן קד אדג
VB1092381015- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי5880מגן קד אדג
VB1092382015- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי771ספויילר קד' אדג
VB1092382015- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי771ספויילר קד' אדג
VB1092383EDG 15 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי882.9מבודד פגוש קד
VB1092383EDG 15 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי882.9מבודד פגוש קד
VB1092384016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי4589.4חיזוק אח' פורד אדג
VB1092384016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי4589.4חיזוק אח' פורד אדג

VB10923851T(ללא חיישנים) אדג' ~ 016-018פורדחליפי4895.5מגן אח' על' אדג' -016
VB10923851T(ללא חיישנים) אדג' ~ 016-018פורדחליפי4895.5מגן אח' על' אדג' -016

VB1092386T016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי3190.3ספויילר אח' פורד אדג
VB1092386T016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי3190.3ספויילר אח' פורד אדג

VB109311010- אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי9707.4מכסה מנוע אקספדישן
VB109311010- אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי9707.4מכסה מנוע אקספדישן

VB1093118007-15 אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי1100פנימי למגן קד' אקספדישן
VB1093118007-15 אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי1100פנימי למגן קד' אקספדישן

VB1093180'17 אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי2880תושבת למצנן אקספדישן
VB1093180'17 אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי2880תושבת למצנן אקספדישן
VB1096117S-MAX 07-010 - '08-015פורדחליפי231ביטנה כנף קד' ימ ~ S-MAX
VB1096118SMAX 010-012 - '08-015פורדחליפי231ביטנה קד' שמ ~ S-MAX
VB109618108-10 גלאקסי ~ 08-015פורדחליפי2990מגן קד' - גאלקסי
VB1096210011 גלאקסי ~ 08-015פורדחליפי2510.4מכסה מנוע גלאקסי
VB1096281S-MAX 10- - 08-015פורדחליפי4574.5מגן קד' חיצוני הכנה לצבע ~ S-MAX
VB1097112F-350 99-04 '02-09פורדחליפי886.6כנף קד' שמ ~ F350
VB1097112F-350 99-04 '02-09פורדחליפי886.6כנף קד' שמ ~ F350
VB1097151F350 02>-02-09פורדחליפי849.5גריל קדמי ~ F350
VB1097151F350 02>-02-09פורדחליפי849.5גריל קדמי ~ F350

VB10972811F350 08-02-09פורדחליפי2880מגן קדמי ~ F350
VB10972811F350 08-02-09פורדחליפי2880מגן קדמי ~ F350

VB1098100F350  -017 - 017פורדחליפי1461פח חזית- ~ F350
VB1098100F350  -017 - 017פורדחליפי1461פח חזית- ~ F350
VB1098111F350 05-07 02-09פורדחליפי1135.4כנף קד' ימ' - סופר דיוטי ~ F350
VB1098111F350 05-07 02-09פורדחליפי1135.4כנף קד' ימ' - סופר דיוטי ~ F350
VB109811205-07 02-09פורדחליפי2202.8כנף קד' שמ' - סופר דיוטי ~ F350
VB109811205-07 02-09פורדחליפי2202.8כנף קד' שמ' - סופר דיוטי ~ F350

VB10981764F350 08- 010-016פורדחליפי167.8תושבת שמ' פנס ראשי ~ F350
VB10981764F350 08- 010-016פורדחליפי167.8תושבת שמ' פנס ראשי ~ F350

VB1098181F350 07-02-09פורדחליפי3057.8מגן קדמי עליון ~ F350
VB1098181F350 07-02-09פורדחליפי3057.8מגן קדמי עליון ~ F350
VB1098182F350 05-07 '02-09פורדחליפי251.3ספולייר קד ~ F350
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VB1098182F350 05-07 '02-09פורדחליפי251.3ספולייר קד ~ F350
VB1098210F350 -017- 017פורדחליפי5946.2מכסה מנוע- ~ F350
VB1098210F350 -017- 017פורדחליפי5946.2מכסה מנוע- ~ F350
VB1098211F350 011-02-09פורדחליפי2325.9כנף קדמי ימין ~ F350
VB1098211F350 011-02-09פורדחליפי2325.9כנף קדמי ימין ~ F350
VB1098212F350 -011 '02-09פורדחליפי2164.6כנף קד' שמ ~ F350
VB1098212F350 -011 '02-09פורדחליפי2164.6כנף קד' שמ ~ F350

VB10982178F350 -017- 017פורדחליפי208תושבת מספר- ~ F350
VB10982178F350 -017- 017פורדחליפי208תושבת מספר- ~ F350

VB1098245F350 17-17 '017פורדחליפי2772.6פח אח- ~ F350
VB1098245F350 17-17 '017פורדחליפי2772.6פח אח- ~ F350

VB10982523F350/F250 -17 017פורדחליפי649מיכל מתיז מים- ~ F350
VB10982523F350/F250 -17 017פורדחליפי649מיכל מתיז מים- ~ F350
VB10982559LAR '17 F350 017פורדחליפי580תושבת חיישן- ~ F350
VB10982559LAR '17 F350 017פורדחליפי580תושבת חיישן- ~ F350
VB10982621F350  -017 - '017פורדחליפי311שפם ימ' חמגן קד- ~ F350
VB10982621F350  -017 - '017פורדחליפי311שפם ימ' חמגן קד- ~ F350
VB10982622F350  -017 - '017פורדחליפי311שפם שמ' למגן קד- ~ F350
VB10982622F350  -017 - '017פורדחליפי311שפם שמ' למגן קד- ~ F350
VB10982791F350-17 017פורדחליפי249תומך מגן קדמי ימין- ~ F350
VB10982791F350-17 017פורדחליפי249תומך מגן קדמי ימין- ~ F350
VB10982792F350 17 ''017פורדחליפי249תומך מגן קד' שמ- ~ F350
VB10982792F350 17 ''017פורדחליפי249תומך מגן קד' שמ- ~ F350

VB1098281F350 011-02-09פורדחליפי7295.4מגן קדמי חיצוני ~ F350
VB1098281F350 011-02-09פורדחליפי7295.4מגן קדמי חיצוני ~ F350

VB10982851F-350-17 017פורדחליפי3704.9מגן אח' ניקל ערום- ~ F350
VB10982851F-350-17 017פורדחליפי3704.9מגן אח' ניקל ערום- ~ F350

VB109828511F-350 18- '017פורדחליפי8900.5מגן אח' מושלם ללא קישוט על- ~ F350
VB109828511F-350 18- '017פורדחליפי8900.5מגן אח' מושלם ללא קישוט על- ~ F350

VB1098285KITF350 08-18 (ניקל+פלסטיק)010-016פורדחליפי6730מגן אח' מושלם ~ F350
VB1098285KITF350 08-18 (ניקל+פלסטיק)010-016פורדחליפי6730מגן אח' מושלם ~ F350

VB10982882F350-17 '017פורדחליפי226תושבת מגן אח' שמ- ~ F350
VB10982882F350-17 '017פורדחליפי226תושבת מגן אח' שמ- ~ F350

VB1098291F350  -017 - '017פורדחליפי175.21כיסוי רדאר קד- ~ F350
VB1098291F350  -017 - '017פורדחליפי175.21כיסוי רדאר קד- ~ F350
VB1098311אלומניום 'F350 17'017פורדחליפי1873כנף קד'ימ- ~ F350
VB1098311אלומניום 'F350 17'017פורדחליפי1873כנף קד'ימ- ~ F350

VB10983511F350  -017 - 017פורדחליפי2860גריל- ~ F350
VB10983511F350  -017 - 017פורדחליפי2860גריל- ~ F350

VB1098381F350 -017- '017פורדחליפי5980מגן קד- ~ F350
VB1098381F350 -017- '017פורדחליפי5980מגן קד- ~ F350

VB10987179F250  -019 - '019פורדחליפי682.64בומבה ימ' לחיזוק קד- ~ F250
VB10987179F250  -019 - '019פורדחליפי682.64בומבה ימ' לחיזוק קד- ~ F250
VB10987180F250  -019 - '019פורדחליפי682.64בומבה שמ' לחיזוק קד- ~ F250
VB10987180F250  -019 - '019פורדחליפי682.64בומבה שמ' לחיזוק קד- ~ F250

VB1098770F350  -017 - '017פורדחליפי339פס קישוט על' למגן קד- ~ F350
VB1098770F350  -017 - '017פורדחליפי339פס קישוט על' למגן קד- ~ F350

VB10987791F250  -019 - '019פורדחליפי315.56תומך צדדי ימ' למגן קד- ~ F250
VB10987791F250  -019 - '019פורדחליפי315.56תומך צדדי ימ' למגן קד- ~ F250
VB10987792F250  -019 - '019פורדחליפי315.56תומך צדדי שמ' למגן קד- ~ F250
VB10987792F250  -019 - '019פורדחליפי315.56תומך צדדי שמ' למגן קד- ~ F250

VB1098791F-350-17 017פורדחליפי189.3תומך למגן קדמי ימין- ~ F350
VB1098791F-350-17 017פורדחליפי189.3תומך למגן קדמי ימין- ~ F350
VB1098792F-350-17  017פורדחליפי112תומך למגן קדמי שמאל- ~ F350
VB1098792F-350-17  017פורדחליפי112תומך למגן קדמי שמאל- ~ F350

VB10991081F350 11- 010-016פורדחליפי679גשר תחתון לפח חזית ~ F350
VB10991081F350 11- 010-016פורדחליפי679גשר תחתון לפח חזית ~ F350

VB109911008-09 חליפי6401מכסה מנוע סופר דיוטי
VB1099110T08-09 02-09פורדחליפי6401מכסה מנוע סופר דיוטי ~ F350
VB1099110T08-09 02-09פורדחליפי6401מכסה מנוע סופר דיוטי ~ F350

VB109911108-09 02-09פורדחליפי1475.8כנף קד' ימ' - בלי חור לקשת סופר דיוטי ~ F350
VB109911108-09 02-09פורדחליפי1475.8כנף קד' ימ' - בלי חור לקשת סופר דיוטי ~ F350
VB109911208-09 02-09פורדחליפי1589.3כנף קד' שמ' - בלי חור לקשת סופר דיוטי ~ F350
VB109911208-09 02-09פורדחליפי1589.3כנף קד' שמ' - בלי חור לקשת סופר דיוטי ~ F350
VB1099151F-350 08-02-09פורדחליפי2507.2גריל קדמי ניקל ~ F350
VB1099151F-350 08-02-09פורדחליפי2507.2גריל קדמי ניקל ~ F350

VB10991511(שחור) F350 08 02-09פורדחליפי3775גריל קד ~ F350
VB10991511(שחור) F350 08 02-09פורדחליפי3775גריל קד ~ F350
VB10991770F350 08-010 02-09פורדחליפי459.4פס קישוט עליון ~ F350
VB10991770F350 08-010 02-09פורדחליפי459.4פס קישוט עליון ~ F350

VB1099182F350 08-02-09פורדחליפי248.7ספויילר קדמי ~ F350
VB1099182F350 08-02-09פורדחליפי248.7ספויילר קדמי ~ F350
VB1099210011- 02-09פורדחליפי3527.4מכסה מנוע דיוטי ~ F350
VB1099210011- 02-09פורדחליפי3527.4מכסה מנוע דיוטי ~ F350
VB109921711- 02-09פורדחליפי609ביטנה לכנף קד' ימ' סופר דיוטי ~ F350
VB109921711- 02-09פורדחליפי609ביטנה לכנף קד' ימ' סופר דיוטי ~ F350
VB109921811- 010-016פורדחליפי609ביטנה לכנף קד' שמ' סופר דיוטי ~ F350
VB109921811- 010-016פורדחליפי609ביטנה לכנף קד' שמ' סופר דיוטי ~ F350

VB10992511011- 02-09פורדחליפי1408.4פס כרום על' לגריל דיוטי ~ F350
VB10992511011- 02-09פורדחליפי1408.4פס כרום על' לגריל דיוטי ~ F350

VB1099255011- 02-09פורדחליפי232.9גריל קד' פנימי ימ' דיוטי ~ F350
VB1099255011- 02-09פורדחליפי232.9גריל קד' פנימי ימ' דיוטי ~ F350

VB10992551011- 02-09פורדחליפי206.9גריל קד' ימ' כרום דיוטי ~ F350
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VB10992551011- 02-09פורדחליפי206.9גריל קד' ימ' כרום דיוטי ~ F350

VB1099256011- 02-09פורדחליפי167גריל קד' פנימי שמ' דיוטי ~ F350
VB1099256011- 02-09פורדחליפי167גריל קד' פנימי שמ' דיוטי ~ F350

VB10992561011- 02-09פורדחליפי213.8גריל קד' שמ' כרום דיוטי ~ F350
VB10992561011- 02-09פורדחליפי213.8גריל קד' שמ' כרום דיוטי ~ F350
VB10992791011- 6.7 דיוטיL '010-016פורדחליפי297תושבת פגוש קד' ימ ~ F350
VB10992791011- 6.7 דיוטיL '010-016פורדחליפי297תושבת פגוש קד' ימ ~ F350
VB1099279211- 010-016פורדחליפי297תושבת פגוש קד' שמ' צדדי סופר דיוטי ~ F350
VB1099279211- 010-016פורדחליפי297תושבת פגוש קד' שמ' צדדי סופר דיוטי ~ F350

VB10992792111- 010-016פורדחליפי362תושבת פגוש קד' שמ' חיצ' סופר דיוטי ~ F350
VB10992792111- 010-016פורדחליפי362תושבת פגוש קד' שמ' חיצ' סופר דיוטי ~ F350

VB1099279311- 010-016פורדחליפי557תושבת פנ' לפגוש קד' ימ' סופר דיוטי ~ F350
VB1099279311- 010-016פורדחליפי557תושבת פנ' לפגוש קד' ימ' סופר דיוטי ~ F350
VB1099279411- 010-016פורדחליפי557תושבת פנ' לפגוש קד' שמ' סופר דיוטי ~ F350
VB1099279411- 010-016פורדחליפי557תושבת פנ' לפגוש קד' שמ' סופר דיוטי ~ F350

VB1099280011- 02-09פורדחליפי722.3חיזוק לגריל קד' דיוטי ~ F350
VB1099280011- 02-09פורדחליפי722.3חיזוק לגריל קד' דיוטי ~ F350
VB1099282F350 6.7L -011 '02-09פורדחליפי1390ספוילר פגוש קד ~ F350
VB1099282F350 6.7L -011 '02-09פורדחליפי1390ספוילר פגוש קד ~ F350
VB1099373F350 -017 017פורדחליפי1305תומך תח' לרדיאטור- ~ F350
VB1099373F350 -017 017פורדחליפי1305תומך תח' לרדיאטור- ~ F350
VB1231151-011 אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי1138.4גריל חזית ניקל אפסילון
VB1231178012- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי530.4גריל במגן קד' אפסילון

VB12311783011- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי215.9קישוט בפנס ערפל קד' ימ' אפסילון
VB12311784-011 אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי106.6מסגרת ניקל ערפל במגן קד'שמ אפסילון

VB1231185011- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי1066.4מגן אח' לנציה אפסילון
VB12311851011- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי592.5ספוילר למגן אח' לנציה יפסילון

VB1240211012- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי596.6כנף קד' ימ' אפסילון
VB1240212012- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי830.3כנף קד' שמ' אפסילון

VB1240276111- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי364.4כיסוי פנס ערפל ימ' - אפסילון
VB1240276211- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי342.3כיסוי פנס ערפל שמ' - אפסילון

VB1240281011- אפסילון ~ 011-016לנציהחליפי1447.2מגן קד' חיצ' לנציה אפסילון
VB1314110GLC 016 -016-019מרצדסחליפי9369.9מכסה מנוע ~ (W253) GLC

VB13141101E-CLASS W212 010-016 - 016-019מרצדסחליפי177.6בריח לסגר מכסה מנוע ~ (W253) GLC
VB131411081W253 GLC 017-016-019מרצדסחליפי908.8פלסטיק  פנימי למגן קדמי ~ (W253) GLC

VB13141111016-  (אלומניום)GLC (W253) - '016-019מרצדסחליפי5389.5כנף קד' ימ ~ (W253) GLC
VB13141112016-  (אלומניום)GLC (W253) - '016-019מרצדסחליפי4956.4כנף קד' שמ ~ (W253) GLC

VB131411173GLC -016 016-019מרצדסחליפי995מגן מנוע גדול ~ (W253) GLC
VB1314111773W205/W253 016- '014-018מרצדסחליפי1160מגן מצננים קד' תח ~ (W205) C-CLASS

VB131411179E-Class W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי2113.6בומבה ימ' לחיזוק קד ~ (W213) E-CLASS
VB13141118GLC 017- '016-019מרצדסחליפי1894.9ביטנה לגלגל קדמי שמ ~ (W253) GLC

VB131411621253 17-'016-019מרצדסחליפי490שפם ימ ~ (W253) GLC
VB13141167GLC (253  -020) - 'חליפי418.6כיסוי וו גרירה קד
VB13141175GLC X253  -016 - 016-019מרצדסחליפי1151.5תומך ליחידת בקרת שיוט ~ (W253) GLC

VB131411761(W213) E-CLASS  -017 - '017-020מרצדסחליפי1557.3גריל ערפל קד' ימ ~ (W213) E-CLASS
VB131411762(W213) E-CLASS  -017 - '017-020מרצדסחליפי1557.3גריל ערפל קד' שמ ~ (W213) E-CLASS

VB13141178GLC-017 016-019מרצדסחליפי953.1תושבת למספר רישוי ~ (W253) GLC
VB131411787W213 -016 '017-020מרצדסחליפי1229.3גריל במגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB131411811GLC X253  -016 - '016-019מרצדסחליפי8735.3מגן קד ~ (W253) GLC

VB1314119(W253) GLC 016-019 - ('חלק אח) '016-019מרצדסחליפי589.9ביטנה קד' ימ ~ (W253) GLC
VB1314151GLC 016-016-019מרצדסחליפי2999.1גריל קדמי חיצוני ~ (W253) GLC

VB13141511W253 GLC-COUPE -016 016-019מרצדסחליפי1106.7גריל חזית ~ (W253) GLC
VB1314151TGLC 016-016-019מרצדסחליפי2999.1גריל קדמי חיצוני ~ (W253) GLC

VB1314152GLC 016- 016-019מרצדסחליפי2733.6מסגרת גריל ~ (W253) GLC
VB13141522W253 GLC-COUPE -016 '016-019מרצדסחליפי1659.4ניקל גריל קד ~ (W253) GLC

VB1314153(W253) GLC  -016 - '016-019מרצדסחליפי651.7גריל קד ~ (W253) GLC
VB13141537GLC W253 -016 - '016-019מרצדסחליפי856.3כיסוי גלגל אח' ימ ~ (W253) GLC
VB13141538GLC W253 -016 - '016-019מרצדסחליפי856.3כיסוי גלגל אח' שמ ~ (W253) GLC
VB13141552GLC 017- '016-019מרצדסחליפי1342.2כיסוי לגריל ימ' על ~ (W253) GLC

VB131415521GLC 016 - 016-019מרצדסחליפי2042.4מסגרת גריל לרדיאטור ~ (W253) GLC
VB13141562GLC 017- '016-019מרצדסחליפי1342.2כיסוי לגריל שמ' על ~ (W253) GLC
VB13141582GLC X253  -016 - '016-019מרצדסחליפי3339.6כיסוי תח' במגן קד ~ (W253) GLC
VB13141622253 16 016-019מרצדסחליפי586.8תומך לפנס קדמי שמאל ~ (W253) GLC

VB1314163GLC 016 -'016-019מרצדסחליפי868.1כיסוי עליון לגריל קד ~ (W253) GLC
VB13141655GLC W253 016 -'016-019מרצדסחליפי1797.7כיסוי לבית גלגל כנף ימ' קד ~ (W253) GLC
VB13141656GLC 016 - '016-019מרצדסחליפי1505.3קשת כנף שמ' קד ~ (W253) GLC
VB13141659GLC 016 - '016-019מרצדסחליפי1599.3קשת גלגל אח' ימ ~ (W253) GLC
VB13141660GLC 016 - '016-019מרצדסחליפי1599.3קשת גלגל שמ ~ (W253) GLC
VB13141667CLG X253-17 016-019מרצדסחליפי646.4כיסוי וו גרירה ~ (W253) GLC

VB1314167GLC 016 -'016-019מרצדסחליפי576.5כיסוי חיבור חלקי פגוש אח ~ (W253) GLC
VB131416770X253 GLC -017 '016-019מרצדסחליפי2892.5ניקל קישוט לפגוש קד ~ (W253) GLC
VB131416773GLC X253 -017 - '016-019מרצדסחליפי1390ניקל קישוט ימין לפגוש קד ~ (W253) GLC
VB131416774X253 GLC -017 - '016-019מרצדסחליפי1390ניקל קישוט שמאל לפגוש קד ~ (W253) GLC
VB131416781GLC X253 -016 - '016-019מרצדסחליפי493.3כיסוי תחת' קד' ימ ~ (W253) GLC
VB131416782X253 GLC -016 - '016-019מרצדסחליפי370.2כיסוי תח למגן קד' שמ ~ (W253) GLC
VB131416787(W253) GLC 016-019 - '016-019מרצדסחליפי1182.8גריל תח' במגן קד ~ (W253) GLC

VB13141687W253 GLC -016 -'016-019מרצדסחליפי2530.7כיסוי תחתון לפגוש אח ~ (W253) GLC
VB131416882CLG X253-17  016-019מרצדסחליפי1169.6תומך מגן אח' ימין ~ (W253) GLC

VB13141709GLB/GLC COUPE (W253  -020) - 019מרצדסחליפי1781.7מנעול תא מטען- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13141761253 17-016-019מרצדסחליפי800.5תריס ימ במגן ~ (W253) GLC
VB13141762GLC W253 -016 - '016-019מרצדסחליפי800.5כיסוי ערפל קד' שמ ~ (W253) GLC
VB13141770(W253) GLC -016 - '016-019מרצדסחליפי5412.6קישוט תח' למגן קד ~ (W253) GLC
VB13141771GLC COUPE (W253 -20)- '020מרצדסחליפי1055קישוט תח' ימ' במגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB13141772GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי1055קישוט תח' שמ' קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13141773GLC -017 '016-019מרצדסחליפי689.1פס קישוט תח' ימ' חצ' בפגוש קד ~ (W253) GLC
VB13141775GLC -017 '016-019מרצדסחליפי684.1פס קישוט תח' ימ' פנ' בפגוש קד ~ (W253) GLC
VB13141776GLC W253 -017 '016-019מרצדסחליפי684.1פס קישוט תח' שמ' פנ' בפגוש קד ~ (W253) GLC
VB13141777GLC 016 -'016-019מרצדסחליפי498.6ניקל קישוט לגריל קד' ימ ~ (W253) GLC
VB13141778GLC 016 -'016-019מרצדסחליפי498.6ניקל קישוט לגריל קד' שמ ~ (W253) GLC
VB13141781GLC X253  -016 - '016-019מרצדסחליפי950.8כיסוי ערפל קד' ימ ~ (W253) GLC

VB131417810GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי767.8קישוט פנ' ימ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB131417811GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי919.4כיסוי ערפל קד' ימ-  ~ (W253) GLC COUPE

VB13141782W253 GLC -018 016-019מרצדסחליפי807.3כיסוי במגן קד ~ (W253) GLC
VB131417820GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי767.8קישוט פנ' שמ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB131417821GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי936.6כיסוי ערפל קד' שמ-  ~ (W253) GLC COUPE
VB131417822(W253) GLC 016-019 - '016-019מרצדסחליפי5631.6ספויילר תח' למגן אח ~ (W253) GLC

VB13141786GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי3420.4גריל תח' במגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13141787GLC W253 -016 - '016-019מרצדסחליפי2653.5גריל מרכזי לפגוש קד ~ (W253) GLC
VB13141791(W253) GLC 016-019 - '016-019מרצדסחליפי303.5תומך ימ' למגן קד ~ (W253) GLC
VB13141792(W253) GLC 016-019 - '016-019מרצדסחליפי303.5תומך שמ' למגן קד ~ (W253) GLC
VB13141793(W253) GLC COUPE  -020 - '016-019מרצדסחליפי609.96תומך ימ' למגן קד ~ (W253) GLC
VB13141794(W253) GLC COUPE  -020 - '016-019מרצדסחליפי609.96תומך שמ' למגן קד ~ (W253) GLC

VB1314180GLC  -017 - '016-019מרצדסחליפי8717.2מגן קד ~ (W253) GLC
VB13141801W253 GLC 016- '016-019מרצדסחליפי4333חיזוק קד ~ (W253) GLC

VB131418011W253 GLC -017 - '016-019מרצדסחליפי1897.6משכך זעזוע פגוש קד ~ (W253) GLC
VB13141802GLC -017 - 016-019מרצדסחליפי2640תומך מגן קד' מרכזי ~ (W253) GLC

VB1314182GLC 016-016-019מרצדסחליפי3452ספויילר למגן קדמי ~ (W253) GLC
VB13141820GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי4959.3קישוט תח' קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13141821GLC 016-016-019מרצדסחליפי2831.6מגלש קדמי ~ (W253) GLC
VB13141831GLC W253 -016 -016-019מרצדסחליפי217.1תומך שמ' למגן קד ~ (W253) GLC
VB13141832GLC W253 -016 -016-019מרצדסחליפי660תומך ימ' למגן קד ~ (W253) GLC

VB1314184GLC 017- '016-019מרצדסחליפי8623.1קורת רוחב אח ~ (W253) GLC
VB1314185(W253) GLC 016-019 - '016-019מרצדסחליפי6427.1מגן אח ~ (W253) GLC

VB13141851GLC-COUPE -016 - '016-019מרצדסחליפי9182.52מגן אח ~ (W253) GLC
VB1314186W253  -015 - '016-019מרצדסחליפי4406.11ספויילר מגן אח' תח ~ (W253) GLC
VB1314187GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי1843.9תושבת מגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE

VB13141870GLC X253  -016 - '016-019מרצדסחליפי2242.15קישוט ניקל למגן אח ~ (W253) GLC
VB131418701GLC W253 -016 - '016-019מרצדסחליפי3209.92קישוט ניקל במגן אח' תח ~ (W253) GLC

VB13141871GLC 016 - '016-019מרצדסחליפי607.2מד זרימת אויר ימ ~ (W253) GLC
VB13141872GLC 016 - '016-019מרצדסחליפי607.2מד זרימת אויר שמ ~ (W253) GLC
VB13141873GLC COUPE (W253  -020)- (ניקל) '020מרצדסחליפי631.4קישוט מגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE

VB1314188GLC -017 016-019מרצדסחליפי583.6תושבת לאגזוז צד שמ ~ (W253) GLC
VB1314189GLC -017 016-019מרצדסחליפי561.2תושבת לאגזוז צד ימ ~ (W253) GLC
VB1314191GLC -017 016-019מרצדסחליפי59כיסוי מגן אח ימ ~ (W253) GLC

VB13141963GLC -017 016-019מרצדסחליפי1080.6קפיץ ימ' מכסה מנוע ~ (W253) GLC
VB13141964GLC- 017 016-019מרצדסחליפי331.6קפיץ שמ' מכסה מנוע ~ (W253) GLC
VB13142555(W205) C-CLASS  -019 - '019-021מרצדסחליפי920.6כונס ימ' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13142556(W253) GLC COUPE  -020 - '020מרצדסחליפי688.8כונס שמ' למגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142770GLC (253  -020) - (ניקל) '020מרצדסחליפי6540.1קישוט תח' למגן קד- ~ (W253) GLC
VB13142771GLC (W253  -020) - '020מרצדסחליפי667ספויילר ימ' למגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142772GLC (W253  -020) - '020מרצדסחליפי667ספויילר שמ' למגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142787GLC (253  -020) - '020מרצדסחליפי2835.3גריל תח' במגן קד- ~ (W253) GLC

VB1314281GLC (W253) AMG  -020 - '020מרצדסחליפי14700.3מגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142810GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי17472.2מגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142811GLC (253  -020) - '020מרצדסחליפי17163.05מגן קד- ~ (W253) GLC

VB1314282GLC (W253  -020) - '020מרצדסחליפי3252.25ספויילר תח' למגן קד-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142821GLC COUPE (W253  -020) -  '020מרצדסחליפי2486.7מגלש אח-  ~ (W253) GLC COUPE

VB1314285(עם חיישנים)GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי14820מגן אח-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142851(ללא חיישנים)(W253) GLC COUPE -020 - '020מרצדסחליפי11082.4מגן אח-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142861GLC (253  -020) -  '020מרצדסחליפי6072.13מגלש לספויילר כסוף  תח' למגן אח- ~ (W253) GLC
VB13142870GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי1800.55קישוט למגן אח-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142871GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי1081.59קישוט ימ' למגן אח-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142872GLC COUPE (W253  -020) - '020מרצדסחליפי1081.59קישוט שמ' למגן אח-  ~ (W253) GLC COUPE
VB13142874(W250) GLC COUPE 016-019 - '016-019מרצדסחליפי7108.25קישוט תח' למגלש קד ~ (W253) GLC
VB1315077105-011 171 '04-010מרצדסחליפי350כסוי במגן קד' ימ ~ (R171) SLK
VB1315077205-011 171 '04-010מרצדסחליפי350כיסוי במגן קד' שמ ~ (R171) SLK

VB131511096-00 210 96-02מרצדסחליפי890.9מכסה מנוע - מרצדס ~ (W210) E-CLASS
VB131511196-00 210 96-02מרצדסחליפי920.3כנף קד' ימ' - מרצדס ~ (W210) E-CLASS
VB131515396-00 210 96-02מרצדסחליפי691.11גריל קד' מוש' - מרצדס ~ (W210) E-CLASS
VB131517796-00 210 96-02מרצדסחליפי501.3קשוט על מגן קד' - מרצדס ~ (W210) E-CLASS
VB131518196-00 210 96-02מרצדסחליפי2653.1מגן קד' חיצ' - מרצדס ~ (W210) E-CLASS
VB131518296-00 210 96-02מרצדסחליפי402מגן קד' תחתון - מרצדס ~ (W210) E-CLASS
VB131518696-00  210 - '96-02מרצדסחליפי1106.9ספויילר מגן אח ~ (W210) E-CLASS
VB1315207210 95- 96-02מרצדסחליפי591גשר מחבר שלדה ~ (W210) E-CLASS
VB1315210E-210 01-04 01-04מרצדסחליפי2896.9מכסה מנוע - מרצדס    E210 -  לא פעיל
VB1315211E-210 01-04 01-04מרצדסחליפי1891.9כנף קד' ימ' - מרצדס    E210 -  לא פעיל
VB1315212E-210 01-04 01-04מרצדסחליפי1891.9כנף קד' שמ' - מרצדס    E210 -  לא פעיל
VB1315217210 01 - '96-02מרצדסחליפי250.6ביטנה כנף קד' ימ ~ (W210) E-CLASS
VB1315218210 00 - '96-02מרצדסחליפי250.6ביטנה כנף קד' שמ ~ (W210) E-CLASS
VB1315253E-210 01-04 01-04מרצדסחליפי883גריל קד' מוש' - מרצדס    E210 -  לא פעיל

VB1315276101-04מרצדסחליפי442קשוט למגן קד' ימ' - 210 01-04 + מקום לניקל    E210 -  לא פעיל
VB13152770E-210 01-04 01-04מרצדסחליפי440תושבת למספר קד' - מרצדס    E210 -  לא פעיל
VB1315277101- 210 '01-04מרצדסחליפי221.9ניקל למגן קד' ימ    E210 -  לא פעיל
VB1315277201- 210 '01-04מרצדסחליפי221.9ניקל למגן קד' שמ    E210 -  לא פעיל
VB13152773210 02-01-04מרצדסחליפי440קישוט מגן קדמי ימין    E210 -  לא פעיל

VB1315280210 01-04מרצדסחליפי763.5פנימי קד -מרצדס    E210 -  לא פעיל
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VB1315281196-00 210 01-04מרצדסחליפי1267.9מגן קד'+חור לקשוט - מרצדס    E210 -  לא פעיל
VB1315281T01- 210 01-04מרצדסחליפי908.9מגן קד' חיצ' ללא חור לשפריצר    E210 -  לא פעיל

VB131528201- 210 01-04מרצדסחליפי1083.9מגן קד' חיצ' עם חור לשפרייצר    E210 -  לא פעיל
VB131528500-04 210 96-02מרצדסחליפי3228.9מגן אח מרצדס ~ (W210) E-CLASS
VB1315287210 01-01-04מרצדסחליפי760.88ניקל מגן אח' אמצעי    E210 -  לא פעיל

VB1315287101-04 210 01-04מרצדסחליפי445קישוט מגן אחורי ימ' ניקל    E210 -  לא פעיל
VB13152871200- 210 01-04מרצדסחליפי620קישוט מגן אח' מרכזי עם חור לחיישן    E210 -  לא פעיל

VB1315287201-04 210 מגן אח-מרצדס L 01-04מרצדסחליפי299.16קישוט    E210 -  לא פעיל
VB13152875210 02-'01-04מרצדסחליפי651.7קשוט מגן אח' ימ    E210 -  לא פעיל

VB1315302211-03-010מרצדסחליפי458.5גשר עליון ~ (W211) E-CLASS
VB131530603-05 211-03-010מרצדסחליפי503.3תומך מרכזי פח חזית ~ (W211) E-CLASS
VB1315311211 03 - '03-010מרצדסחליפי1916.8כנף קד' ימ ~ (W211) E-CLASS

VB1315312T06 211 03-010מרצדסחליפי2454.62כנף קד' שמ' - מרצדס ~ (W211) E-CLASS
VB1315317211 - '03-010מרצדסחליפי440ביטנה כנף קד' ימ' קד ~ (W211) E-CLASS

VB13153171211 03 03-010מרצדסחליפי253בטנה קד' ימ' חלק אח' מרצדס ~ (W211) E-CLASS
VB131535204-07 211 03-010מרצדסחליפי1881.9גריל קד' מפואר ~ (W211) E-CLASS
VB131535308- 211 03-010מרצדסחליפי2036.3גריל קד' מושלם אפור/ניקל ~ (W211) E-CLASS

VB1315353207- 211 03-010מרצדסחליפי2199.9גריל קד' מושלם כולל מסגרת אפור/ניקל ~ (W211) E-CLASS
VB131537100- 211 '03-010מרצדסחליפי191.7כיסוי פתח מתיז פנס ראשי ימ ~ (W211) E-CLASS
VB131537203- 211 '03-010מרצדסחליפי173.6כיסוי פתח מתיז פנס ראשי שמ ~ (W211) E-CLASS
VB131537302-09 211 '03-010מרצדסחליפי871.7מגן מנוע קד' תח ~ (W211) E-CLASS
VB1315377211 04-03-010מרצדסחליפי412.1תושבת מספר ~ (W211) E-CLASS

VB13153772(עם מקום לניקל)03-010מרצדסחליפי680.2קשוט מגן קד' שמ'-05 211 ~ (W211) E-CLASS
VB1315377708- 211 '03-010מרצדסחליפי338.1פס קישוט ניקל למגן קד ימ ~ (W211) E-CLASS
VB1315377808- 211 '03-010מרצדסחליפי338.1פס קישוט ניקל למגן קד שמ ~ (W211) E-CLASS

VB131537807 211 03-010מרצדסחליפי292.6גריל מרכזי למגן קד-מרצדס ~ (W211) E-CLASS
VB1315378103- 211 03-010מרצדסחליפי379.2תושבת מספר ~ (W211) E-CLASS

VB131537908- 211 '03-010מרצדסחליפי160.1תומך פנימי אמצעי במגן קד ~ (W211) E-CLASS
VB13153791211 06-'03-010מרצדסחליפי750.2תומך קד' ימ ~ (W211) E-CLASS

VB131537911W211 02-09 - '03-010מרצדסחליפי384.2תומך צדדי ימ' למגן קד ~ (W211) E-CLASS
VB1315379205- 211 - '03-010מרצדסחליפי307.2תומך מגן קד' שמ ~ (W211) E-CLASS
VB1315379308- 211 '03-010מרצדסחליפי234.56כיסוי ימ' במגן קד ~ (W211) E-CLASS
VB1315379408- 211 '03-010מרצדסחליפי232.8כיסוי שמ' במגן קד ~ (W211) E-CLASS

VB131538003-010מרצדסחליפי2157.1חיזוק מגן קד' - 03-06 211 אלומיניום ~ (W211) E-CLASS
VB1315381211 03- 03-010מרצדסחליפי1923.9מגן קד+חורים לוישרים מרצדס ~ (W211) E-CLASS

VB13153811W211 03+ 03-010מרצדסחליפי2220.2מגן קד' חיצ' בלי חורים ~ (W211) E-CLASS
VB13153811TW211 03+ 03-010מרצדסחליפי2220.2מגן קד' חיצ' בלי חורים ~ (W211) E-CLASS
VB13153812T07- 211 03-010מרצדסחליפי4075מגן קד' + חיישן ללא שפרייצר ופנס ~ (W211) E-CLASS

VB1315381308- 211 03-010מרצדסחליפי4189מגן קד' ללא שפרייצר חיישן ופנס ~ (W211) E-CLASS
VB1315381507- 211 03-010מרצדסחליפי4718.9מגן קד' + שפרייצר + חיישן ללא פנס ~ (W211) E-CLASS

VB131538403- 211 - '03-010מרצדסחליפי1846.3חיזוק אח ~ (W211) E-CLASS
VB1315385108- 211 03-010מרצדסחליפי4499.8מגן אח - מרצדס ~ (W211) E-CLASS
VB13153853211 08- '03-010מרצדסחליפי4634.7מגן אח' חיצ ~ (W211) E-CLASS
VB1315385407-  211 - '03-010מרצדסחליפי3954.6מגן אח ~ (W211) E-CLASS
VB1315387304-07 211 03-010מרצדסחליפי880קישוט מגן אח' ימ' ניקל/שחור ~ (W211) E-CLASS
VB1315387404-07 211 03-010מרצדסחליפי880קישוט מגן אח' שמ' ניקל/שחור ~ (W211) E-CLASS
VB1315387504-07 211 03-010מרצדסחליפי1235.2קישוט מגן אח' שחור/ניקל+חור לחיישן ~ (W211) E-CLASS

VB131541008 211 03-010מרצדסחליפי7152.3מכסה מנוע-מרצדס ~ (W211) E-CLASS
VB13154178221-010מרצדסחליפי297.7תושבת מספר קדמי-  S-Class W221 - לא פעיל
VB13154611E-CLASS W211 03-09 - 03-010מרצדסחליפי447.9עוצר דלת נהג ~ (W211) E-CLASS
VB1315462208- 211 '03-010מרצדסחליפי340.16מסגרת ניקל לפנס ערפל שמ ~ (W211) E-CLASS
VB13154642210 96-02מרצדסחליפי565.3מש. מתיזים פנס ראשי ~ (W210) E-CLASS

VB1315468221M-06-012מרצדסחליפי182.3כיסוי וו גרירה קדמי ~ (W221) S-CLASS
VB131546908- 211 '03-010מרצדסחליפי707פס קישוט אמצעי אח ~ (W211) E-CLASS
VB1315470W211 -07 03-010מרצדסחליפי1318.8כיסוי תחתון למנוע חלק אחורי מרצדס ~ (W211) E-CLASS

VB13154761010-012 212 - '011-016מרצדסחליפי207.9כיסוי לערפל ימ E-class S212 - לא פעיל
VB131547621221 10- '011-016מרצדסחליפי175.1כיסוי ערפל שמ E-class S212 - לא פעיל

VB1315477108-211 '03-010מרצדסחליפי115.6קישוט מגן קד' ימ ~ (W211) E-CLASS
VB1315477208-211 '03-010מרצדסחליפי115.6קישוט מגן קד' שמ ~ (W211) E-CLASS
VB1315477508- 211 '03-010מרצדסחליפי415.5פס ניקל ימ' למגן אח ~ (W211) E-CLASS
VB13154782211 08-'03-010מרצדסחליפי87.6גריל במגן קד' שמ ~ (W211) E-CLASS
VB13154787212 09-'011-016מרצדסחליפי408.2גריל במגן קד E-class S212 - לא פעיל

VB131548103-010מרצדסחליפי4502מגן קד' 211 -06 הכנה לצבע ללא קישוט לפנס ~ (W211) E-CLASS
VB13154811014- 212 -'011-016מרצדסחליפי2860מגן קד E-class S212 - לא פעיל
VB13154812010- 212 '011-016מרצדסחליפי5560מגן קד' חיצ E-class S212 - לא פעיל
VB13154813AMG -010 212 011-016מרצדסחליפי6240מגן קד' בודי E-class S212 - לא פעיל
VB13155761212 12- '011-016מרצדסחליפי412.7מסגרת  ערפל ניקל ימ E-class S212 - לא פעיל
VB13155762212 12- '010-016מרצדסחליפי412.7מסגרת  ערפל ניקל שמ ~ (W212) E-CLASS
VB13155781S122 -011 '03-010מרצדסחליפי348.8גריל ימ' במגן קד ~ (W211) E-CLASS

VB1315710W156 GLA -14  (אלומניום) אקטרוס ~ -014מרצדסחליפי9801.6מכסה מנוע
VB1316111(W218) CLS-CLASS 011-017 - '011-017מרצדסחליפי4411.4כנף קד' ימ ~ (W218) CLS-CLASS

VB13161521W218 CLS 012- '011-017מרצדסחליפי2024.2מסגרת לגריל קד ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161761L 218 011-017מרצדסחליפי222.3מסגרת לפנס ערפל ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161773218-011-017מרצדסחליפי180.1ניקל גריל תחתון ימ ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161774218-011-017מרצדסחליפי180.1ניקל גריל תחתון שמ ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161775CLS W218 011-017 - '011-017מרצדסחליפי544.4ניקל ימ' לגריל קד ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161776CLS W218 011-017 - '011-017מרצדסחליפי277ניקל שמ' לגריל קד ~ (W218) CLS-CLASS

VB1316178218 12 011-017מרצדסחליפי660רשת לגריל ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161781218-011-017מרצדסחליפי210ניקל גריל עליון ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161782218-011-017מרצדסחליפי210ניקל גריל עליון שמ ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161787W218  012-015 '011-017מרצדסחליפי1267.2סורג לסמל בפגוש קד ~ (W218) CLS-CLASS
VB13161793AMG 011-017מרצדסחליפי322.5כיסוי במגן קד'ימין מרצדס ~ (W218) CLS-CLASS
VB13162773AMG 016- CLS 218 '011-017מרצדסחליפי1259.3ניקל מגן קד' ימ ~ (W218) CLS-CLASS
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VB13162774AMG 016- CLS 218 '011-017מרצדסחליפי1728.4ניקל מגן קד' שמ ~ (W218) CLS-CLASS
VB13162775219 18-'011-017מרצדסחליפי3037ניקל תח' למגן קד ~ (W218) CLS-CLASS

VB1317012208 01-'04-010מרצדסחליפי2204.3כנף קד' שמ ~ (R171) SLK
VB1317151CLK -04 '03-08מרצדסחליפי1468גריל קד ~ (W209) CLK-CLASS
VB1317178SLK 170 06-011 04-010מרצדסחליפי389.9גריל במגן בודי ~ (R171) SLK

VB13171781SLK 06-011 '04-010מרצדסחליפי139.4גריל במגן קד' ימ ~ (R171) SLK
VB13171782SLK 06-011 '04-010מרצדסחליפי139.4גריל במגן קד' שמ ~ (R171) SLK
VB13171801F-22 'ב.מ.וו / מיניחליפי1970.5תומך למגן קד' תח(F22) 015- ~ 2 'סד
VB13171811CLK 08-94-00מרצדסחליפי3965.1מגן קד' חיצוני ~ (W202) C-CLASS

VB1317181KITF22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי7717.1קיט מגן קד' מושלם סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB1317182F22 2 015- ב.מ.וו / מיניחליפי880גריל במגן קד' שמ' סדרה(F22) 015- ~ 2 'סד

VB13171867F22  -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי278.6כיסוי וו גרירה אח(F22) 015- ~ 2 'סד
VB131728115 207 '010-016מרצדסחליפי4748.2מגן קד' חיצ ~ (W207) E-Class COUPE
VB1318111010- 207-'010-016מרצדסחליפי630ביטנה כנף קד' ימ' קד ~ (W207) E-Class COUPE
VB1318112E-Class C207  -010 - ('חלק קד) '010-016מרצדסחליפי880ביטנה קד' שמ ~ (W207) E-Class COUPE

VB13181171207 010 - '010-016מרצדסחליפי980ביטנה כנף קד' קד' ימ ~ (W207) E-Class COUPE
VB13181181W207) 010-016) - ('חלק קד) '010-016מרצדסחליפי980ביטנה קד' שמ ~ (W207) E-Class COUPE

VB1318151PFM(אביזר)(W207) E-Class COUPE 010-016 - '010-016מרצדסחליפי3927.3גריל קד ~ (W207) E-Class COUPE
VB1318152W207  -016 - '016מרצדסחליפי1125.4ניקל גריל על-       W207 - לא פעיל

VB13181621W207 -011 010-016מרצדסחליפי1157.85שפם לפנס ראשי ימין ~ (W207) E-Class COUPE
VB1318176211- 207 '010-016מרצדסחליפי306.4כיסוי עפרל שמ ~ (W207) E-Class COUPE
VB13181770W207 (E350 E550 010-013) 010-016מרצדסחליפי1197.1ניקל למגן קד' מרכזי ~ (W207) E-Class COUPE
VB13181773W207  -010 '010-016מרצדסחליפי431.6ניקל מגן קד' ימ ~ (W207) E-Class COUPE
VB13181871011- 207 '010-016מרצדסחליפי660ניקל מגן אח' ימ ~ (W207) E-Class COUPE
VB13181872207 10- '010-016מרצדסחליפי660ניקל מגן אח' שמ ~ (W207) E-Class COUPE

VB1318257W207 -014 '016מרצדסחליפי1431.5תומך על' לגריל קד-       W207 - לא פעיל
VB1318276215 207 '010-016מרצדסחליפי104.8כיסוי ערפל שמ ~ (W207) E-Class COUPE
VB1318277015 207 '010-016מרצדסחליפי1071.9ניקל אמצעי למגן קד ~ (W207) E-Class COUPE
VB1318277415 207 '016מרצדסחליפי1998ניקל שמ'במגן קד-       W207 - לא פעיל

VB1318285207 010-016מרצדסחליפי4990מגן אח' בודי ~ (W207) E-Class COUPE
VB131828711014-017 207 '010-016מרצדסחליפי1085.9קישוט ניקל ימ' לפגוש אח ~ (W207) E-Class COUPE
VB131828721014-017  207 '010-016מרצדסחליפי1303.6קישוט ניקל שמ' לפגוש אח ~ (W207) E-Class COUPE

VB1319103212 010-016מרצדסחליפי1499.32פח מישקף קד ימין מרצדס ~ (W212) E-CLASS
VB131911009-011 212 -(ברזל) 011-016מרצדסחליפי6308.65מכסה מנוע E-class S212 - לא פעיל
VB131911109-11 212 - '011-016מרצדסחליפי3440כנף קד' ימ E-class S212 - לא פעיל
VB131911209-11 212 - '011-016מרצדסחליפי3440כנף קד' שמ E-class S212 - לא פעיל
VB1319115016-  212 - 010-016מרצדסחליפי292בולם ימ' למכסה מנוע ~ (W212) E-CLASS
VB1319117212 09 - '011-016מרצדסחליפי704.9ביטנה כנף קד' ימ E-class S212 - לא פעיל

VB13191179212 '010-016מרצדסחליפי210תומך קורת שילדה קד ~ (W212) E-CLASS
VB13191180212 09 לשילדה L 010-016מרצדסחליפי210תומך ~ (W212) E-CLASS

VB1319151207 016מרצדסחליפי3764.2גריל קד-מרצדס-       W207 - לא פעיל
VB131915309-10 212 '011-016מרצדסחליפי2411.25גריל קד E-class S212 - לא פעיל
VB131916809- 212 - '011-016מרצדסחליפי197.7כיסוי וו קד E-class S212 - לא פעיל

VB1319168109-015 212 - '010-016מרצדסחליפי180כיסוי וו גרירה קד ~ (W212) E-CLASS
VB1319168209-11 212 011-016מרצדסחליפי460קישוט דלת אח' ימ' ניקל E-class S212 - לא פעיל

VB1319171012- 212 - '011-016מרצדסחליפי329.9כיסוי מתיז ימ E-class S212 - לא פעיל
VB1319172W212 010-012 - '010-016מרצדסחליפי220כיסוי שפריצר שמ' במגן קד E-CLASS W21 - לא פעיל

VB13191775E-CLASS W212 010-016-'010-016מרצדסחליפי215קישוט על' ימ' לגריל קד ~ (W212) E-CLASS
VB13191777E-CLASS W212 010-016-'010-016מרצדסחליפי190קישוט תח' ימ' לגריל קד ~ (W212) E-CLASS
VB13191778E-CLASS W212 010-016-'010-016מרצדסחליפי190קישוט תח' שמ' לגריל קד ~ (W212) E-CLASS

VB1319178W212 2009-2013 /010- 207 '011-016מרצדסחליפי243.8גריל במגן קד E-class S212 - לא פעיל
VB13191781E350 -011 - 06-011מרצדסחליפי414.3גריל במגן קד' מרכזי ~ (W164) ML

VB131917813W207 -010  011-016מרצדסחליפי10820.13מגן קד' עם חור E-class S212 - לא פעיל
VB131917911212 12- '010-016מרצדסחליפי62.4תומך למגן קד' ימ ~ (W212) E-CLASS

VB13191792W212 14-16 '011-016מרצדסחליפי425.6תומך שמאל למגן קד E-class S212 - לא פעיל
VB1319180(E-CLASS)09-13 212010-016מרצדסחליפי1920קורת רוחב קד' פנימי מרכזי ~ (W212) E-CLASS

VB13191801E-CLASS W212 010-016 - 011-016מרצדסחליפי1022.6כונס אויר על' למצנן E-class S212 - לא פעיל
VB131918109- 212 011-016מרצדסחליפי3288.23מגן קד' - מרצדס E-class S212 - לא פעיל

VB13191811010- 230 011-016מרצדסחליפי4333.2מגן קדמי חיצוני E-class S212 - לא פעיל
VB13191811T010- 230 010-016מרצדסחליפי4333.2מגן קדמי חיצוני ~ (W212) E-CLASS
VB13191814Tחליפי4445.7מגן קד' חיצ' 212 -010 עם חיישן+קישוט

VB13191816212 '011-016מרצדסחליפי4703.83מגן קד' חיצ E-class S212 - לא פעיל
VB1319185010-012 212 011-016מרצדסחליפי4366.6מגן אח'+חיישנים E-class S212 - לא פעיל

VB1319185109-  212  - '011-016מרצדסחליפי4817.7חיזוק אח E-class S212 - לא פעיל
VB1319186AMG -010 212 011-016מרצדסחליפי1441.5ספוילר מגן אח' בודי E-class S212 - לא פעיל

VB13191871W212  -010 '011-016מרצדסחליפי889.2קשוט מגן אח' ימ E-class S212 - לא פעיל
VB13191872W212  -010 '011-016מרצדסחליפי630.8קשוט מגן אח' שמ E-class S212 - לא פעיל

VB1319202W212 011-012 - 011-016מרצדסחליפי868.3גשר עליון לחזית E-class S212 - לא פעיל
VB1319210012-   212 011-016מרצדסחליפי7546.6מכסה מנוע E-class S212 - לא פעיל
VB1319217212 012/-011- 204 '07-014מרצדסחליפי886.7ביטנה קד' לכנף קד' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB1319218W212/S212 -011 '011-016מרצדסחליפי1170.7ביטנה קד' לכנף קד' שמ E-class S212 - לא פעיל

VB13192181W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי700.5ביטנה כנף קד' שמ' אח E-class S212 - לא פעיל
VB13192182W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי648.3ביטנה כנף קד' שמ E-class S212 - לא פעיל

VB1319251010-012 212 -'011-016מרצדסחליפי190גריל אמצעי במגן קד E-class S212 - לא פעיל
VB13192511212 12- '011-016מרצדסחליפי577.1תושבת לגריל קד E-class S212 - לא פעיל
VB13192531010-012 212 - '011-016מרצדסחליפי3262גריל קד E-class S212 - לא פעיל
VB13192642L 011 211  -08 - ' 03-010מרצדסחליפי790מנוע מתיז פנס ראשי ~ (W211) E-CLASS
VB13192653W212) 010-016) - '010-016מרצדסחליפי218.51קישוט ניקל תח' לכנף קד' ימ ~ (W212) E-CLASS
VB13192654W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי218.51קישוט כנף קד' שמ E-class S212 - לא פעיל
VB13192671W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי320כיסוי וו גרירה אח E-class S212 - לא פעיל
VB13192672W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי309.2קשוט דלת קד' שמ E-class S212 - לא פעיל
VB13192673212 08+ 011-016מרצדסחליפי390קישוט דלת קד' ימ' ניקל E-class S212 - לא פעיל

VB131927310 212 011-016מרצדסחליפי895.7מגן מנוע תחתון-מרצדס E-class S212 - לא פעיל
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VB13192731W212  010-014 - '010-016מרצדסחליפי3486.8קורת רצפה אח ~ (W212) E-CLASS
VB13192771R 212 13 011-016מרצדסחליפי436.7ניקל תריס ערפל E-class S212 - לא פעיל
VB13192772212 '011-016מרצדסחליפי460פס ניקל לכיסוי פנס ערפל שמ E-class S212 - לא פעיל
VB13192774W212 011-012 '011-016מרצדסחליפי472.13קישוט שמ' במגן קד E-class S212 - לא פעיל

VB1319278W212 -013 - '011-016מרצדסחליפי429.6גריל לפגוש קד E-class S212 - לא פעיל
VB13192781015- 207 - '016מרצדסחליפי385.7גריל פני' במגן קד-       W207 - לא פעיל
VB13192783W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי660תושבת מספר קד E-class S212 - לא פעיל
VB13192785212 12- '010-016מרצדסחליפי444.9ניקל לכיסוי ערפל קד' ימ E-CLASS W21 - לא פעיל
VB13192787212 012-010-016מרצדסחליפי515.7גריל מרכזי במגן ~ (W212) E-CLASS
VB13192791212 '010-016מרצדסחליפי513.6תומך ימ' לפגוש קד ~ (W212) E-CLASS
VB13192792E200 010-016מרצדסחליפי536.9תומך מגן קד' שמאל ~ (W212) E-CLASS
VB13192793AMG 011-016מרצדסחליפי332תומך קד' ימ' -013 212 פנימי E-class S212 - לא פעיל
VB13192794AMG 011-016מרצדסחליפי279תומך קד' שמ' -013 212 פנימי E-class S212 - לא פעיל
VB13192795W212 010-016 - '011-016מרצדסחליפי360תפס בקורת רוחב קד E-class S212 - לא פעיל
VB1319281T013-  212 - '011-016מרצדסחליפי9399מגן קד E-class S212 - לא פעיל

VB131928513   212- '011-016מרצדסחליפי8841.6מגן אח E-class S212 - לא פעיל
VB13192851W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי5629.9מגן אח E-class S212 - לא פעיל
VB1319285T13-   212- '011-016מרצדסחליפי8841.6מגן אח E-class S212 - לא פעיל

VB1319287W212 -012 - '010-016מרצדסחליפי1039.5ניקל מגן אח' תחת E-CLASS W21 - לא פעיל
VB1319287114 212 מגן אח-מרצדס R 011-016מרצדסחליפי790ניקל E-class S212 - לא פעיל

VB131928711R 212 AMG 13- '015מרצדסחליפי202.1קישוט מגן אח-  AMG  C6 - לא פעיל
VB1319287213 212-'011-016מרצדסחליפי830.9ניקל מגן אח' שמ E-class S212 - לא פעיל

VB131928721L 212 AMG 13- '015מרצדסחליפי202.1קישוט מגן אח-  AMG  C6 - לא פעיל
VB13192875W212 011-012 - '011-016מרצדסחליפי758.8ניקל מגן אח E-class S212 - לא פעיל

VB1319290212 12 011-016מרצדסחליפי1016כיסוי עליון לגריל E-class S212 - לא פעיל
VB1319304W212 014-015 - '010-016מרצדסחליפי2980פח משקף קד' שמ E-CLASS W21 - לא פעיל

VB13193101E-CLASS W212 010-016 - 011-016מרצדסחליפי514.5בריח לסגר מכסה מנוע E-class S212 - לא פעיל
VB13193178014-016  212  '010-016מרצדסחליפי565.9תושבת ללוחית רישוי פגוד קד E-CLASS W21 - לא פעיל

VB1319351(E300 E350 E550 ) W212 14- 011-016מרצדסחליפי1290.6גריל קד' סמל גדול E-class S212 - לא פעיל
VB13193511W212 E CLASS  -013 '011-016מרצדסחליפי2271.7מסגרת ניקל לגריל קד E-class S212 - לא פעיל
VB13193512W212 014-016 (יהלומים-אביזר) 010-016מרצדסחליפי4089.7גריל חזית E-CLASS W21 - לא פעיל
VB13193513W212 E CLASS -013 - 011-016מרצדסחליפי4089.7גריל קד' עם ניקל E-class S212 - לא פעיל

VB1319353E-200 -013 011-016מרצדסחליפי2719.8גריל קד' מושלם E-class S212 - לא פעיל
VB13193559E-class 213  -017 -'017-020מרצדסחליפי857.4תושבת ראדר אלומניום קד ~ (W213) E-CLASS

VB1319357W212  -014 011-016מרצדסחליפי62תומך לגריל אמצעי E-class S212 - לא פעיל
VB13193571W212  -014 '011-016מרצדסחליפי62תומך לגריל חיצוני ימ E-class S212 - לא פעיל
VB13193572W212  -014 '011-016מרצדסחליפי62תומך לגריל חיצוני שמ E-class S212 - לא פעיל
VB13193575W212 014-015 - 010-016מרצדסחליפי1585.3תומך גריל E-CLASS W21 - לא פעיל
VB13193584W212 ECLASS -014-015 - 010-016מרצדסחליפי401.3כיסוי שפריצר E-CLASS W21 - לא פעיל

VB1319367W213 -016 '017-020מרצדסחליפי788.3כיסוי וו גרירה אח ~ (W213) E-CLASS
VB13193671E-CLASS W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי56.1כיסוי וו גרירה אח' תח ~ (W213) E-CLASS
VB13193672AMG W213 '017-020מרצדסחליפי324.5כיסוי וו גרירה אח ~ (W213) E-CLASS

VB1319373W212  -013  011-016מרצדסחליפי880כיסוי תח' קד' למנוע E-class S212 - לא פעיל
VB131937611W212 014-015 - '010-016מרצדסחליפי268.1תריס ערפל ימ E-CLASS W21 - לא פעיל
VB131937621W212 014-015 - 010-016מרצדסחליפי213.7כיסוי שמ' לפנס ערפל E-CLASS W21 - לא פעיל

VB13193770W212 14-16 '010-016מרצדסחליפי1075.8כיסוי ניקל לפגוש קד E-CLASS W21 - לא פעיל
VB13193773W212 014-016 '06-013מרצדסחליפי1012.3כיסוי ניקל ימ' לפגוש קד S-CLASS W221 - לא פעיל
VB13193774W212 014-016 '010-016מרצדסחליפי1150כיסוי ניקל שמ' לפגוש קד E-CLASS W21 - לא פעיל

VB1319378W212 014-015 - '010-016מרצדסחליפי669גריל במגן קד' מרכ E-CLASS W21 - לא פעיל
VB13193786E-CLASS COUPE -018 018מרצדסחליפי1621.4גריל- ~ (W238) E-CLASS COUPE
VB13193787015- 213 - 017-020מרצדסחליפי2281.4גריל קד' חיצוני ~ (W213) E-CLASS
VB13193791E-CLASS COUPE -018 '017-020מרצדסחליפי937.4חלק פנימי ימ' לפגוש קד ~ (W213) E-CLASS
VB13193792015- 213 - '017-020מרצדסחליפי937.4תומך מגן קד' שמ ~ (W213) E-CLASS
VB13193794W212 014-015 - 010-016מרצדסחליפי658.7תומך קד' שמ' מרכזי E-CLASS W21 - לא פעיל
VB13193795W212 014-015 - 010-016מרצדסחליפי634.8תומך מגן קד' מרכזי E-CLASS W21 - לא פעיל

VB131937953W212 /804 014-015 '010-016מרצדסחליפי485.6בולם זעזועים לפגוש קד E-CLASS W21 - לא פעיל
VB1319381212 12- '011-016מרצדסחליפי6268.7מגן קד' חיצ E-class S212 - לא פעיל

VB13193811W212 E CLASS  -013 011-016מרצדסחליפי5915מגן קד' עם חור לחיישן E-class S212 - לא פעיל
VB13193812TW212 E CLASS  -013 010-016מרצדסחליפי4035.8מגן קד' ללא חור לחיישן ~ (W212) E-CLASS

VB1319381T012- 212- '011-016מרצדסחליפי6268.7מגן קד' חיצ E-class S212 - לא פעיל
VB1319382W212 14-16 '013-017מרצדסחליפי2243.9ספויילר תחת' למגן קד ~ (W222) S-CLASS

VB1319384115 212 '010-016מרצדסחליפי7033.8מגן אח E-CLASS W21 - לא פעיל
VB1319384TM212 ECLASS 016 '010-016מרצדסחליפי4591.5מגן אח ~ (W212) E-CLASS
VB1319385TE-CLASS W212 14-16 '010-016מרצדסחליפי5640מגן אח ~ (W212) E-CLASS
VB13193871S400 014-011-016מרצדסחליפי880ניקל מגן אחורי ימין E-class S212 - לא פעיל
VB13193872S400 014-011-016מרצדסחליפי880ניקל מגן אחורי שמאל E-class S212 - לא פעיל
VB13193881E-CLASS-017 213 017-020מרצדסחליפי578המשך לספויילר אחורי ימין ~ (W213) E-CLASS
VB13193882E-CLASS-17-213 017-020מרצדסחליפי158.2המשך לספויילר אחורי שמאל ~ (W213) E-CLASS

VB1319398015- 213 -'010-016מרצדסחליפי360בסיס סמל כוכב מרצדס בגריל קד ~ (W212) E-CLASS
VB13194010E-CLASS COUPE -018 018מרצדסחליפי14204.8מכסה מנוע- ~ (W238) E-CLASS COUPE
VB13194051E-CLASS  W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי1399.4גריל פנ ~ (W213) E-CLASS

VB131940511(עם חר לחיישן)(W213) E-CLASS  -021 - '017-020מרצדסחליפי5237.56גריל קד ~ (W213) E-CLASS
VB131940512(ללא חיישן)(W213) E-CLASS  -021- - '021מרצדסחליפי6262.44גריל קד- ~ (W213) E-CLASS

VB13194053W213 E-CLASS -021 '017-020מרצדסחליפי6810.76גריל קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194067W213 E-CLASS -021 '017-020מרצדסחליפי233.68כיסוי וו גרירה אח ~ (W213) E-CLASS
VB13194068(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי714.84כיסוי וו גרירה למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB13194073(W213) E-CLASS  -017 - 017-020מרצדסחליפי1161מגן גחון ~ (W213) E-CLASS

VB131940761(W213) E-CLASS -017 - '021מרצדסחליפי547.68קישוט תח' ימ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131940762(W213) E-CLASS  -021- - '021מרצדסחליפי547.68כיסוי ערפל שמ' במגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131940770(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1833.76קישוט תח' דק למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131940771(W213) E-CLASS  -017 - '021מרצדסחליפי1131.6קישוט ימ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131940772(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1131.6קישוט שמ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131940781(W213) E-CLASS  -021- - '021מרצדסחליפי766.36גריל ימ' במגן קד- ~ (W213) E-CLASS
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VB131940782(W213) E-CLASS  -021- - '021מרצדסחליפי766.36גריל שמ' במגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131940787(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1035.92גריל תח' במגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131940791W213 -017 - '017-020מרצדסחליפי766.32תומך למגן קד ימ ~ (W213) E-CLASS
VB131940792W213 -017 - '017-020מרצדסחליפי766.32תומך למגן קד שמ ~ (W213) E-CLASS

VB1319408W213 -016 '017-020מרצדסחליפי4593.7קורת רוחב קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194085(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי17922.52מגן אח- ~ (W213) E-CLASS
VB1319408TW213 -016 '017-020מרצדסחליפי4593.7קורת רוחב קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194102(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1470.16תומך על' מרכזי למגן קד- ~ (W213) E-CLASS

VB131941021(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1052.48תומך מרכזי למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131941117- 213 '017-020מרצדסחליפי4685.6כנף קד' ימ ~ (W213) E-CLASS
VB1319412W213 017- '017-020מרצדסחליפי4685.6כנף קד' שמ ~ (W213) E-CLASS

VB13194132(W213) E-CLASS  -017 - '017-020מרצדסחליפי819מגן מנוע שמ ~ (W213) E-CLASS
VB131941717- 213 '018מרצדסחליפי1269.14ביטנה כנף קד' ימ- ~ (W238) E-CLASS COUPE

VB1319417017- 213 ('חלק אח) '018מרצדסחליפי1718.93ביטנה קד' ימ- ~ (W238) E-CLASS COUPE
VB131941770(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1133.54קישוט תח' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS

VB13194178E-CLASS COUPE  -018 /213 17-017-020מרצדסחליפי1462.2תושבת מספר ~ (W213) E-CLASS
VB131941791(W231) SL 015-018 - '021מרצדסחליפי631.12תושבת ימ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB131941792(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי631.12תומך שמ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS

VB13194181E63- 017- W213 E-Class '017-020מרצדסחליפי9068.2מגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194181TE63- 017- W213 E-Class '017-020מרצדסחליפי9068.2מגן קד ~ (W213) E-CLASS

VB13194183(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1781.12קלקר למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB13194351W213 -016 -017-020מרצדסחליפי1369.6פח מגן רעשים קד' מרכז ~ (W213) E-CLASS
VB13194352W213 -016 - 017-020מרצדסחליפי1665.1פח מגן רעשים אמצעי ~ (W213) E-CLASS
VB13194501E-class 213  -017 -017-020מרצדסחליפי1426.6קלקר מגן קד ~ (W213) E-CLASS

VB131945011W213 -016 - '017-020מרצדסחליפי2837.9קלקר מגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB1319451E-Class 016- W213 017-020מרצדסחליפי2214בסיס גריל חזית ~ (W213) E-CLASS

VB13194511017-  213 - '017-020מרצדסחליפי3235.3מסגרת גריל קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194512213 18-'017-020מרצדסחליפי2795.88גריל קד ~ (W213) E-CLASS
VB1319451ZGTR- 016- 213 (אביזר) '017-020מרצדסחליפי2214גריל קד ~ (W213) E-CLASS

VB1319453W213 -016 - '010-016מרצדסחליפי1782.64גריל קד E-CLASS W21 - לא פעיל
VB13194531W213  -016 - '017-020מרצדסחליפי945.5גריל קד ~ (W213) E-CLASS

VB131945891W213 -016 - '010-016מרצדסחליפי660כיסוי קישוטי עלי' ימ' בגריל קד E-CLASS W21 - לא פעיל
VB131945892W213 -016 - '010-016מרצדסחליפי660כיסוי קישוטי עלי' שמ' בגריל קד E-CLASS W21 - לא פעיל

VB13194631W212 -016-'017-020מרצדסחליפי741.7כיסוי קישוטי תחתון ימ' בגריל קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194632W213 -016- '017-020מרצדסחליפי741.8כיסוי קישוטי תח' שמ' בגריל קד ~ (W213) E-CLASS

VB1319468W213)  -017) - '017-020מרצדסחליפי791.6כיסוי וו גרירה למגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194721W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי759.4שפם ימ' למגן אח ~ (W213) E-CLASS
VB13194722A213 -017-'017-020מרצדסחליפי774.2תומך שמ' בפגוש אח ~ (W213) E-CLASS

VB1319473W213 -016017-020מרצדסחליפי1872.8פח מגן רעשים קד' מרכז עם כיסוי ~ (W213) E-CLASS
VB13194731017-020מרצדסחליפי1391.3פח מגן רעשים קד' מרכז ~ (W213) E-CLASS
VB13194761(W213) E-CLASS  -017 - '013-018מרצדסחליפי988.6כיסוי ערפל קד' ימ ~ (W176) A-CLASS

VB131947611019-  מרצדסחליפי393.33כיסוי ערפל ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB13194762(W213) E-CLASS  -017 - '013-018מרצדסחליפי988.6כיסוי ערפל קד' שמ ~ (W176) A-CLASS

VB131947621019-  מרצדסחליפי393.33כיסוי פנס ערפל שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB13194773E-CLASS W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי783.9פס קישוט ימ' במגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194774E-CLASS W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי783.9פס קישוט שמ' במגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194782W213 017- '017-020מרצדסחליפי762.2גריל שמ' במגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194787E-Cleass W213 -017 '017-020מרצדסחליפי1275.7גריל במגן קד' תח ~ (W213) E-CLASS
VB13194791(W213) E-CLASS  -017 - '017-020מרצדסחליפי102.3תומך צדדי ימ' למגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB1319479217 213 '017-020מרצדסחליפי71.2תומך שמ' למגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194793(W213) E-CLASS  -021 - 'חליפי161.92תומך צדדי ימ' למגן קד
VB13194794(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי161.92תומך צדדי שמ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB13194795W213 -015 -'017-020מרצדסחליפי2092.5תומך מגן קד ~ (W213) E-CLASS

VB1319480E-Class W213 -017 '017-020מרצדסחליפי4208.22חיזוק קד ~ (W213) E-CLASS
VB1319480117 213 '017-020מרצדסחליפי1451.5פנימי למגן קד' תח ~ (W213) E-CLASS

VB1319481W213 -016 - 017-020מרצדסחליפי12183מגן קד' לצבע ~ (W213) E-CLASS
VB13194810T016- 213 017-020מרצדסחליפי9950מגן קד-מרצדס ~ (W213) E-CLASS

VB13194811E-Class W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי6284.6מגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB1319481KITE63- 017- W213 E-Class '017-020מרצדסחליפי9068.2קיט מגן קד ~ (W213) E-CLASS

VB1319481TW213 -016 - 017-020מרצדסחליפי12183מגן קד' לצבע ~ (W213) E-CLASS
VB1319483W213 -017 - 017-020מרצדסחליפי1987.41תומך למגן קד' מרכזי ~ (W213) E-CLASS
VB1319484W213 -017 - 017-020מרצדסחליפי1256.3מגן אח פנימי תחתון ~ (W213) E-CLASS
VB1319485W212  -015 '011-016מרצדסחליפי8550.3מגן אח E-class S212 - לא פעיל

VB13194851016- 213 017-020מרצדסחליפי14680פגוש אחורי ~ (W213) E-CLASS
VB131948511W213 -016 - 017-020מרצדסחליפי1898.9מגן תח' מרכזי למנוע ~ (W213) E-CLASS
VB13194852Tחור לחיישן ללא חור לקישוט+W213 -017 '017-020מרצדסחליפי8630מגן אח ~ (W213) E-CLASS

VB13194853E-CLASS W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי6243.4מגן אח' חיצ ~ (W213) E-CLASS
VB13194853TE-CLASS W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי6243.4מגן אח' חיצ ~ (W213) E-CLASS

VB1319486W213 -017 017-020מרצדסחליפי3983ספויילר אח' במגן ~ (W213) E-CLASS
VB13194861017- 213- '017-020מרצדסחליפי995קישוט ספויילר מגן אח ~ (W213) E-CLASS
VB13194862(AMG) E-Class W213 -017 - '017-020מרצדסחליפי6960.2ספויילר מגן אח ~ (W213) E-CLASS

VB1319487016- 213 '017-020מרצדסחליפי3689.2פס מגן מרכזי פגוש אח ~ (W213) E-CLASS
VB13194871W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי1482.91פס  קישוט ימ' למגן אח ~ (W213) E-CLASS
VB13194872016- 213 - '017-020מרצדסחליפי1482.91פס קישוט אח' שמ ~ (W213) E-CLASS
VB13194873016- 213 '017-020מרצדסחליפי4754.5פס קישוט תחתון מר' בפגוש קד ~ (W213) E-CLASS
VB13194874W213 -017 '017-020מרצדסחליפי3314.5ניקל במגן אח ~ (W213) E-CLASS

VB131948740(W213) E-CLASS 017-020 - '017-020מרצדסחליפי1553.91קישוט תח' למגן קד ~ (W213) E-CLASS
VB1319488W213 -016 - 017-020מרצדסחליפי932.6גריל מגן ~ (W213) E-CLASS

VB13194881W213 -017 - 017-020מרצדסחליפי936.9תומך אח ימ ~ (W213) E-CLASS
VB13194882E-CLASS W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי942מוביל שמ' למגן אח ~ (W213) E-CLASS
VB13194883W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי303.1שפם על' אח' ימ ~ (W213) E-CLASS
VB1319488416 213 017-020מרצדסחליפי303.1תומך אח' שמ' עליון ~ (W213) E-CLASS

VB1319552(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי6885.5מסגרת לגריל קד- ~ (W213) E-CLASS
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VB1319567(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי569.48כיסוי וו גרירה למגן אח- ~ (W213) E-CLASS
VB1319573W213  -019 - '017מרצדסחליפי374.62מגן מצננים תח- ~ (W213) E-CLASS SW

VB13195800(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי1059.18חיזוק תח' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB1319581E-CLASS COUPE -018 '018מרצדסחליפי19827.3פגוש קד- ~ (W238) E-CLASS COUPE

VB13195810(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי20697.38מגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VB1319585(W213) E-CLASS  -021 - 021מרצדסחליפי21481.1מגן אח' עם חיישנים- ~ (W213) E-CLASS
VB1319761212 09- '011-016מרצדסחליפי125.6כיסוי פנס ערפל קד' שמ E-class S212 - לא פעיל
VB1319762212 09- '011-016מרצדסחליפי125.6כיסוי פנס ערפל ימ E-class S212 - לא פעיל
VB1319873253 16 '016-019מרצדסחליפי1998מגן אבנים תח ~ (W253) GLC

VB13211761W207 010-013 '010-016מרצדסחליפי178כיסוי ערפל קד' ימ ~ (W207) E-Class COUPE
VB132117611C207 10-16 '010-016מרצדסחליפי293.8כיסוי פנס ערפל ימ ~ (W207) E-Class COUPE

VB13211762W207 010-013 '010-016מרצדסחליפי178כיסוי ערפל קד' שמ ~ (W207) E-Class COUPE
VB132117621C207 10-16 '010-016מרצדסחליפי293.8כיסוי פנס ערפל שמ ~ (W207) E-Class COUPE

VB13231281A156 019- 014-018מרצדסחליפי12860מגן קד' חיצ' בלי חיישנים ~ (W156) GLA
VB1323133GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי2241.6מגן מצננים קד ~ (W156) GLA

VB1323152T(W117) CLA-CLASS 014-018 - '014-018מרצדסחליפי4932.3מסגרת גריל תח' במגן קד ~ (W156) GLA
VB1323153GLC W156 -016 - 014-018מרצדסחליפי2369.6גריל קד ~ (W156) GLA

VB13231564012-018מרצדסחליפי332.2תומך לגשר תחתון  מרצדס ~ (W246) B-CLASS
VB132315641GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי1323.5קשת כנף קד' שמ ~ (W156) GLA

VB13231598CLA 13- 012-018מרצדסחליפי290כיסוי חזית ימין ~ (W246) B-CLASS
VB1323167GLA200-016 014-018מרצדסחליפי386.1כיסוי וו גרירה אחורי ~ (W156) GLA
VB1323168C117 017-019 019מרצדסחליפי185.6כיסוי אח' שמ' בסף מדרכה- ~ (W177) A-CLASS

VB13231681C117 017-019 019מרצדסחליפי243.6כיסוי קד' שמ' בסף מדרכה- ~ (W177) A-CLASS
VB13231682(W156) GLA 014-018 - '014-018מרצדסחליפי2247.6קשת כנף אח' שמ ~ (W156) GLA
VB13231683(W156) GLA 014-018 - '014-018מרצדסחליפי1543.7קשת כנף אח' ימ ~ (W156) GLA
VB13231691C117 017-019 019מרצדסחליפי266.8כיסוי קד' ימ' בסף מדרכה- ~ (W177) A-CLASS

VB132317611GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי453.56מסגרת תריס ערפל ימ ~ (W156) GLA
VB132317621GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי453.56מסגרת תריס ערפל שמ ~ (W156) GLA

VB13231770013-  117- '014-018מרצדסחליפי2420.9ניקל אמצעי במגן קד ~ (W117) CLA-CLASS
VB13231771GLA W156 -015-'014-018מרצדסחליפי6135.5כיסוי מרכז' בפגוש קד ~ (W156) GLA
VB13231773-CLA W117 014 '014-018מרצדסחליפי2047.2מגן אבנים קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB1323178CLA 13- 014-018מרצדסחליפי1246גריל במגן תחתון ~ (W117) CLA-CLASS
VB13231781GLA W156 -015-'014-018מרצדסחליפי432.7כיסוי רשת ימ' תח' בפגוש קד ~ (W156) GLA

VB132317811W117 CLA 13- '014-018מרצדסחליפי410.4קישוט לערפל ימ ~ (W117) CLA-CLASS
VB13231782GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי958.5גריל תח' במגן קד ~ (W156) GLA

VB132317821GLA W156 -015-'014-018מרצדסחליפי432.7כיסוי רשת שמ' תח' בפגוש קד ~ (W156) GLA
VB132317822W117 CLA 13- '014-018מרצדסחליפי288.5קישוט לערפל שמ ~ (W117) CLA-CLASS

VB13231785AMG 016- W117 CLA '014-018מרצדסחליפי10850ריפוד פגוש אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB132317851AMG W117 017- CLA '014-018מרצדסחליפי15815.7מגן אח ~ (W117) CLA-CLASS

VB1323178617 117 014-018מרצדסחליפי2463.29גריל במגן ~ (W117) CLA-CLASS
VB13231787GLA200-017 99-04מרצדסחליפי958.5רשת גריל במגן תחתון ~ (W168) A-CLASS

VB1323181ללא ח.לשפריצר +חיישן GLA 14 '014-018מרצדסחליפי11403ריפוד פגוש קד ~ (W156) GLA
VB13231811(W156) GLA 014-018 - (ללא חיישנים) (עם מתיז) '014-018מרצדסחליפי10438.6מגן קד ~ (W156) GLA

VB13231811T(W156) GLA 014-018 - (ללא חיישנים) (עם מתיז) '014-018מרצדסחליפי10438.6מגן קד ~ (W156) GLA
VB13231812עם ח.לחיישן+שפריצר GLA 14 '014-018מרצדסחליפי8900פגוש קד ~ (W156) GLA
VB13231817GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי1136.7ביטנה גלגל קד' ימ ~ (W156) GLA

VB132318178GLA 156 014-018מרצדסחליפי469.1תושבת מספר קד ~ (W156) GLA
VB132318179GLA W156 -015- '014-018מרצדסחליפי755.1קצה שילדה קד' ימ ~ (W156) GLA

VB13231818GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי1136.7ביטנה גלגל קד' שמ ~ (W156) GLA
VB132318180(W156) GLA 014-018 - '014-018מרצדסחליפי707.6בומבה שמ' לחיזוק קד ~ (W156) GLA

VB13231821CLA W117 -13  '014-018מרצדסחליפי417.4ספוילר בפגוש קד ~ (W117) CLA-CLASS
VB13231822GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי5520ספויילר מגן קד ~ (W156) GLA

VB1323183A156 015- GLA '012-018מרצדסחליפי998קלקר קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB1323184GLA W156 015- '014-018מרצדסחליפי5127.9קורת רוחב אח ~ (W156) GLA
VB1323185GLA -014 014-018מרצדסחליפי12990פגוש אח' ללא ח.חיישן עם ח.קישוט ~ (W156) GLA

VB13231851(W156) GLA 14- 014-018מרצדסחליפי11586.6מגן אח' עם חור לחיישן+קישוט ~ (W156) GLA
VB13231851T(W156) GLA-014- 014-018מרצדסחליפי11586.6מגן אח' עם חור לחיישן+קישוט ~ (W156) GLA

VB13231852GLA W156 -015- '014-018מרצדסחליפי5685.7פגוש אחורי תח ~ (W156) GLA
VB13231852TGLA W156 -015-014-018מרצדסחליפי5685.7פגוש אחורי ~ (W156) GLA

VB1323185TGLA -014 014-018מרצדסחליפי12990פגוש אח' ללא ח.חיישן עם ח.קישוט ~ (W156) GLA
VB1323186C117  -014 '014-018מרצדסחליפי1393.4ספויילר מגן אח ~ (W117) CLA-CLASS

VB13231861GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי2290.13ספויילר מגן אח' + מגלש אח ~ (W156) GLA
VB132318612GLA 016- W156 '014-018מרצדסחליפי3995.7מגלש אח ~ (W156) GLA

VB13231868W156 -015 - '014-018מרצדסחליפי390כיסוי וו גרירה קד ~ (W156) GLA
VB1323187(W117) CLA-CLASS 014-018 - '014-018מרצדסחליפי2547.1מגלש מגן אח ~ (W117) CLA-CLASS

VB13231870GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי1042.1פס ניקל במגן אח ~ (W156) GLA
VB132318775W156 GLA -015 - '014-018מרצדסחליפי766.1קישוט מגן קד' תח ~ (W156) GLA
VB132318781W156 GLA  -015 - '014-018מרצדסחליפי896.7גריל במגן קד' תח' מרכ ~ (W156) GLA
VB132318793GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי512.8חלק פנימי לפגוש קד ~ (W156) GLA

VB13231881GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי990ספויילר ימ' למגן קד ~ (W156) GLA
VB13231882GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי990ספויילר שמ' למגן קד ~ (W156) GLA

VB132318821W156 GLA -015 - '014-018מרצדסחליפי870.6ספויילר במגן קד' ימ ~ (W156) GLA
VB132318822W156 -015 - '014-018מרצדסחליפי782.4ספויילר קד' שמ' במגן קד ~ (W156) GLA

VB13231973W177  -018 - '019מרצדסחליפי1940.9מגן מנוע תח- ~ (W177) A-CLASS
VB1323200(W177) A-CLASS  -019 - 019מרצדסחליפי5131.9פח חזית- ~ (W177) A-CLASS
VB1323202A180  -019 - '019מרצדסחליפי1108.2תושבת על' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB1323210A180  -019 - 019מרצדסחליפי8810.6מכסה מנוע- ~ (W177) A-CLASS
VB1323212A180  -019 - '019מרצדסחליפי3980.35כנף קד' שמ- ~ (W177) A-CLASS

VB132321770(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי3144.56ספויילר תח' דק למגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB132321771(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי1862.08ספויילר תח' דק למגן קד- ~ (W177) A-CLASS

VB13232178(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי860.2תושבת לוחית רישוי קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232185A-CLASS -019 '019מרצדסחליפי4237.9מגן אח' תח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232187A-CLASS (W177)  -019 -  '019מרצדסחליפי2590קישוט מגן אח- ~ (W177) A-CLASS
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VB1323251(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי5703.5גריל קד- ~ (W177) A-CLASS

VB13232671(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי1070.1כיסוי וו גרירה אח- ~ (W177) A-CLASS
VB1323268A180  -019 - '019מרצדסחליפי545.5כיסוי וו גרירה קד- ~ (W177) A-CLASS
VB1323275CLA-Class W118/177  -019 - '019מרצדסחליפי2290פס קישוט למגן קד- ~ (W177) A-CLASS

VB132327701(W118) CLA-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי2310.9קישוט תח' למגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS
VB13232773A180  -019 - '019מרצדסחליפי216.3קישוט תח' ימ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232777(W177) A-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי1636.5קישוט תח' ימ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232778(W177) A-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי1636.5קישוט תח' שמ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232781A-CLASS (W177)  -019 -  '019מרצדסחליפי1042.36גריל ימ' במגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232782A-CLASS (W177)  -019 -  '019מרצדסחליפי911.1גריל שמ' במגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232785W205)  -019) - '019-021מרצדסחליפי397.7פס קישוט על' לכיסוי ערפל ימ ~ (W205) C-CLASS
VB13232786W205)  -019) - '019-021מרצדסחליפי408.7פס קישוט על' לכיסוי ערפל שמ ~ (W205) C-CLASS

VB132327911(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי605.8כיסוי ימ' לפגוש קד- ~ (W177) A-CLASS
VB132327912A-CLASS (W177)  -019 - '019מרצדסחליפי790כיסוי ימ' לפגוש קד- ~ (W177) A-CLASS
VB132327921(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי790כיסוי שמ' לפגוש קד- ~ (W177) A-CLASS
VB132327922(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי605.8כיסוי שמ' לפגוש קד- ~ (W177) A-CLASS

VB13232793A180  -019 - '019מרצדסחליפי573.81תושבת ימ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232794A180  -019 - '019מרצדסחליפי573.81תושבת שמ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS

VB1323280GLB/019- (W177 -020) - 019מרצדסחליפי3460גשר תח' לפח חזית- ~ (W177) A-CLASS
VB13232801(W177) A-CLASS  -019 - 019מרצדסחליפי1254.68סופג זעזועים לפח חזית- ~ (W177) A-CLASS

VB1323281(W177) A-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי17990מגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232811A180  -019 - '019מרצדסחליפי16776.7מגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232812(W177) A-CLASS  -019 - (חיישנים) '019מרצדסחליפי7640מגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13232813(W177) A-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי11998מגן קד- ~ (W177) A-CLASS

VB1323285(W177) A-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי15880מגן אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232851A-CLASS (W177  -019) -  '019מרצדסחליפי9980מגן אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232852(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי12300מגן אח- ~ (W177) A-CLASS

VB13232853T(ללא חיישנים)A180  -019 - '019מרצדסחליפי15838.5מגן אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232854T(עם חיישנים)(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי15734.5מגן אח- ~ (W177) A-CLASS

VB13232860(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי4672.2ספויילר תח' למגן אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232861AMG 016- W117 CLA '014-018מרצדסחליפי2510.1ספויילר אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB13232862GLA-CLASS -019 '014-018מרצדסחליפי5364.1ספולייר אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB13232863(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי4756ספויילר תח' למגן אח- ~ (W177) A-CLASS

VB1323287W177 019- '019מרצדסחליפי818.1קישוט תחתון מרכזי למגן אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232871W177 19-   019מרצדסחליפי593קישוט ימ' תחתון לפגוש אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232872W177 19-   019מרצדסחליפי593קישוט שמ' תחתון לפגוש אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232881W177 019- '019מרצדסחליפי853.8תומך ימ' לפגוש אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13232882W177 019- '019מרצדסחליפי837.3תומך שמ' לפגוש אח- ~ (W177) A-CLASS

VB1323292(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי493.7פינה תח' שמ' במגן אח- ~ (W177) A-CLASS
VB1323351AMG 019- W177 '019מרצדסחליפי7659.1גריל קד- ~ (W177) A-CLASS

VB13233771(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי1282.1קישוט מרכזי למגן אח- ~ (W177) A-CLASS
VB13233791A-CLASS W177 -018 '019מרצדסחליפי490תומך מגן קד' ימ- ~ (W177) A-CLASS
VB13233792A-CLASS W177 -018 '019מרצדסחליפי490תומך מגן קד' שמ- ~ (W177) A-CLASS
VB13233793A180  -019 - '019מרצדסחליפי600.5תושבת תח' ימ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS
VB13233794A180  -019 - '019מרצדסחליפי600.5תושבת תח' שמ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS

VB1323386GLA W156  -014 - '014-018מרצדסחליפי8257ספויילר למגן אח ~ (W156) GLA
VB13233861(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי4075מגן אח' תח- ~ (W177) A-CLASS
VB13233884(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי2771.6חיזוק למגן אח- ~ (W177) A-CLASS

VB1325153W463  -012 - '012-017מרצדסחליפי4975.5גריל קד ~ (W463) G-CLASS
VB1325182KITW463 11- (קיט) 012-017מרצדסחליפי8496.6מגן קד' מושלם ~ (W463) G-CLASS

VB13263081(W205) C-CLASS 019 - '014-018מרצדסחליפי15990מגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB132630811(W205) C-CLASS 019 - '014-018מרצדסחליפי15990מגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13263081T(W205) C-CLASS 019 - 'חליפי15990מגן קד

VB133511194-00 202 94-00מרצדסחליפי880.9כנף קד' ימ' - מרצדס ~ (W202) C-CLASS
VB1335177194-00 202 94-00מרצדסחליפי580.9קשוט ניקל ימ' למגן קד' - מרצדס ~ (W202) C-CLASS
VB1335177294-00 202 94-00מרצדסחליפי580.9קשוט ניקל שמ' למגן קד' - מרצדס ~ (W202) C-CLASS
VB1335177498-02 -202  '94-00מרצדסחליפי364קישוט ניקל קד'  שמ ~ (W202) C-CLASS

VB133518194-97 202 94-00מרצדסחליפי2560.3מגן קד' - מרצדס ~ (W202) C-CLASS
VB1335181298-00 202 94-00מרצדסחליפי2030.5מגן קד-מרצדס ~ (W202) C-CLASS

VB133518894-97 202 '94-00מרצדסחליפי760.6קישוט למגן אח ~ (W202) C-CLASS
VB1335207203-07  'לא פעיל - 05-       203מרצדסחליפי1810.9קורת רוחב קד
VB133521001-05 203 00-06מרצדסחליפי2382מכסה מנוע - מרצדס ~ (W203) C-CLASS
VB133521101-05 203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי885.99כנף קד' ימ' - מרצדס
VB133521201-05 203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי990.22כנף קד' שמ' - מרצדס
VB133521701- 203  לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי355.7ביטנה כנף קד' ימ' - עליון

VB1335217102- 203 - 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי313.6ביטנה כנף קד' ימ' תח
VB13352181105 203 - '00-06מרצדסחליפי195ביטנה כנף קד' קד' שמ ~ (W203) C-CLASS

VB13352182203 - 'לא פעיל - 05-       203מרצדסחליפי312.3ביטנה כנף קד' שמ
VB13352771-01 203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי390.6קשוט למגן קד' ימ' - מרצדס
VB13352773-01 203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי789.69קשוט ניקל ימ' למגן קד' - מרצדס
VB13352774-01 203 00-06מרצדסחליפי789.69סט קשוט ניקל+פל' שמ' למגן קד'- מרצדס ~ (W203) C-CLASS
VB1335278705-07 203-00-06מרצדסחליפי790.66גריל מגן ~ (W203) C-CLASS
VB1335279101- 203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי490.66תומך למגן קדמי ימין
VB1335279201- 203-לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי490.66תומך שילדה שמאל
VB13352794203.לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי285.1תומך מגן קד. שמ

VB133528005  203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי924.4חיזוק מגן קד' פלסטיק
VB1335280101-03 203 - לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי644.4חיזוק פני' פלסטיק

VB133528101-05 203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי1680.9מגן קד' חיצ' - מרצדס
VB1335285CLASE C W203 00 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי3502.5מגן אח' חיצוני
VB1335297W203 - -01 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי388.6תושבת מספר קד

VB13353791W203 01- 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי783תומך למגן קד' ימ
VB13353792W203 01- 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי812.8תומך למגן קד' שמ
VB13353795203 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי121.4תומך צדדי עליון ימ' למגן קד
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VB13353796203 'לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי85.4תומך צדדי עליון שמ' למגן קד
VB1335453T05- 203 לא פעיל - 05-       203מרצדסחליפי1346.2גריל -מרצדס
VB13354642203 06-012מרצדסחליפי230מש. מתיזים ~ (W221) S-CLASS

VB1335481203 04- '00-06מרצדסחליפי2380מגן קד' חצ ~ (W203) C-CLASS
VB1335481203-06 203 לא פעיל - 01-05     203מרצדסחליפי3189.5מגן קד' ללא חור לשפרייצר קופה
VB13391021012- 204 07-014מרצדסחליפי424.9גשר קד' עליון - אלומיניום ~ (W204) C-CLASS

VB1339103GLK '07-014מרצדסחליפי109.6מחבר ימין פלסטיק לגשר קד ~ (W204) C-CLASS
VB1339104'07-014מרצדסחליפי184.4תמוכה שמ' בקורת רוחב קד ~ (W204) C-CLASS
VB133910707- 204 07-014מרצדסחליפי867.3חיזוק מגן קד' - מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB1339108C-CLASS/W204 2011-ON 07-014מרצדסחליפי805.6קורה עליונה לפח חזית ~ (W204) C-CLASS

VB13391101C-CLASS/W204 12- 07-014מרצדסחליפי3792.5מכסה מנוע ~ (W204) C-CLASS
VB133911011C-CLASS W204 08-014 - 07-014מרצדסחליפי220מנעול מכסה מנוע ~ (W204) C-CLASS

VB1339111204 10-07-014מרצדסחליפי1814.4כנף קד' ימי' מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB1339135108 204 07-014מרצדסחליפי755מגן רעשים קד תחתון-מרצדס ~ (W204) C-CLASS

VB133915107-014מרצדסחליפי2211.7גריל קד' מרצדס 204 -08 סמל גדול ~ (W204) C-CLASS
VB13391511TGL CLAS -013 '014-018מרצדסחליפי2656.3גריל קד ~ (W156) GLA

VB133915308-10 204 07-014מרצדסחליפי1414.7גריל קד' אפור/ניקל מושלם ~ (W204) C-CLASS
VB1339162109- 204 -'07-014מרצדסחליפי760.6מסגרת פנס ראשי ימ ~ (W204) C-CLASS
VB1339162209 204 07-014מרצדסחליפי694.4מסגרת פנימית לפנס קד שמ' -מרצדס ~ (W204) C-CLASS

VB133916712W204 -08 - '07-014מרצדסחליפי130כיסיו וו גרירה אח ~ (W204) C-CLASS
VB133916809-12 204 '07-014מרצדסחליפי140.5כיסוי וו גרירה למגן קד ~ (W204) C-CLASS

VB1339168308-11 204 '07-014מרצדסחליפי454.8ניקל דלת אח' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB1339168408-11 204 '07-014מרצדסחליפי297.9ניקל דלת אח' שמ ~ (W204) C-CLASS
VB13391761W204 AMG  -012 '07-014מרצדסחליפי347.4כיסוי לפנס ערפל קד' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB1339176308 204 07-014מרצדסחליפי188.4כיסיו וו גרירה קד-מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB1339177309-12 204 07-014מרצדסחליפי447.7קישוט למגן קד' ימ' ניקל ~ (W204) C-CLASS
VB1339177409-12 204 07-014מרצדסחליפי391.26קישוט למגן קד' שמ' ניקל ~ (W204) C-CLASS

VB1339178W204/ C180 011-014 - '07-014מרצדסחליפי472.1גריל פגוש קד' תח ~ (W204) C-CLASS
VB133918011C-CLASS/204 07-010 '07-014מרצדסחליפי410.8משכך זעזוע פגוש קד ~ (W204) C-CLASS

VB133918107- 204 '07-014מרצדסחליפי3334.4מגן קד' חיצ ~ (W204) C-CLASS
VB1339181108-11 204 07-014מרצדסחליפי4087.9מגן קד' מרכזי ~ (W204) C-CLASS

VB1339181111T011- 204 '07-014מרצדסחליפי3444מגן קד ~ (W204) C-CLASS
VB133918112010 -20407-014מרצדסחליפי251.9כיסוי שמ' פגוש קד' בלי חור מרצדס ~ (W204) C-CLASS

VB1339181208- 204 - '07-014מרצדסחליפי4376.6מגן קד' חיצ ~ (W204) C-CLASS
VB1339181310-13 09-014מרצדסחליפי3930.8מגן קד' חיצ' 204 יבוא אישי ~ (X204) GLK
VB1339181407-10 09-014מרצדסחליפי3573.7ריפוד פגוש 264+600+772+808 ייבוא אישי ~ (X204) GLK

VB1339182CLA -013 117 014-018מרצדסחליפי2646.8ספוילר מגן קד' בודי ~ (W117) CLA-CLASS
VB133918408 204 07-014מרצדסחליפי2351.7קורת רוחב אח-מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB1339185W204 07-12 07-014מרצדסחליפי4097.4מגן אח' הכנה + ח.חיישנים ~ (W204) C-CLASS

VB1339185108-012 - 204 '07-014מרצדסחליפי4513.1מגן אח ~ (W204) C-CLASS
VB1339185308-  204  - '07-014מרצדסחליפי5445.9מגן אח' חיצ ~ (W204) C-CLASS
VB1339185408- 204 07-014מרצדסחליפי2900מגן אח' - מרצדס ~ (W204) C-CLASS

VB13391856TC-CLAS 08-11 06-012מרצדסחליפי5680מגן אח' ללא חור לחיישן ~ (W251) R-CLASS
VB133918708-10 204 07-014מרצדסחליפי683.5קישוט ניקל למגן אח' מרכזי ~ (W204) C-CLASS

VB1339187108-10 204 07-014מרצדסחליפי649.33קישוט ניקל ימ' במגן אחורי ~ (W204) C-CLASS
VB1339187208-10 204 '07-014מרצדסחליפי649.33קישוט עליון ניקל שמ' מגן אח ~ (W204) C-CLASS
VB13391874G.L.A -015 '014-018מרצדסחליפי1428.9כיסוי לפגוש קד' תח ~ (W156) GLA
VB1339191308 204 לקיבוע מגן קד-מרצדס R 07-014מרצדסחליפי64.1מתלה ~ (W204) C-CLASS

VB133919208-10 204 '07-014מרצדסחליפי216.1תפס שמ' למגן אח ~ (W204) C-CLASS
VB1339204011- 204 -'07-014מרצדסחליפי1917.3פח משקף קד' שמ ~ (W204) C-CLASS

VB13392171W204 -011 - '07-014מרצדסחליפי357.3ביטנה כנף קד' ימ' אח ~ (W204) C-CLASS
VB13392178204 12 '07-014מרצדסחליפי375.8תושבת לוחית רישוי קד ~ (W204) C-CLASS

VB133921811 204 07-014מרצדסחליפי631.3ביטנה כנף קד' שמ' קד-מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB13392181W204 -011 - '07-014מרצדסחליפי652.2ביטנה אח' בכנף קד' שמ ~ (W204) C-CLASS

VB1339252W204 012- '07-014מרצדסחליפי337.7גריל מרכזי במגן קד ~ (W204) C-CLASS
VB1339267W204 011 - '07-014מרצדסחליפי178.1כיסוי וו גרירה פגוש אח ~ (W204) C-CLASS

VB13392671W204 -011 - '07-014מרצדסחליפי513.2ניקל דלת קד' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13392672W204 -011 - '07-014מרצדסחליפי641.7קישוט דלת קד' שמ ~ (W204) C-CLASS
VB13392681W204 -011 - '07-014מרצדסחליפי204.7כיסוי וו גרירה קד ~ (W204) C-CLASS

VB1339270W204 012- '07-014מרצדסחליפי993.4תושבת מספר מגן קד ~ (W204) C-CLASS
VB13392761204 12-'07-014מרצדסחליפי390תריס ערפל קד' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13392762204 12-'07-014מרצדסחליפי390תריס ערפל קד' שמ ~ (W204) C-CLASS
VB13392773204 11- '07-014מרצדסחליפי360ניקל למגן קד' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13392774204 011 מרצדס L '07-014מרצדסחליפי360ניקל מגן קד ~ (W204) C-CLASS

VB133927811 204 07-014מרצדסחליפי742.6כיסיו גריל למגן קד-מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB13392781W204 012- '07-014מרצדסחליפי94כיסוי פנס ערפל+מסגרת ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13392782W204 012- 07-014מרצדסחליפי174.3כיסוי ערפל קד' שמ'+מסגרת ~ (W204) C-CLASS
VB13392791(W204) C-CLASS 07-014 - '07-014מרצדסחליפי349.8תומך צדדי ימ' למגן קד ~ (W204) C-CLASS
VB13392792L 204 013-011 '07-014מרצדסחליפי481.6תומך פנימי למגן ק ~ (W204) C-CLASS

VB1339280204 010 '07-014מרצדסחליפי2866.3חיזוק אח ~ (W204) C-CLASS
VB13392801W204 -011 - '07-014מרצדסחליפי518קלקר קד ~ (W204) C-CLASS

VB13392811T011- 204 07-014מרצדסחליפי3899.3מגן קד' - מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB1339281207-014מרצדסחליפי4037.2מגן קד בלי חור לחיישן בלי חור לשפריצר ~ (W204) C-CLASS

VB13392812T07-014מרצדסחליפי4037.2מגן קד בלי חור לחיישן בלי חור לשפריצר ~ (W204) C-CLASS
VB133928131W204 -012-014 - 07-014מרצדסחליפי4276.6מגן קד' מוש' מפואר ~ (W204) C-CLASS

VB1339281412-204 07-014מרצדסחליפי3995.2מגן קד בלי חור לחיישן עם חור לשפריצר ~ (W204) C-CLASS
VB133928141W204 012-014 -'07-014מרצדסחליפי3969מגן קד' מוש ~ (W204) C-CLASS
VB13392815T12 204 -07-014מרצדסחליפי4167.4מגן קד עם חור לחיישן עם חור לשפריצר ~ (W204) C-CLASS

VB1339282C350) 012-014)  '09-012מרצדסחליפי556.3מגן קד' תח  ML350 - לא פעיל
VB1339283W204 -011 '07-014מרצדסחליפי408.2קלקל תחתחון קד ~ (W204) C-CLASS
VB1339285204 014-018מרצדסחליפי4493.7מגן אח' ללא חור לחיישן הכנה לצבע -מרצדס ~ (W205) C-CLASS

VB13392851C-CLAS/20407-014מרצדסחליפי4673.4מגן אח' עם חורים לחיישן הכנה לצבע ~ (W204) C-CLASS
VB1339287204 13-'07-014מרצדסחליפי770ניקל מגן אח ~ (W204) C-CLASS
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VB13392871W204 011 - '07-014מרצדסחליפי878.2ניקל ימ' מגן אח ~ (W204) C-CLASS
VB13392872C-200 012-'07-014מרצדסחליפי660ניקל מגן אחורי שמ ~ (W204) C-CLASS
VB13392885C-CLASS W205 014-018 - '014-018מרצדסחליפי15990מגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB1339291011- 204 - '07-014מרצדסחליפי120תפס מגן קד ~ (W204) C-CLASS
VB1339292308-011 204 - '07-014מרצדסחליפי65.4תפס למגן קד' שמ ~ (W204) C-CLASS

VB1339308CLA 117 /012- B180 -014  012-018מרצדסחליפי2699.3גשר רדיאטור ~ (W246) B-CLASS
VB13393771A45 W176 -016 'חליפי580כיסוי מרכזי שמ' במגן קד

VB1339381CLA W117 016-  014-018מרצדסחליפי3866.3מגן קדמי ~ (W117) CLA-CLASS
VB13393811ללא חיישנים W176 A-Class -016 '014-018מרצדסחליפי4480.22מגן קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB1339771117 17-'014-018מרצדסחליפי774.2קישוט מגן קד ימ ~ (W117) CLA-CLASS
VB1339810GLK X204 09-015 - 09-014מרצדסחליפי5960מכסה מנוע ~ (X204) GLK

VB13401520(W205) C-CLASS 014-018 - '014-018מרצדסחליפי1180מסגרת גריל קד ~ (W205) C-CLASS
VB1340156914 205 014-018מרצדסחליפי2498.8קישוט במגן אח חלק תחתון-מרצדס ~ (W205) C-CLASS
VB1345110191-99 140 91-99מרצדסחליפי4100.9מכסה מנוע - מרצדס ~ (W140) S-CLASS

VB1345210220 00-05 00-05מרצדסחליפי9504.1מכסה מנוע ~ (W220) S-CLASS
VB134521100-05 220 00-05מרצדסחליפי1966כנף קד' ימ' - מרצדס ~ (W220) S-CLASS
VB134525300-05 220 00-05מרצדסחליפי1297גריל קד' מוש' - מרצדס ~ (W220) S-CLASS

VB13452532220  00-05 00-05מרצדסחליפי922גריל קד' מושלם ~ (W220) S-CLASS
VB1345270W220 98- 00-05מרצדסחליפי502.5מגן תחתון למנוע מרצדס ~ (W220) S-CLASS
VB134527303+ 220 00-05מרצדסחליפי498.9מגן מנוע תחתון-מרצדס ~ (W220) S-CLASS

VB1345277200-05 220 00-05מרצדסחליפי229.6קשוט ניקל למגן קד' שמ' - מרצדס ~ (W220) S-CLASS
VB134528100-05 220 00-05מרצדסחליפי2760.9מגן קד' חיצ' - מרצדס ~ (W220) S-CLASS

VB1345281103-05 - 03-08מרצדסחליפי2980.9מגן קד' חיצוני בלי חורים ~ (W209) CLK-CLASS
VB1345281200-05 220 00-05מרצדסחליפי2980מגן קד' ספורט - מרצדס ~ (W220) S-CLASS
VB13452871220 (ניקל) R 00-05מרצדסחליפי285.96קישוט על מגן אח ~ (W220) S-CLASS
VB1345287299  220 - '00-05מרצדסחליפי379.9ניקל מגן אח' שמ ~ (W220) S-CLASS
VB1345376103 220 מגן קד-מרצדס R 00-05מרצדסחליפי279.89ניקל לפס מגן ~ (W220) S-CLASS

VB134541006-09 221 06-012מרצדסחליפי6895.6מכסה מנוע ~ (W221) S-CLASS
VB134541106-09 221 - '06-012מרצדסחליפי4286.3כנף קד' ימ ~ (W221) S-CLASS
VB134541206-09 221 - '06-012מרצדסחליפי4192כנף קד' שמ ~ (W221) S-CLASS
VB134545109- 221 06-012מרצדסחליפי7693.1גריל קדמי ~ (W221) S-CLASS

VB13454651221 09 03-010מרצדסחליפי126.3ניקל כנף קד' ימין ~ (W211) E-CLASS
VB1345465209 211 [+ניקל]-מרצדסL 03-010מרצדסחליפי225.6קישוט כנף קד ~ (W211) E-CLASS
VB13454671221 08 03-010מרצדסחליפי425.8ניקל דלת קד' ימין ~ (W211) E-CLASS
VB13454672221 09-'03-010מרצדסחליפי497.3קשוט דלת קד' שמ ~ (W211) E-CLASS
VB13454681221 03-010מרצדסחליפי466.4ניקל דלת אח ימ-מרצדס ~ (W211) E-CLASS
VB13454682W122 -05 '03-010מרצדסחליפי455.9קישוט דלת ארוך אח' שמ ~ (W211) E-CLASS

VB134547006 221 06-012מרצדסחליפי2184.6מגן מנוע תחתון-מרצדס ~ (W221) S-CLASS
VB1345477308-011 221 - '06-012מרצדסחליפי880נסגרת ניקל לערפל לד ימ ~ (W221) S-CLASS
VB1345477408-013 221 '06-012מרצדסחליפי466.8ניקל ערפל שמ ~ (W221) S-CLASS

VB1345478S221 08-012- 06-012מרצדסחליפי741.2גריל במגן קדמי ~ (W221) S-CLASS
VB13454791350-08 06-011מרצדסחליפי203.65שפם פנס ראשי ימ ~ (W164) ML

VB1345507221 07 06-012מרצדסחליפי4229.33מגן ק' פנימי מרצדס ~ (W221) S-CLASS
VB134555308- 221 06-012מרצדסחליפי2289גריל קד' מושלם ~ (W221) S-CLASS

VB13455683W221 05- 03-010מרצדסחליפי446.1קישוט דלת אחורי ימין קצר מרצדס ~ (W211) E-CLASS
VB13455684W221 05- 03-010מרצדסחליפי466.4קישוט דלת אחורי שמאל קצר מרצדס ~ (W211) E-CLASS

VB1345668221 '03-010מרצדסחליפי181.1כיסויי וו גרירה קד ~ (W211) E-CLASS
VB1345676W221 010-013 '06-012מרצדסחליפי260ניקל למגן קד ~ (W221) S-CLASS

VB13456771W221 010-013 '010מרצדסחליפי880ניקל במגן קד' ימ-  S-Class W221 - לא פעיל
VB13456772W221 010-013 - '010מרצדסחליפי880ניקל מגן קד' שמ-  S-Class W221 - לא פעיל

VB1345678221 08 010מרצדסחליפי598.5גריל מגן קד-מרצדדס-  S-Class W221 - לא פעיל
VB13456781W221 010-013 - '06-013מרצדסחליפי312.9גריל במגן קד' ימ S-CLASS W221 - לא פעיל
VB13456782W221 010-013 - '06-013מרצדסחליפי342.8גריל במגן קד' שמ S-CLASS W221 - לא פעיל

VB1345681W221 08-12 06-012מרצדסחליפי6195.1מגן קד עם וו גרירה עם כיסוי לוישר ~ (W221) S-CLASS
VB1345681110 221-06-012מרצדסחליפי5960מגן ק' חיצ'+חיישנים ~ (W221) S-CLASS

VB1345685AMG 08-13 221 06-012מרצדסחליפי4860מגן אח'-מרצדס ~ (W221) S-CLASS
VB13456871W212 010-012 (ניקל) מרצדס R 94-00מרצדסחליפי706.9קישוט במגן אח ~ (W202) C-CLASS
VB1345687208- 221 - '06-012מרצדסחליפי440ניקל מגן אח' שמ ~ (W221) S-CLASS
VB13456885W221 -013 - '06-013מרצדסחליפי107.3תומך מגן אח S-CLASS W221 - לא פעיל
VB13456KITW221 10-13 06-012מרצדסחליפי3958.4קיט מגן  קד'+אח' בלי חור לחיישן ~ (W221) S-CLASS
VB1345702W222 014-016 013-017מרצדסחליפי580גשר עליון ~ (W222) S-CLASS

VB13457652W222 -013 - '014מרצדסחליפי606.2קישוט כנף קד' שמ-  S-CLASS W222 - לא פעיל
VB134577770AMG W222 '014מרצדסחליפי2674.1ניקל מרכזי למגן קד-  S-CLASS W222 - לא פעיל

VB13457785W222 -017-'013-017מרצדסחליפי20179.28מגן אח ~ (W222) S-CLASS
VB13457791W222) -2014) '013-017מרצדסחליפי864תומך מגן קד' ימ ~ (W222) S-CLASS
VB13457792W222) -2014) '013-017מרצדסחליפי1996.7תומך מגן קד' שמ ~ (W222) S-CLASS

VB1345780W222 14-16 '013-017מרצדסחליפי6300.1פנימי למגן קד ~ (W222) S-CLASS
VB1345887W222)  -018) - (ניקל) '560 ~ -018מרצדסחליפי712.3קישוט תח' למגן אח (W222) S-CLASS
VB135310797-04 מרצדסחליפי1371.3גשר קד' תחתון - מרצדס ויטוW638) ~ 97-04) ויטו/ויאנו
VB135321004-016 מרצדסחליפי1691.6מכסה מנוע ויטוW638) ~ 97-04) ויטו/ויאנו
VB135321105- מרצדסחליפי1321.6כנף קד' ימ' - ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB135321205-  מרצדסחליפי1769.3כנף קד' שמ' - ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB135321705 מרצדסחליפי447.1ביטנה כנף קד' ימ' - ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB135321805 מרצדסחליפי428.5ביטנה כנף קד' שמ' - ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB135325107 מרצדסחליפי530.7גריל-ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו

VB1353278715- מרצדסחליפי1106.37גריל במגן ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB135328004-018 מרצדסחליפי2588.4חיזוק מגן קד' - ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו

VB1353281T05 מרצדסחליפי2062.1מגן קד-ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB135328505 ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי2245מגן אח-מרצדס ויטו

VB1353291105 מרצדסחליפי1515.22פינה אח' ימ' ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB1353292206+ מרצדסחליפי1515.22פינה אח' שמ'-ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו

VB1353317016- מרצדסחליפי977.6בית גלגל קד' ימ' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1353318016- מרצדסחליפי977.6בית גלגל קד' שמ' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
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VB13533791016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי140.3תומך ימ' בפח חזית ויאנו
VB13533792016- מרצדסחליפי140.3תומך שמ' בפח חזית ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB1353381012 ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי2388.51מגן קד' - ויטו
VB13533810010 מרצדסחליפי3170.7מגן אחורי+חיישנים-ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB13533811010-012 מרצדסחליפי4735.9מגן קד' - ויאנוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB1353381216- מרצדסחליפי5480מגן קד מרצדס ויטוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB1353384016 מרצדסחליפי2221.4חיזוק למגן אחורי-ויטוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB135338516- מרצדסחליפי4642.7מגן אח' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1353485(חיישנים W447  -015 (6 - מרצדסחליפי4235.8מגן אח' ויטוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB13534851W447  -014 - מרצדסחליפי3472.8מגן אח' ויטוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB135481103-010מרצדסחליפי3485.5מגן קד' 06 211- לצבע אם חורים לחישן חניה ~ (W211) E-CLASS
VB1363117W245  -06-012 - 'לא פעיל - 06-       245מרצדסחליפי281.3ביטנה כנף קד' ימ' קד

VB1363812TW245 B-Class 05-011 '06-012מרצדסחליפי3663.8מגן קד ~ (W169) A-CLASS
VB1370181199-05 160 99-04מרצדסחליפי1659.13מגן קד' + קישוט ~ (W168) A-CLASS

VB1370200B-CLASS 06- - 06-012מרצדסחליפי2747.4פח חזית מושלם ~ (W169) A-CLASS
VB137021108- 169 - '06-012מרצדסחליפי1591.4כנף קד' ימ ~ (W169) A-CLASS

VB1370277309- 169 06-012מרצדסחליפי360.4ניקל מגן קד' ימ' מרצדס ~ (W169) A-CLASS
VB1370277409- 169 06-012מרצדסחליפי304.6ניקל מגן קד' שמ' מרצדס ~ (W169) A-CLASS

VB1370478A-Klasse W176 -014 '013-018מרצדסחליפי411.23גריל במגן קד ~ (W176) A-CLASS
VB1374181W247  -020 - '020מרצדסחליפי12142.19מגן קד- ~ (W247) GLA
VB1376101ML 166 14 012-018מרצדסחליפי453.7כיסוי גשר עליון ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376111ML320 99-04 97-05מרצדסחליפי1605.9כנף קד' ימ' - מרצדס ~ (W163) ML
VB1376112ML320 99-04 97-05מרצדסחליפי1605.9כנף קד' שמ' - מרצדס ~ (W163) ML
VB1376153ML 350 -06 - '06-011מרצדסחליפי2997.1גריל קד ~ (W164) ML
VB1376155ML320 99-04 - '97-05מרצדסחליפי269.1שפם פנס ראשי ימ ~ (W163) ML

VB13761551ML-350 06-08 '06-011מרצדסחליפי1248כיסוי ראי שמ ~ (W164) ML
VB1376156ML320 99-04 - '97-05מרצדסחליפי222.9שפם פנס ראשי שמ ~ (W163) ML

VB13761753ML-166 -014 - 012-018מרצדסחליפי6680גריל קד'+ ניקלים+סמל ~ (W166) GLE-CLASS
VB13761761ML-320 '98-02מרצדסחליפי151.9כיסוי פנס ערפל קד' ימ ~ (W208) CLK-CLASS
VB13761762ML-320 '97-05מרצדסחליפי143.3כיסוי פנס ערפל קד' שמ ~ (W163) ML

VB1376178ML-W164-'97-05מרצדסחליפי481.4גריל במגן קד ~ (W163) ML
VB13761801ML-166-74 012-018מרצדסחליפי497.1פח ניצב ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376181102-06 163 97-05מרצדסחליפי4969.6מגן קד' ללא חור לחיישן וערפל ~ (W163) ML
VB1376181202-06 163 06-011מרצדסחליפי5000.6מגן קד' ללא עפרל + חור לחיישן ~ (W164) ML
VB1376181302-06 163 06-011מרצדסחליפי4532.5מגן קד' + חור לחיישן וערפל ~ (W164) ML
VB13761821163 02-06 '97-05מרצדסחליפי359.7ספויילר מגן קד' ימ ~ (W163) ML
VB13761851W163 02-06 '97-05מרצדסחליפי5634.5מגן אח' חיצ ~ (W163) ML

VB1376200ML 15 '012-018מרצדסחליפי4069פח חזית לפגוש קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376201GLK/350    09-012  09-012מרצדסחליפי519.4גשר עליון  ML350 - לא פעיל
VB1376210ML 06 350- 06-011מרצדסחליפי5980.9מכסה מנוע ~ (W164) ML
VB1376211ML 350 06 - '06-011מרצדסחליפי3843.8כנף קד' ימ ~ (W164) ML
VB1376212ML-164 -08 - 'מרצדסחליפי3852.9כנף קד' שמML164 -לא פעיל
VB1376217ML 350 06- - '06-011מרצדסחליפי560ביטנה כנף קד' ימ ~ (W164) ML

VB13762180ML 09-'06-011מרצדסחליפי1089.3קצה שלדה  שמ ~ (W164) ML
VB13762187ML-350 -09 '09-012מרצדסחליפי1589.4קישוט על' מגן אח  ML350 - לא פעיל

VB1376251GL CLASS/X164 2007-ON 'מרצדסחליפי471גריל קדML164 -לא פעיל
VB1376253GLK X204 -013 - 07-014מרצדסחליפי4103.3גריל קדמי מושלם ~ (W204) C-CLASS

VB13762556GLK X204 -013- 07-014מרצדסחליפי344.8כיסוי כונס אויר עלי' ברדיאטור ~ (W204) C-CLASS
VB1376261512-15 166 012-018מרצדסחליפי490מתיז מים ימין במגן ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376261614 166 '012-018מרצדסחליפי490מתיז שמ' במגן קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB13762621(W166) GLE-CLASS 012-018 - '012-017מרצדסחליפי880תומך שפם פנס ראשי ימ ~ (W463) G-CLASS
VB13762622ML-166 14 012-018מרצדסחליפי1047שפם ~ (W166) GLE-CLASS
VB13762671GLK X204 -013 - '07-014מרצדסחליפי422ניקל קישוט דלת קד' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13762761X204 GLK -013 '07-014מרצדסחליפי157.2כיסוי לפנס ערפל ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13762762X204 GLK -013 '07-014מרצדסחליפי179.7כיסוי לפנס ערפל שמ ~ (W204) C-CLASS

VB1376278X204 GLK -013 07-014מרצדסחליפי776.9תושבת לוחית מספר רישוי ~ (W204) C-CLASS
VB13762783GLK X204 -013 - '07-014מרצדסחליפי439.9גריל במגן קד ~ (W204) C-CLASS
VB13762785013- 204 - '07-014מרצדסחליפי719קישוט לפנס ערפל ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13762786014- 204 - '07-014מרצדסחליפי523.8קישוט פנס ראשי שמ ~ (W204) C-CLASS
VB13762791X204  -09  '07-014מרצדסחליפי1004.7תומך קד' צדדי ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13762792X204    -09  '07-014מרצדסחליפי1188.9תומך קד' צדדי שמ ~ (W204) C-CLASS

VB1376280ML-350 -06 06-011מרצדסחליפי2343.9מגן ק' פנימי אלומיניום ~ (W164) ML
VB13762802013- 204 '07-014מרצדסחליפי355.9סופג זעזועים בפגוש קד ~ (W204) C-CLASS
VB13762803GLK/350 09-12 07-014מרצדסחליפי457.1גשר עליון ~ (W204) C-CLASS

VB1376281350 ללא חיישנים מושלםML 06-06-011מרצדסחליפי7154.7מגן קדמי ~ (W164) ML
VB13762811ML-350 06 06-011מרצדסחליפי3990מגן קד' עם ח.לחיישן ללא ח.למגב ~ (W164) ML

VB137628111GLK -011 07-014מרצדסחליפי3490.5מגן קד'+חור לחיישן הכנה לצבע.שחור ~ (W204) C-CLASS
VB13762812עם חיישן לא ספורט עם ווישר ML 07-'06-011מרצדסחליפי3990מגן קד ~ (W164) ML
VB13762813ללא חיישן ללא ווישר ML 350+09-09-012מרצדסחליפי3990מגן קדמי  ML350 - לא פעיל

VB13762814TGLK10-12016-019מרצדסחליפי2727.9מגן קד' עם חור לחיישן ללא חור לקישוט ~ (W253) GLC
VB13762842S350 - '09-012מרצדסחליפי3708.9חיזוק אח  ML350 - לא פעיל

VB1376285ללא חורים ML350 06-011 - '06-011מרצדסחליפי6342.2מגן אח ~ (W164) ML
VB13762851GLK X204 -013 - '07-014מרצדסחליפי6243.3מגן אח ~ (W204) C-CLASS

VB1376286GLK X204 -013 - '07-014מרצדסחליפי2020.8ספויילר אח ~ (W204) C-CLASS
VB13762873GLK X204 -013 - '07-014מרצדסחליפי624.5ניקל מגן אח' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB13762972GLK X204 -013 - '07-014מרצדסחליפי1437.9מגן אבנים קד ~ (W204) C-CLASS

VB1376303164 09- '09-012מרצדסחליפי1346.8קצה שילדה ימ  ML350 - לא פעיל
VB1376311ML350 09-012 - '09-012מרצדסחליפי3974.5כנף קד' ימ  ML350 - לא פעיל
VB137631213 164 'מרצדסחליפי4349.1כנף קד' שמML164 -לא פעיל

VB13763171ML350 -012- '09-012מרצדסחליפי729.1ביטנה כנף קד' חל' אח  ML350 - לא פעיל
VB1376351(W164) ML 06-011 - 'מרצדסחליפי2462גריל קדML164 -לא פעיל

VB13763761W164 09-012 'מרצדסחליפי506כיסוי פנס ערפל ימ' בפגוש קדML164 -לא פעיל
VB13763782ML 16 - '012-018מרצדסחליפי1106כיסוי ערפל קד' שמ ~ (W166) GLE-CLASS
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VB13763787164W/350 ML  -09 - 'מרצדסחליפי593.5גריל במגן קדML164 -לא פעיל

VB137638012 166 '012-018מרצדסחליפי2434.8פנימי למגן קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB13763801ML164 07- 'מרצדסחליפי1705.9פנימי למגן קדML164 -לא פעיל

VB1376383ML-166 14 '012-018מרצדסחליפי1112.6קלקר מגן ק ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376385ML 14 '016-019מרצדסחליפי5695.6מגן אח' חיצ ~ (W292) GLE-COUPE
VB1376386(W166) GLE-CLASS ~ 012-018 - '012-018מרצדסחליפי5526.2ספוילר קד' תח ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376387ML W166 011- '012-018מרצדסחליפי1604.9מדרגה קישוט מגן אח ~ (W166) GLE-CLASS
VB137640410-13 166  012-018מרצדסחליפי440תומך שמ' לפח חזית ~ (W166) GLE-CLASS

VB13764100012-  166 - '012-018מרצדסחליפי1290מכסה קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376411166 012- - 012-018מרצדסחליפי4288כנף קד' שמ' אלומיניום ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376412W166 012- - 012-018מרצדסחליפי4288כנף קד' ימ' אלומיניום ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376417ML350 -012 '012-018מרצדסחליפי1590ביטנה כנף קד' ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376437ML 12-'012-018מרצדסחליפי1109.8ביטנה אח ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VB137645116- 166 012-018מרצדסחליפי801.9גריל קד ~ (W166) GLE-CLASS

VB13764511(W166) GLE-CLASS 012-018 - (שחור) '012-018מרצדסחליפי2755.5גריל קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB13764523W166/07 אטגו ~ 98-04מרצדסחליפי1101.3מיכל שפריצר אטגו
VB1376476216 166 '012-018מרצדסחליפי1212.5כיסוי ערפל שמ ~ (W166) GLE-CLASS

VB137647621GLE COUPE AMG W292 17-016-019מרצדסחליפי1039.56מסגרת לפנס קד ימ ~ (W292) GLE-COUPE
VB137647622W292 GLE-Coupe '012-018מרצדסחליפי1039.56מסגרת פנס ראשי שמ ~ (W166) GLE-CLASS
VB137647761AMG 17 016-019מרצדסחליפי1169.22כיסוי ערפל ימין ~ (W292) GLE-COUPE
VB137647768292 015-016-019מרצדסחליפי381.2כיסוי וו גרירה קדמי ~ (W292) GLE-COUPE

VB13764781W166/ML350 -012 - (שחור) '06-011מרצדסחליפי594.8כיסוי ערפל קד' ימ ~ (W164) ML
VB13764782W166/ML350 -012 09-012מרצדסחליפי286.6תריס מגן קד' שמ' שחור  ML350 - לא פעיל
VB13764787016-  292 - '016-019מרצדסחליפי1482.8גריל במגן קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB13764791W292 GLE-Coupe '016-019מרצדסחליפי210.6המשך קשת כנף ימ' במגן קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB13764792W292  -017 - '016-019מרצדסחליפי210.6כיסוי שמ' בפגוש קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB13764793013- קופה GLE 166 '016-019מרצדסחליפי434.7כיסוי מגן ק ~ (W292) GLE-COUPE

VB1376480W166 -011 - 012-018מרצדסחליפי3680מגן קד' לצבע ~ (W166) GLE-CLASS
VB13764801ML 166 14 012-018מרצדסחליפי5167.7מגן ק' פנימי ~ (W166) GLE-CLASS

VB1376481ML-350 -012 '09-012מרצדסחליפי6690מגן קד  ML350 - לא פעיל
VB13764811(W166) GLE-CLASS ~ 012-018 - '012-018מרצדסחליפי5779.4מגן קד ~ (W166) GLE-CLASS

VB137648111ML  -013  - '012-017מרצדסחליפי9265.7מגן קד ~ (W463) G-CLASS
VB137648111TML  -013  - '012-017מרצדסחליפי9265.7מגן קד ~ (W463) G-CLASS

VB13764812016 166 - '012-018מרצדסחליפי9980מגן קד' חיצ ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376485W166 M CLASS -012 012-018מרצדסחליפי4790.9מגן אח' חיצ' ללא חור לחישן ~ (W166) GLE-CLASS

VB1376485TW166 M CLASS -012 חליפי4790.9מגן אח' חיצ' ללא חור לחישן
VB1376487012- 166 012-018מרצדסחליפי2249.8מדרך ניקל ל ~ (W166) GLE-CLASS

VB13764873ML350 -014 - 09-012מרצדסחליפי4325.7מגן מנוע  ML350 - לא פעיל
VB1376511GLK- '07-014מרצדסחליפי3014.7כנף קד' ימ ~ (W204) C-CLASS
VB1376512GLK-CLASS 10-07-014מרצדסחליפי2780.1כנף קד' שמ' מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VB1376551(W166) GLE-CLASS 012-018 - (ניקל) '012-018מרצדסחליפי5980גריל קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376555W166 013-015 012-018מרצדסחליפי392.2גריל קד' ימ' בלי חור ~ (W166) GLE-CLASS

VB13765551W166 013-015 012-018מרצדסחליפי226.8גריל קד' ימ' עם חור ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376556W166 013-015 012-018מרצדסחליפי198.9גריל קד' שמ' בלי חור ~ (W166) GLE-CLASS

VB1376556817 מרצדסחליפי189כיסוי וו גרירה קד' ויטוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB137655770013- 166- '016-019מרצדסחליפי4352.1כיסוי מר' בפגוש קד ~ (W292) GLE-COUPE

VB13765581016-  מרצדסחליפי5269.4מגן קד' - ויטו/ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB13765588016-  מרצדסחליפי702.2תומך מרכזי למגן קד' - ויטו/ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB1376567ML 166 '012-018מרצדסחליפי611.5כיסוי וו אח ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376571W166  -011  '012-018מרצדסחליפי695.5כיסוי למתז פנס ראשי ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376572W166  -011  '012-018מרצדסחליפי287.9כיסוי למתז פנס ראשי שמ ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376573166- 14- '012-018מרצדסחליפי1200.7מגן מצננים קד' קד ~ (W166) GLE-CLASS

VB13765770W166/ML350  -012 '09-012מרצדסחליפי3990קישוט ניקל למגן קד  ML350 - לא פעיל
VB13765773W292 GLE-Coupe '016-019מרצדסחליפי1071.8ספויילר במגן קד' ימ ~ (W292) GLE-COUPE
VB13765774GLE COUPE AMG W292 -017 - '016-019מרצדסחליפי911תושבת ניקל קד' שמ ~ (W292) GLE-COUPE
VB13765785(W292) GLE-COUPE 016-019 - 'חליפי14776.77מגן אח
VB13765791GLE COUPE AMG W292 -017-016-019מרצדסחליפי2127.4תומך קד ימ ~ (W292) GLE-COUPE

VB1376580013- 166- 016-019מרצדסחליפי3622.2פנימי לפגוש קדמי ~ (W292) GLE-COUPE
VB13765811AMG 016- W166 '012-018מרצדסחליפי11980מגן קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376581TGLK -13  07-014מרצדסחליפי3460.3מגן קדמי ללא חיישנים ~ (W204) C-CLASS

VB1376583166 17-'015-018מרצדסחליפי1775.8קלקר קד ~ (W231) SL
VB1376585012- 166 -'012-018מרצדסחליפי7740מגן אח ~ (W166) GLE-CLASS

VB1376585TML W166 011- '012-018מרצדסחליפי7740מגן אח ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376612(אלומניום)GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי3218.4כנף קד' שמ ~ (W156) GLA
VB1376617AMG 17 '016-019מרצדסחליפי1231.8ביטנה כנף קד' ימין חלק קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB1376618(W292) GLE  -016 - ('חלק קד) '016-019מרצדסחליפי1231.8ביטנה קד' שמ ~ (W292) GLE-COUPE
VB1376651W156 AMG -013 014-018מרצדסחליפי2904.3גריל אפור ~ (W156) GLA

VB13766511W292  -017 - '012-018מרצדסחליפי6533.6גריל פנימי קד ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376652GL350 -017  012-018מרצדסחליפי1203.1מסגרת גריל קדמי ~ (W166) GLE-CLASS

VB1376652T156 015-014-018מרצדסחליפי1203.1מסגרת גריל קדמי ~ (W156) GLA
VB1376653166 17-'012-018מרצדסחליפי3311.4גריל קד ~ (W166) GLE-CLASS

VB13766611(אלומניום)GLA W156 -015 - '014-018מרצדסחליפי4265.3כנף קד' ימ ~ (W156) GLA
VB1376667GLE COUPE AMG W292 -017 - 016-019מרצדסחליפי669.8כיסוי וו גרירה ~ (W292) GLE-COUPE

VB13766671166 -012-018מרצדסחליפי683.27כיסוי וו גרירה אח ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376668GLE COUPE AMG W292 17-016-019מרצדסחליפי669.8כיסוי וו גרירה קד ימ ~ (W292) GLE-COUPE
VB1376669016- 166 '012-018מרצדסחליפי6188.25ניקל מגן אח ~ (W166) GLE-CLASS
VB1376673W292/W166 -016 '012-018מרצדסחליפי760מגן מנוע קד ~ (W166) GLE-CLASS

VB13766731W166 GLE -015 012-018מרצדסחליפי1980מגן מנוע ~ (W166) GLE-CLASS
VB13766773GLE COUPE AMG W292  -017- '016-019מרצדסחליפי1556.25ניקל ימ' למגן קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB13766776GLE W292 -016 016-019מרצדסחליפי6984מסגרת ניקל בגריל קד' במגן ~ (W292) GLE-COUPE
VB13766787292 18-'016-019מרצדסחליפי4398.8רשת גריל קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB13766811GLE COUPE AMG W292 -017 -016-019מרצדסחליפי12574.8מגן קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB1376681TGLE W292 -016 '016-019מרצדסחליפי9556.5מגן קד ~ (W292) GLE-COUPE
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VB1376684T166 14 '012-018מרצדסחליפי13747.3מגן אח' חיצ ~ (W166) GLE-CLASS

VB1376685(W166) GLE-CLASS 012-018 - '012-018מרצדסחליפי3349.26חיזוק תח' מגן אח ~ (W166) GLE-CLASS
VB13766860W166 GLE -016 012-018מרצדסחליפי4790ספויילר אחורי במגן ~ (W166) GLE-CLASS
VB13766861AMG 17 '016-019מרצדסחליפי2387.9ספויילר ימין למגן קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB13766862013- 166- '016-019מרצדסחליפי2570.2קשוט ניקל שמ' בפגוש קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB1376686T16 166 '012-018מרצדסחליפי4128.6ספויילר (ניקל) מגן אח ~ (W166) GLE-CLASS
VB13766873(W292) GLE-COUPE -016 - '016-019מרצדסחליפי4034.31קישוט מרכזי למגן קד ~ (W292) GLE-COUPE
VB13766877W166/GLE COUPE AMG W292 17- '012-018מרצדסחליפי1490קשת כנף קד' ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VB13766878W166 -016 - '012-018מרצדסחליפי1490קשת כנף קד' שמ ~ (W166) GLE-CLASS
VB13767654156 17-'014-018מרצדסחליפי1323.5קשת כנף קד' ימ ~ (W156) GLA

VB1377510017- 166 - 012-018מרצדסחליפי15280.8מכסה מנוע ~ (W166) GLE-CLASS
VB1377510T017- 166 - 012-018מרצדסחליפי15280.8מכסה מנוע ~ (W166) GLE-CLASS

VB1377511GLE-COUPE/GLE/GL -017 '016-019מרצדסחליפי7133.4כנף קד ימ ~ (W292) GLE-COUPE
VB1377511TGLE-COUPE/GLE/GL -017 '016-019מרצדסחליפי7133.4כנף קד ימ ~ (W292) GLE-COUPE

VB13775121T-ML350 -012 '09-012מרצדסחליפי7801.22כנף קד' שמ  ML350 - לא פעיל
VB1377512TGLE-COUPE/GLE/GL -017 '016-019מרצדסחליפי7647.4כנף קד שמ ~ (W292) GLE-COUPE
VB13775180GL350 -017 'מרצדסחליפי4428.13פנימיגריל במגן קדML164 -לא פעיל

VB1377551GL350 -017  016-019מרצדסחליפי2986.13גריל קדמי ~ (W292) GLE-COUPE
VB1377582GL350  -017 - 'מרצדסחליפי3902.54ספויילר תח' למגן קדML164 -לא פעיל

VB137758411W166 -016  012-018מרצדסחליפי11794פגוש אחורי עליון ~ (W166) GLE-CLASS
VB1377585116 166 '012-018מרצדסחליפי6980חלק תח' למגן אח ~ (W166) GLE-CLASS

VB1381811AMG W205 -014 014-018מרצדסחליפי16097.8מגן קד' ספורט ~ (W205) C-CLASS
VB1381811KITAMG W205 -014 014-018מרצדסחליפי16097.8מגן קד' ספורט ~ (W205) C-CLASS

VB1385191-96 412 מרצדסחליפי285.99פינה למגן אח' ימ' - ספרינטרW903) ~ 96-00) ספרינטר
VB1385192-96 412 מרצדסחליפי285.99פינה למגן אח' שמ' - ספרינטרW903) ~ 96-00) ספרינטר
VB138520701-07 416 מרצדסחליפי1850.13גשר קד' תחתון - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VB138521001-07 מרצדסחליפי1850.13מכסה מנוע ספרינטW416) ~ 01-07) ספרינטר

VB1385211108 מרצדסחליפי1242.7כנף קד' ימ' - חלק תחת' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138521201-06 416 מרצדסחליפי1754.6כנף קד' שמ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר

VB1385212108 מרצדסחליפי1213.6כנף קד' שמ' - חלק תחת' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385251416  01-06 מרצדסחליפי590גריל-ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VB138525201-06 מרצדסחליפי339.9מסגרת גריל ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VB1385255-01 416 מרצדסחליפי124.65קשוט פנס ראשי ימ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VB1385256-01 416 מרצדסחליפי124.65קשוט פנס ראשי שמ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VB138528101-07 416 מרצדסחליפי1328.25מגן קד' חיצ' - ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VB138530008-014 מרצדסחליפי2309.5פח חזית - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138530108-011 מרצדסחליפי59.3כיסוי עליון לרדיאטור מים ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385310416  07- מרצדסחליפי2157.6מכסה מנוע ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138531107- מרצדסחליפי650.9כנף קד' ימ' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138531207- מרצדסחליפי650.9כנף קד' שמ' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138535008  מרצדסחליפי555.6מדרגה למגן קד' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VB1385351T08 מרצדסחליפי506.8גריל קד' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385352310- מרצדסחליפי524.9ניקל ימ' על' לגריל-ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VB138535231010- מרצדסחליפי536.1ניקל גריל ימ' תח'-ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385352406- מרצדסחליפי536.9ניקל גריל קד' שמ' עליון-ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VB138535241010- מרצדסחליפי536.1ניקל קד' שמ' תח' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138537808 מרצדסחליפי142.3גריל במגן קד-מרצדס ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VB1385379108 ספרינטר R 'מרצדסחליפי111.1תפס מגן קW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385379208 ספרינטר L 'מרצדסחליפי111.1תפס מגן קW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385381T06-09 מרצדסחליפי2233.4מגן קד' - ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VB1385385(פלסטיק)מרצדסחליפי2432.3מגן אח' - ספרינטר 08-013W906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385385108-  318 מרצדסחליפי1979מגן אח מרכזי - ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר

VB138539108- מרצדסחליפי637.4פינה למגן אח' ימ' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138539208- מרצדסחליפי636.4פינה למגן אח' שמ' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB1385500014-018 מרצדסחליפי1580.13פח חזית - ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB1385510014- מרצדסחליפי3407מכסה מנוע -ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB1385511014- מרצדסחליפי1138.91כנף קד' ימ' -ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB138551214- מרצדסחליפי1138.91כנף קד' שמ' ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB138555115 מרצדסחליפי4256גריל קד'+ניקלים-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר

VB1385551T15 מרצדסחליפי4256גריל קד'+ניקלים-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB1385552014- מרצדסחליפי569מסגרת גריל -ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר

VB13855613ספרינטר R 'מרצדסחליפי309.9מעצור דל אחW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB138556131מרצדסחליפי234.6מחזיק בדלת אח' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VB13855641014- מרצדסחליפי866.4ציר תח' דלת מטען ימ' ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB138556814 מרצדסחליפי96כיסוי וו גרירה קד'-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר

VB13855781014- מרצדסחליפי482מדרגה במגן קד-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB13855793014- מרצדסחליפי447.1תפס מגן קד' ימ'-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB1385579414- מרצדסחליפי389.13תומך מגן קד' שמ' ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר

VB138558006-19 מרצדסחליפי3467.1מדרגה אח ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VB13855811Tמרצדסחליפי2636מגן קידמי - ספרינטר -014 עם חור לערפלW906) ~ 014-018) ספרינטר

VB1385581T015- מרצדסחליפי3129.1מגן קד'-ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VB1385584019-  08-013 חליפי1880קורת רוחב אח' פנ' - ספרינטר
VB1385600019-  מרצדסחליפי2253פח חזית - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385610019-  מרצדסחליפי4562.98מכסה מנוע - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385611019-  מרצדסחליפי2699.31כנף קד' ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385612019-  מרצדסחליפי2699.31כנף קד' שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385652019-  מרצדסחליפי761.13תפס תח' לגריל - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385653019-  מרצדסחליפי7589.13גריל קד' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר

VB13856531PFM(ניקל עומד)מרצדסחליפי7860.9גריל קד' (אביזר)-ספרינטר-019W910) ~ -019) ספרינטר
VB1385653PFM019-  מרצדסחליפי7860.9גריל קד' (אביזר) - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר

VB1385668019-  מרצדסחליפי136.43כיסוי וו גרירה קד' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB13856755019-  מרצדסחליפי382.2תפס לכנף קד' ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB13856756019-  מרצדסחליפי382.2תפס לכנף קד' שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
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VB13856770019-  מרצדסחליפי936.9מדרך מגן קד' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר

VB1385681019-  מרצדסחליפי5503מגן קד'(בלי חור לערפל) - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB13856810019-  מרצדסחליפי5780.13מגן קד'(עם חורים לערפל) - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB13856811(הכנה לצבע) מרצדסחליפי5988.4מגן קד' - ספרינטר  -019W910) ~ -019) ספרינטר
VB13856812019-  מרצדסחליפי8234.4מגן קד' (לבן) - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר

VB1385684019-  מרצדסחליפי1061.4חיזוק פנ' למגן אח' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385685019-  מרצדסחליפי2945.2מגן אח' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר

VB13856851019-  מרצדסחליפי4914מגן אח' עם חיישנים  -  ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385691019-  מרצדסחליפי2308.64פינה ימ' למגן אח' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1385692019-  מרצדסחליפי2306.8פינה שמ' למגן אח' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VB1386101EQA/019-  A180  -021 - 019מרצדסחליפי488.52פח קישור לפח חזית- ~ (W177) A-CLASS
VB1386102W205  -019 - '014-018מרצדסחליפי2290.9חיזוק אח ~ (W205) C-CLASS

VB13861041W205 -018- 014-018מרצדסחליפי2290תומך פח חזית ~ (W205) C-CLASS
VB1386111W205 015- (אלומיניום) '014-018מרצדסחליפי3183.1כנף קד' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB13861117W205 014-018/-019- '019-021מרצדסחליפי1437.8ביטנה קד' שמ ~ (W205) C-CLASS
VB13861118W205 014-018/-019- '014-018מרצדסחליפי1437.8ביטנה קד' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB1386112W205 -015 (אלומיניום) '014-018מרצדסחליפי3167.6כנף קד' שמ ~ (W205) C-CLASS
VB1386117A180  -019 - '012-018מרצדסחליפי780.13ביטנה קד' ימ ~ (W246) B-CLASS

VB13861181W205 -014 - '014-018מרצדסחליפי755.8בטנה קד' שמ' חלק אח ~ (W205) C-CLASS
VB138611841W205  -019 - 019-021מרצדסחליפי921סופג זעזועים ~ (W205) C-CLASS

VB1386137W205 -014 - '014-018מרצדסחליפי1173.7ביטנה ימ' בכנף אח ~ (W205) C-CLASS
VB1386138W205 -014 - '014-018מרצדסחליפי1173.6ביטנה שמ' בכנף אח ~ (W205) C-CLASS
VB1386152W205 015- C-CLASS '014-018מרצדסחליפי1684.9מסגרת גריל קד ~ (W205) C-CLASS

VB13861523W205-C-CLASS  -015 014-018מרצדסחליפי578.3כיסוי קישוט על' ימ' בגריל ~ (W205) C-CLASS
VB138615231W205- C--CLASS 015- '014-018מרצדסחליפי450.8קישוט גריל על' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB13861524W205/C-CLASS -015 014-018מרצדסחליפי555.8קישוט ניקל על' שמ' בגריל ~ (W205) C-CLASS
VB138615241W205- C--CLASS 015- '014-018מרצדסחליפי450.8קישוט גריל על' שמ ~ (W205) C-CLASS

VB1386153KIT015- יהלומים W205 '014-018מרצדסחליפי1537.6גריל קד ~ (W205) C-CLASS
VB1386153T205 15-'014-018מרצדסחליפי826.3גריל קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861571W205 -015 - '014-018מרצדסחליפי770תומך פנס ראשי ימ ~ (W205) C-CLASS
VB13861572W205 -015 - '014-018מרצדסחליפי770תומך שמ' בקורה קד ~ (W205) C-CLASS

VB138615787C-CLASS W205 014-018 - '014-018מרצדסחליפי1469.13גריל במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861589(W205) C-CLASS 014-018 - '014-018מרצדסחליפי1958.1זרוע קד' תח' שמ ~ (W205) C-CLASS COUPE
VB13861590(W205) C-CLASS 014-018 - '014-018מרצדסחליפי1958.1זרוע קד' תח' ימ ~ (W205) C-CLASS COUPE
VB13861671W205 -015 - '014-018מרצדסחליפי683.3קישוט דלת קד' תח' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB1386168C250  -016 - '014-018מרצדסחליפי130כיסוי וו גרירה קד' ימ ~ (W205) C-CLASS
VB13861681W205 -015 - '014-018מרצדסחליפי535.5קישוט דלת אח' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB1386173W205 016-019- 014-018מרצדסחליפי1391.3מגן מנוע ~ (W205) C-CLASS
VB13861731205 014-018מרצדסחליפי1160מגן מנוע תח מרכזי מרצדס ~ (W205) C-CLASS
VB13861770C-Class W205 AMG -014 - '016-019מרצדסחליפי3884קישוט ניקל תח ~ (W253) GLC
VB13861771W205 -014 - '014-018מרצדסחליפי1980קישוט תח' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861773W205 013- '014-018מרצדסחליפי226.2קישוט עלי' לגריל במגן ימ ~ (W205) C-CLASS

VB138617731W205 013- 014-018מרצדסחליפי177.7קישוט תח' לגריל במגן ימ' מניקל ~ (W205) C-CLASS
VB138617732W205 -015 - '014-018מרצדסחליפי690.8ניקל במגן קד' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB13861774W205 -014 - '014-018מרצדסחליפי595.5קישוט עלי' שמ' מניקל למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB138617741W205 -014 - 014-018מרצדסחליפי166.7קישוט תח' שמ' במגן קד' מניקל ~ (W205) C-CLASS
VB138617742W205 -014 - '010-016מרצדסחליפי880קישוט תח' שמ' במגן קד E-CLASS W21 - לא פעיל

VB13861781W205 -015 - 014-018מרצדסחליפי995גריל במגן קד' מרכזי ~ (W205) C-CLASS
VB13861782180 לא פעיל - 015-018       180מרצדסחליפי265.9גריל במגן קד' שמאל-מרצדס

VB138617821W205 015 - '014-018מרצדסחליפי613.5תריס שמ' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861785TA180 -15 לא פעיל - 015-018       180מרצדסחליפי5781פגוש אח' חיצוני

VB13861787205 14-014-018מרצדסחליפי878.3גריל במגן קד' מרכזי ~ (W205) C-CLASS
VB13861787T205 14-014-018מרצדסחליפי878.3גריל במגן קד' מרכזי ~ (W205) C-CLASS

VB13861791W205 014-018  -019 - '014-018מרצדסחליפי136.9תומך צדדי ימ' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861792C-CLASS W205  -019 - '014-018מרצדסחליפי2155.3בומבה שמ' לחיזוק קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861794W205 014-018  -019 - '014-018מרצדסחליפי133.5תפס מגן קד' שמ ~ (W205) C-CLASS
VB13861801W205 -014 - '014-018מרצדסחליפי984.6תושבת גריל קד ~ (W205) C-CLASS

VB1386181W205 015-C-CLASS '014-018מרצדסחליפי5833.6מגן קד' חיצ ~ (W205) C-CLASS
VB13861810W205 014-018  -019 - '019-021מרצדסחליפי4684.6מגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861811C-CLASS -015 014-018מרצדסחליפי4519.9פגוש קד' עם חור לחיישן ~ (W205) C-CLASS COUPE

VB138618113(W205) C-CLASS 019-021 - '019-021מרצדסחליפי2889.72מגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861811KITW205 C63 -015  014-018מרצדסחליפי11980קיט מגן קד' + אח + פלסטיק סף ~ (W205) C-CLASS

VB13861812C-Class W205 AMG -014 - '014-018מרצדסחליפי9988מגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861814דגם אמיריקאי W205 015- '014-018מרצדסחליפי5350מגן קד' חיצ ~ (W205) C-CLASS

VB138618181C-CLASS W205 014-018 - '014-018מרצדסחליפי16900מגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB1386181TW205 -C-CLASS -015 '014-018מרצדסחליפי5833.6מגן קד' חיצ ~ (W205) C-CLASS

VB1386182W205 -015 - '014-018מרצדסחליפי1336.3ספויילר קד ~ (W205) C-CLASS
VB13861852015 -205 014-018מרצדסחליפי7820מגן אח' עם חור לחיישן ~ (W205) C-CLASS
VB13861853C-Class W205 -014 '014-018מרצדסחליפי11602.7מגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB13861853TC-Class W205 -014 '014-018מרצדסחליפי11602.7מגן אח ~ (W205) C-CLASS
VB13861854015 - 205 014-018מרצדסחליפי10373.3מגן אח' עם חור לחיישן וחור לקישוט ~ (W205) C-CLASS

VB1386186015- 205 - '014-018מרצדסחליפי2162.2ספויילר אח ~ (W205) C-CLASS
VB1386187W205 -015 - '014-018מרצדסחליפי1797.7קישוט מגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB13861872W205 -014 - '014-018מרצדסחליפי553ניקל מגן אח' שמ ~ (W205) C-CLASS
VB13862101C-CLASS W205  -019 - 016-019מרצדסחליפי364לשונית מכסה מנוע ~ (W253) GLC
VB13862132W205 -018- '014-018מרצדסחליפי788.8כיסוי רצפה שמ ~ (W205) C-CLASS

VB1386252W205 -018- '014-018מרצדסחליפי480מסגרת קד' עלי ~ (W205) C-CLASS
VB13862521C-Class Coupe W205 '016-019מרצדסחליפי691.7מסגרת גריל קד ~ (W253) GLC
VB13862578W205 014-018  -019 - '014-018מרצדסחליפי1777.1תומך על' גריל קד ~ (W205) C-CLASS

VB1386268W205 GLC -017 - 014-018מרצדסחליפי440כיסוי וו גרירה קד ~ (W205) C-CLASS
VB13862681GLC 016 - 016-019מרצדסחליפי390כיסויי וו גרירה ~ (W253) GLC

VB1386276GLC -017 '016-019מרצדסחליפי476.1תומך שמ' בקורה קד ~ (W253) GLC
VB13862761W205 COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי550כיסוי ערפל ימ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
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VB13862762W205 COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי550כיסוי ערפל שמ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13862773(W205) C-CLASS  -019 - '019-021מרצדסחליפי2072.7קישוט ימ' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13862774(W205) C-CLASS  -019 - '019-021מרצדסחליפי2072.7קישוט שמ' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13862781W205 GLC -017 014-018מרצדסחליפי590גריל ימ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13862782C-Class Coupe W205 -017 '014-018מרצדסחליפי679.6גריל שמ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13862791C-CLASS W-205 -015 '014-018מרצדסחליפי2326.9תומך מגן  קד' ימ' אל ~ (W205) C-CLASS
VB13862793(W253) GLC 016-019 - '014-018מרצדסחליפי581.1תומך שפם פנס ראשי ימ ~ (W205) C-CLASS
VB13862794W205 GLC -017 '014-018מרצדסחליפי815.8חלק פנימי שמ' על' לפגוש קד ~ (W205) C-CLASS
VB13862801205 15-'014-018מרצדסחליפי1698.1קלקר מגן קד' פל ~ (W205) C-CLASS
VB13862802W205 -017 - '014-018מרצדסחליפי1296.7חיזוק פנימי תח ~ (W205) C-CLASS

VB1386284W205 -018- 014-018מרצדסחליפי932.9חלק פנימי לפגוש אחורי מרכזי ~ (W205) C-CLASS
VB1386285C-Class W205 AMG -014 '014-018מרצדסחליפי8890מגן אח ~ (W205) C-CLASS
VB1386287W205 -018- 014-018מרצדסחליפי1540.9פס מגן קישוטי מרכזי בפגוש אחורי ~ (W205) C-CLASS

VB13862876W205 -018- '014-018מרצדסחליפי1093.8מסגרת מרכז' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB1386288114 205 למגן אח-מרצדס R 014-018מרצדסחליפי205.3תומך עליון ~ (W205) C-CLASS
VB13862882W205 014-018  -019 - '014-018מרצדסחליפי298.5תומך על' שמ' למגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB1386303W205 -018- 016-019מרצדסחליפי516.8תומך בפח חזית ~ (W253) GLC
VB13863067W205 C-CLASS COUPE -019 - '019-021מרצדסחליפי575.2כיסוי וו גרירה אח ~ (W205) C-CLASS

VB138630781W205 C-CLASS COUPE -019- 019-021מרצדסחליפי17594.4מגן קד' חיצוני ~ (W205) C-CLASS
VB138630787W205 C-CLASS COUPE -019- '019-021מרצדסחליפי1720.6גריל מרכזי במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB138630801W205 C-CLASS COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי1644.5קלקר מגן קד ~ (W205) C-CLASS

VB13863081W205 COUPE  -019 -  019-021מרצדסחליפי716.9חיזוק פלסטיק קד' אמצעי ~ (W205) C-CLASS
VB138630881W205 -019 - '014-018מרצדסחליפי568.3תומך מגן אח' ימ ~ (W205) C-CLASS
VB138630882W205  -019 - '014-018מרצדסחליפי566.5תומך צדדי שמ' למגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB1386317(W205) C-CLASS 014-018 - ('קד) '014-018מרצדסחליפי927ביטנה קד' ימ ~ (W205) C-CLASS
VB13863171W205  -019 - ('חלק אח) '019-021מרצדסחליפי552.5ביטנה קד' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB1386318C-CLASS W205  -019 - ('חלק קד) '019-021מרצדסחליפי927ביטנה קד' שמ ~ (W205) C-CLASS
VB13863181W205  -019 - ('חלק אח) '019-021מרצדסחליפי987.9ביטנה קד' שמ ~ (W205) C-CLASS
VB13863285W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי8432מגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB1386345W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי4860פח אח' תח ~ (W205) C-CLASS
VB13863522W205  - 019 - '019מרצדסחליפי915.1קישוט ניקל לגריל קד- ~ (W205) C-CLASS COUPE
VB13863621017- 213 -'017-020מרצדסחליפי1038.5תומך לפנס ימ' קד ~ (W213) E-CLASS
VB13863622E-CLASS COUPE -018 '017-020מרצדסחליפי1038.5תומך לפנס שמ' קד ~ (W213) E-CLASS

VB1386368W205 COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי449.4כיסוי וו גרירה קד ~ (W205) C-CLASS
VB138637178W205 C-CLASS COUPE  -019 - '019-021מרצדסחליפי940.6תושבת מספר קד ~ (W205) C-CLASS

VB1386373(W205) C-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי1765.6מגן מצננים תח- ~ (W205) C-CLASS COUPE
VB13863731W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי1290מגן מנוע אח ~ (W205) C-CLASS
VB13863771W205 COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי648.3כיסוי קצה ימ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863772W205 COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי648.3כיסוי קצה שמ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863773W205 C-CLASS COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי1344.1ניקל מגן קד' ימ ~ (W205) C-CLASS

VB138637731(W205) C-CLASS -019 - '019-021מרצדסחליפי477.2קישוט על' ימ' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863774W205 C-CLASS COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי1344.1ניקל מגן קד' שמ ~ (W205) C-CLASS

VB138637741(W205) C-CLASS -019 - '019-021מרצדסחליפי477.2קישוט על' שמ' למגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863775(W205) C-CLASS  -019 - '019-021מרצדסחליפי3360.9קישוט מרכזי במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863776(W205) C-CLASS  -019 - '019-021מרצדסחליפי1384קישוט מרכזי במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863777W205 COUPE  -019 -  019-021מרצדסחליפי2072.7ניקל מגן קד' אמצעי ~ (W205) C-CLASS

VB1386378W213 -017 '017-020מרצדסחליפי1480.4גריל במגן קד' תח ~ (W213) E-CLASS
VB13863783W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי467.4גריל ימ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863784W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי467.4גריל שמ' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863787W205 C-CLASS COUPE  -019 - '019-021מרצדסחליפי1460גריל תח' במגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863791W205 COUPE  -019 -  019-021מרצדסחליפי1096.2תומך מגן קד' ימ' גדול ~ (W205) C-CLASS
VB13863792W205 COUPE  -019 -  019-021מרצדסחליפי1096.2תומך מגן קד' שמ' גדול ~ (W205) C-CLASS
VB13863793W205 COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי896.6תומך מגן קד' ימ' תח ~ (W205) C-CLASS

VB1386381W205 C-CLASS COUPE  -019 -  '019-021מרצדסחליפי9980מגן קד ~ (W205) C-CLASS
VB13863818W247/019- W205 C-CLASS  -020 -  019-021מרצדסחליפי3167.1סמל קד'+תושבת ~ (W205) C-CLASS

VB1386382C-Class Coupe W205 AMG '016-019מרצדסחליפי3777.3ספויילר אח תח ~ (W292) GLE-COUPE
VB1386383GLC-017 '016-019מרצדסחליפי984.4סופג זעזועים תח' שמ'/ימ' בקורת קד ~ (W253) GLC

VB13863841C-Class Coupe W205 -016 014-018מרצדסחליפי1129תומך במגן אח' מרכזי ~ (W205) C-CLASS
VB13863842C-CLASS W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי699.6חיזוק פנ' תח' לממגן קד ~ (W205) C-CLASS

VB1386385C-Class Coupe W205 AMG '016-019מרצדסחליפי6847.9מגן אח ~ (W292) GLE-COUPE
VB13863851C-Class Coupe W205  17-18 016-019מרצדסחליפי4169.7מגן אח' דגם ספורט ~ (W292) GLE-COUPE
VB13863852(W205) C-CLASS -019 - (חיישנים) '019-021מרצדסחליפי21019.2מגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB1386387(W205) C-CLASS  -019 - '019-021מרצדסחליפי1225.6מסגרת לאגזוז אח' ימ ~ (W205) C-CLASS
VB1386388(W205) C-CLASS  -019 - '019-021מרצדסחליפי1225.6מסגרת לאגזוז אח' שמ ~ (W205) C-CLASS

VB13863881(W205) C-CLS COUPE -019 - '019מרצדסחליפי740.9קישוט ימ' למגן קד- ~ (W205) C-CLASS COUPE
VB13863882(W205) C-CLS COUPE -019 - '019מרצדסחליפי740.9קישוט שמ' למגן קד- ~ (W205) C-CLASS COUPE
VB13863883W205 014-018  -019- '019-021מרצדסחליפי574.5חלק פנ' ימ' למגן אח ~ (W205) C-CLASS
VB13863884W205  -019- '019-021מרצדסחליפי451.8חלק פנ' שמ' למגן אח ~ (W205) C-CLASS

VB1390110W176  -013 (אלומיניום) 013-018מרצדסחליפי4862.99מכסה מנוע ~ (W176) A-CLASS
VB13901101W176 -012 013-018מרצדסחליפי3968.5מגן קד' ללא וישר וחיישן עם ח.גרירה ~ (W176) A-CLASS

VB13901101TW176 -012 013-018מרצדסחליפי3968.5מגן קד' ללא וישר וחיישן עם ח.גרירה ~ (W176) A-CLASS
VB1390111W176  -013 (אלומיניום) '013-018מרצדסחליפי2010.5כנף קד' ימ ~ (W176) A-CLASS

VB13901110(W167) GLS-CLAS  -019 - 019מרצדסחליפי19708.24מכסה מנוע- ~ (W167) GLS-CLASS
VB1390112W176 -013 (אלומיניום) '013-018מרצדסחליפי2010.5כנף קד' שמ ~ (W176) A-CLASS

VB13901167W117 -13 014-018מרצדסחליפי164.9כיסוי וו גרירה למגן אחורי ~ (W117) CLA-CLASS
VB13901173013- 176- '013-018מרצדסחליפי1456.6כיסוי תח' לפגוש קד ~ (W176) A-CLASS
VB13901177W176  -012 013-018מרצדסחליפי354.2תושבת ללוחית רישוי ~ (W176) A-CLASS

VB1390118B180 -011 - '013-018מרצדסחליפי771.8ביטנה קד' שמ ~ (W176) A-CLASS
VB1390151W176 AMG -013 013-018מרצדסחליפי2933.9גריל אפור ~ (W176) A-CLASS

VB1390151ZAMG W176 -014 013-018מרצדסחליפי3456.3גריל קד' מושלם ~ (W176) A-CLASS
VB1390153A-CLASS W176 013-018 - '013-018מרצדסחליפי1370.1גריל קד ~ (W176) A-CLASS

VB13901552A-CLASS W176 013-018 - 013-018מרצדסחליפי1098.9פס קישוט לגריל ~ (W176) A-CLASS
VB13901621W167 019 - '019מרצדסחליפי566.72מסגרת פנס ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
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VB13901622W167 019 - '019מרצדסחליפי566.72מסגרת פנס שמ- ~ (W167) GLE-CLASS

VB1390167CLA 117 -14 '014-018מרצדסחליפי400.5כיסוי וו גרירה בפגוש אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB1390168(W167) GLE-CLASS ~ -019 - '019מרצדסחליפי645.84וו גרירה למגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390173GLE-COUPE (W167  -020) - 020מרצדסחליפי3160.14מגן מנוע מרכזי- ~ (W167) GLE-COUPE

VB13901731W167  -019 - '020מרצדסחליפי2678.4מגן גחון אח- ~ (W167) GLE-COUPE
VB13901773(W167) GLE-CLASS  -019 - 'חליפי1080.08קישוט ימ' תח' למגן קד
VB13901774(W167) GLS-CLASS  -019 - 'חליפי1080.08ניקל שמ' למגן קד
VB13901775(W167) GLS-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי2210.64ניקל תח' למגן קד- ~ (W167) GLS-CLASS
VB13901791GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי541תומך קד' ימ' גדול במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13901792(W167) GLE-COUPE  -020 - '020מרצדסחליפי541תומך שמ' למגן קד- ~ (W167) GLE-COUPE

VB1390180GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1187תומך תח' למגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13901800W167 GLE-CUPE  -019 - 019מרצדסחליפי6061.54גשר על' לפח חזית- ~ (W167) GLE-CLASS

VB139018001W167 GLE-CUPE  -019 - 019מרצדסחליפי388.35פח ניצב לפח חזית- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13901802GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1709.36תומך פלסטיק קד' על- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13901811חיישנים + W176 A-Class -016 '013-018מרצדסחליפי3980.3מגן קד ~ (W176) A-CLASS

VB139018117W167  -019 - ('חלק קד)'019מרצדסחליפי2388.6ביטנה כנף קד ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB139018118W167 019 - (חלק קדמי)'019מרצדסחליפי2114.6ביטנה כנף קד' שמ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13901811Tחיישנים + W176 A-Class -016 '013-018מרצדסחליפי3980.3מגן קד ~ (W176) A-CLASS

VB13901812A-Klasse W176 -014 '013-018מרצדסחליפי4789.11מגן קד ~ (W176) A-CLASS
VB139018171W167 019 - ('חלק אח)'019מרצדסחליפי1660ביטנה כנף קד ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB139018181W167 019 - ('חלק אח)'019מרצדסחליפי1660ביטנה כנף קד' שמ- ~ (W167) GLE-CLASS

VB1390182W167 - 019 '020מרצדסחליפי5134.53מגן קד' תח- ~ (W167) GLE-COUPE
VB1390185013-018מרצדסחליפי4628.6מגן אח-מרצדס 176 -012 ללא חיישנים ~ (W176) A-CLASS
VB1390186W117 -13 '014-018מרצדסחליפי757.7ספויילר מגן אח ~ (W117) CLA-CLASS

VB13901867GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי419.52כיסוי וו גרירה אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13901868GLE-COUPE (W167  -020) - '020מרצדסחליפי169.28כיסוי וו גרירה קד- ~ (W167) GLE-COUPE

VB1390187(W246) B-CLASS 012-018 - '013-018מרצדסחליפי1986.1חיזוק תח' למגן אח ~ (W176) A-CLASS
VB13901871W176) -2012) '013-018מרצדסחליפי144.1כיסוי ימ' גריל אח ~ (W176) A-CLASS

VB139018711W167 019 -  '019מרצדסחליפי566.72כיסוי מגן אח' ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13901872W176) -2012) '013-018מרצדסחליפי437.2קישוט מגן אח' שמ ~ (W176) A-CLASS

VB139018721W167 019 -  '019מרצדסחליפי566.72כיסוי מגן אח' שמ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB139018771GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי829.84קישוט צדדי אח' ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB139018791GLE W167  -019 -  '019מרצדסחליפי221.72תומך מגן קד' ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB139018792GLE W167  -019 -  '019מרצדסחליפי221.72תומך מגן קד' שמ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB139018793(W167) GLE-COUPE  -020 - '020מרצדסחליפי193.25תושבת ימ' למגן קד- ~ (W167) GLE-COUPE
VB139018794(W167) GLE-COUPE  -020 - '020מרצדסחליפי156.4תושבת שמ' למגן קד- ~ (W167) GLE-COUPE

VB1390193A-CLASS/W176  -012 '013-018מרצדסחליפי133.6כיסוי שמ' בפגוש קד ~ (W176) A-CLASS
VB1390194A-CLASS/W176  -012 '013-018מרצדסחליפי128.1כיסוי ימ' בפגוש קד ~ (W176) A-CLASS

VB13902761W176  -014  '013-018מרצדסחליפי369.1כיסוי ערפל קד' ימ ~ (W176) A-CLASS
VB13902762W176  -014  '013-018מרצדסחליפי172.3כיסוי ערפל קד' שמ ~ (W176) A-CLASS

VB1390283013-  176 - '013-018מרצדסחליפי434קלקר קד ~ (W176) A-CLASS
VB1390351(C-CLASS 17 (117-'014-018מרצדסחליפי1490גריל קד ~ (W117) CLA-CLASS
VB1390368-A-CLASS/W176 016 '013-018מרצדסחליפי490כיסוי וו גרירה קד ~ (W176) A-CLASS

VB139037851014- 176 '013-018מרצדסחליפי822.9ספויילר ימ' חצ' בפגוש קד ~ (W176) A-CLASS
VB13903786013- 176 '013-018מרצדסחליפי641.9מסגרת ערפל שמ ~ (W176) A-CLASS
VB13903861A45 A176 -016 '013-018מרצדסחליפי3990ספויילר אח' תח ~ (W176) A-CLASS

VB1390387(C-CLASS 17 (117-'014-018מרצדסחליפי880קישוט  למגן אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB13903882A-CLASS/W176 -016 '013-018מרצדסחליפי490ספויילר תח' שמ' בפגוש קד ~ (W176) A-CLASS

VB139038881(W117) CLA-CLAS ~ 014-018- '014-018מרצדסחליפי490תומך ימ' למגן אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB139038882(W117) CLA-CLAS ~ 014-018- '014-018מרצדסחליפי490תומך שמ' למגן אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB13903888T014- 176 '013-018מרצדסחליפי4989.2מגן אחורי חיצ ~ (W176) A-CLASS

VB1390407016- מרצדסחליפי3605קורת רוחב קד'-סיטאןW415) ~ -016) סיטאן
VB13904473W167  -019 - '019מרצדסחליפי1896מגן מנוע קד- ~ (W167) GLE-CLASS

VB1390451PFMW167  -019 - (אביזר) '020מרצדסחליפי6880גריל קד' עלי- ~ (W167) GLE-COUPE
VB13904522W167 019 -  '019מרצדסחליפי2379.42קישוט תח' לגריל קד- ~ (W167) GLE-CLASS

VB1390453W167 019 -  '019מרצדסחליפי5333.07גריל קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390463W167 019 -  '019מרצדסחליפי2660.08קישוט על' לגריל קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390467(W167) GLE-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי267.43כיסוי וו גרירה אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390473GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי298.1קישוט ימ' בגריל אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390474GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי298.1קישוט שמ' בגריל אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390475GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי851.8קישוט פנ' ימ' במגן אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390476GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי851.8קישוט פנ' שמ' במגן אח- ~ (W167) GLE-CLASS

VB13904770GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1239.94קישוט במגן קד' תח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13904771GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי763.6קישוט ימ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13904772GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי709.1קישוט שמ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13904781(W167) GLE-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי1249.86גריל שמ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13904782(W167) GLE-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי1249.86גריל ימ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13904787W167 019 -  019מרצדסחליפי841.5גריל אוורור תחתון מרכזי- ~ (W167) GLE-CLASS

VB139047871W167  -019 - '019מרצדסחליפי3896.4קישוט מגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390481W167 019 -  019מרצדסחליפי7391.47מגן קדמי- ~ (W167) GLE-CLASS

VB13904810W167)  -019) (עם חיישנים)GLE-CLASS - '019מרצדסחליפי14890מגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390482GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי2886.92ספויילר תח' למגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS

VB13904820GLE W167  -019 -  '019מרצדסחליפי8666.27ספויילר תח' דק למגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390486W167 019 -  '019מרצדסחליפי5676.2סופיילר למגן אחורי תח- ~ (W167) GLE-CLASS

VB13904861(W167) GLE-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי5058.25ספויילר תח' למגן אח- ~ (W167) GLS-CLASS
VB139048610W167 019 -  '019מרצדסחליפי906.03כיסוי פנס אח' ימ- ~ (W167) GLE-CLASS

VB13904862W167 019 -  '019מרצדסחליפי787.8כיסוי פנס אח' שמ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390487(W167) GLE-CLASS -019 - '019מרצדסחליפי4322.65קישוט מרכזי למגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS

VB13904870GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי2677.26קישוט ספויילר אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13904883(W167) GLE-COUPE  -020 - '020מרצדסחליפי1866.58כיסוי תח' למגן קד- ~ (W167) GLE-COUPE

VB1390567(W167) GLE  -019 - '019מרצדסחליפי321.48כיסוי וו גרירה למגן אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1390568W167  -019 - '020מרצדסחליפי718.16כיסוי וו גרירה קד- ~ (W167) GLE-COUPE
VB1390577GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1771.63פס קישוט במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
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VB13905770GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1450.8קישוט במגן קד' תח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13905771(W167) GLE-COUPE  -020 - '020מרצדסחליפי1714.6ישוט מרכזי למגן קד- ~ (W167) GLE-COUPE
VB13905772GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1010.9ניקל במגן קד' שמ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13905773GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1010.9ניקל במגן קד' ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB13905775(W167) GLE  -020 - '020מרצדסחליפי1097.99קישוט תח' ימ' למגן קד- ~ (W167) GLE-COUPE
VB13905776(W167) GLE-COUPE-020 -'020מרצדסחליפי1097.99קישוט שמ' תח' למגן קד- ~ (W167) GLE-COUPE

VB1400212CLA 014-  C117 (אלומיניום) '014-018מרצדסחליפי3555.11כנף קד' שמ ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400251אביזר יהלומים W117 -014 '014-018מרצדסחליפי3799.6גריל קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB14002511013- 117 בודי CLA 014-018מרצדסחליפי1191.1גריל קד'  שחור ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400252013- 117 בודי CLA '014-018מרצדסחליפי1987.1מסגרת ניקל לסמל בגריל קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB14002522117 013- 014-018מרצדסחליפי712.9ניקל גריל קד' בודי ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002523013- 117 בודי CLA  '014-018מרצדסחליפי1972.3כיסוי ניקל בגריל קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB140025231CLA C117  -014 - '014-018מרצדסחליפי401.2ניקל בגריל קד' ימ ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002524CLA C117  -014 - '014-018מרצדסחליפי401.2ניקל בגריל קד' שמ ~ (W117) CLA-CLASS

VB14002581TCLA W117 014-016 - (ללא חיישנים) '014-018מרצדסחליפי11620.5מגן קד ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002585117 13 014-018מרצדסחליפי5551.31מגן אח' חיצ' ללא חורים בודי ~ (W117) CLA-CLASS

VB14002585T117 13 014-018מרצדסחליפי5551.31מגן אח' חיצ' ללא חורים בודי ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002588CLA 117 -014 014-018מרצדסחליפי1676.8גריל רדיאטור ~ (W117) CLA-CLASS

VB14002681TCLA W117  -014 (עם חיישנים) - '014-018מרצדסחליפי6560מגן קד ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400269013-  176 - 013-018מרצדסחליפי496.8כיסוי אח' ימ' בסף מדרכה ~ (W176) A-CLASS

VB14002731W246 / CLA 117 014 -08- 014-018מרצדסחליפי682.3מגן מנוע ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400275CLA -013 117 014-018מרצדסחליפי358.1המשך תריס ימין במגן ~ (W117) CLA-CLASS

VB14002752(W117) CLA-CLASS ~ 014-018 014-018מרצדסחליפי2698.36מסגרת גריל קדמי ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400276C117 -014 '014-018מרצדסחליפי365רשת שמ' בפגוש קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB1400276215- 117- '014-018מרצדסחליפי526.2בסיס כיסוי ערפל קד' שמ ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400277518 117 '014-018מרצדסחליפי3451ניקל תח' למגן קד ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002791CLA 117 /12 176 -014 014-018מרצדסחליפי726.9תומך קדמי ימין ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002792117 17-014-018מרצדסחליפי389.1תומך קד שמ ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002793017- 117 '014-018מרצדסחליפי191.58תומך קד' ימ' פני ~ (W117) CLA-CLASS
VB14002794CLA C117  -014 - '014-018מרצדסחליפי225.3תפס כנף שמ' למגן קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB1400280W246 / 012- B180 -08  לא פעיל - 015-018       180מרצדסחליפי1386.6חיזוק למגן קד
VB1400285T15 117 '014-018מרצדסחליפי14393.3מגן אח' חיצ ~ (W117) CLA-CLASS

VB1400287CLA 117/212 -013 - '014-018מרצדסחליפי650פס תחתון במגן אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB14003642CLA-Class W118  -019 - 019מרצדסחליפי350.7מנוע למיכל מתיז- ~ (W118) CLA-CLASS
VB14003791017- 117 '014-018מרצדסחליפי623.6תומך ימ' לפגוש קד ~ (W117) CLA-CLASS

VB140038011117 '014-018מרצדסחליפי836.8בולם זעזועים מר' בפגוש קד ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400381CLA 117 -019 '014-018מרצדסחליפי11150מגן ק' חיצ ~ (W117) CLA-CLASS
VB1400385AMG 016- W117 CLA '014-018מרצדסחליפי9224.9מגן אח ~ (W117) CLA-CLASS
VB140518195-97 נקסיה 95-97 - לא פעילדייהוחליפי509מגן קד' חיצ' - נקסיה
VB141011198-03 לאנוס 98-03 - לא פעילדייהוחליפי199.7כנף קד' ימ' - לאנוס
VB141011298-03 לאנוס 98-03 - לא פעילדייהוחליפי258.15כנף קד' שמ' - לאנוס
VB141018198-03 לאנוס 98-03 - לא פעילדייהוחליפי527.6מגן קד' חיצ' - לאנוס
VB1410202B180 -012  012-018מרצדסחליפי3208.51גשר עליון ~ (W246) B-CLASS
VB1410207A-Klasse W176 -014 '012-018מרצדסחליפי1872.7קורת רוחב קד ~ (W246) B-CLASS
VB1410210W246/B180  -012 012-018מרצדסחליפי5066.6מכסה מנוע ~ (W246) B-CLASS
VB1410211W246/B180 -012 (אלומיניום) '012-018מרצדסחליפי2390.99כנף קד' ימ ~ (W246) B-CLASS
VB1410212W246/B180 -012 (אלומיניום) '012-018מרצדסחליפי3290.99כנף קד' שמ ~ (W246) B-CLASS
VB1410252W246 -012 '012-018מרצדסחליפי1459.8מסגרת גריל קד ~ (W246) B-CLASS

VB14102642B180 -012  012-018מרצדסחליפי440מנוע מיכל שפריצר ~ (W246) B-CLASS
VB1410273246 16-לא פעיל - 06-       245מרצדסחליפי883.9מגן מנוע

VB14102761(W246) B-CLASS 012-018 - '012-018מרצדסחליפי194קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ ~ (W246) B-CLASS
VB14102762W246) 012-018) - '012-018מרצדסחליפי194קישטו ניקל לפנס ערפל שמ ~ (W246) B-CLASS

VB1410282'B180 -012  012-018מרצדסחליפי315.1ספוילר קד ~ (W246) B-CLASS
VB1410285B-CLASS W246  -013 - '013מרצדסחליפי11091.4מגן אח-  B-CLASS W246 - לא פעיל

VB1410285TB-CLASS W246  -013 - '013מרצדסחליפי11091.4מגן אח-  B-CLASS W246 - לא פעיל
VB14102871-W246 -012 '012-018מרצדסחליפי440.8פס מגן ימ' פגוש אח ~ (W246) B-CLASS
VB14102872מרצדס L B-180 '012-018מרצדסחליפי538.4ניקל מגן אח ~ (W246) B-CLASS

VB141125100-02 נובירה 00-02 - לא פעילדייהוחליפי288.4גריל קד' - נובירה
VB1412110(אלומניום)(W205) C-CLASS  -019 - 014-018מרצדסחליפי5550.9מכסה מנוע ~ (W205) C-CLASS

VB1412110S(ברזל)(W205) C-CLASS  -019 - חליפי4840מכסה מנוע
VB14201801222 013-017מרצדסחליפי1390קלקל מגן קד-מרצדס ~ (W222) S-CLASS

VB1420210W222  -014 (אלומיניום) 013-017מרצדסחליפי15156.7מכסה מנוע ~ (W222) S-CLASS
VB1420211W222  -014 (אלומיניום) '013-017מרצדסחליפי5601.3כנף קד' ימ ~ (W222) S-CLASS
VB1420212W222  -014 (אלומיניום) '013-017מרצדסחליפי5601.3כנף קד' שמ ~ (W222) S-CLASS

VB14202617W222 -014 - '013-017מרצדסחליפי998ביטנה קד' ימ ~ (W222) S-CLASS
VB14202653W222 -013 - '06-013מרצדסחליפי1380.1פס קישוט כנף קד' ימ S-CLASS W221 - לא פעיל
VB14202668S CLASS W222 -14 013-017מרצדסחליפי160כיסוי וו גרירה קד ~ (W222) S-CLASS
VB14202673W222 -013 - '06-013מרצדסחליפי1325.5פס קישוט דלת קד' ימ S-CLASS W221 - לא פעיל

VB142026731W222 -014 - '013-017מרצדסחליפי810מגן מנוע אח ~ (W222) S-CLASS
VB142026732W222 -014 - '013-017מרצדסחליפי2490.4מגן אבנים תח' קד ~ (W222) S-CLASS

VB14202674W222 -013 - '06-013מרצדסחליפי1274.6פס קישוט דלת קד' שמ S-CLASS W221 - לא פעיל
VB142026773014-  222 - '013-017מרצדסחליפי360.2קישוט ימ' במגן קד ~ (W222) S-CLASS
VB142026774W222 -013 - '06-012מרצדסחליפי880ניקל מגן קד' שמ ~ (W221) S-CLASS

VB14202678S222 -014 - '013-017מרצדסחליפי890סורג במגן קד ~ (W222) S-CLASS
VB142026781W222 -014 - 010-016מרצדסחליפי680תריס ימ' במגן E-CLASS W21 - לא פעיל
VB142026785014-  222 - '010-016מרצדסחליפי347.2מסגרת ערפל ימ E-CLASS W21 - לא פעיל

VB14202683W222 -013 - '06-013מרצדסחליפי1126.6קישוט(ארוך)בדלת אח' ימ S-CLASS W221 - לא פעיל
VB14202761(W222) S-CLASS -018 - 013-017מרצדסחליפי848.24ניקל תחתון בכיסוי ערפל ימין ~ (W222) S-CLASS
VB14202773(W222) S-CLS -018- (ניקל) '560 ~ -018מרצדסחליפי646.8קישוט ימ' למגן קד (W222) S-CLASS
VB14202774S-CLASS W222  -014 - '013-017מרצדסחליפי646.8ניקל מגן קד' שמ ~ (W222) S-CLASS
VB14202793W222 -015 013-017מרצדסחליפי689.8פחית ימ' מחתח לחיזוק ~ (W222) S-CLASS
VB14202794W222 -15 013-017מרצדסחליפי455.5תושבת שמ' לחיזוק ~ (W222) S-CLASS

VB1420280W222 -014 013-017מרצדסחליפי6123.2קורת רוחב קד' אלומניום ~ (W222) S-CLASS



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB1420281013- היבריד S-222 '013-017מרצדסחליפי9980מגן קד' חיצ ~ (W222) S-CLASS

VB14202880W222 -015 -013-017מרצדסחליפי760.9תפס אח' עליון ~ (W222) S-CLASS
VB14202883W222 -017 - '013-017מרצדסחליפי880מסגרת ניקל לאגזוז במגן אח' ימ ~ (W222) S-CLASS
VB14202884W222 -013-'013-017מרצדסחליפי880קישוט מגן אח שמ ~ (W222) S-CLASS
VB14203573(W222) S-CLASS  -018 - 'חליפי1717.64כיסוי תח' למגן קד

VB1420371S-CLASS W222  -014 - 013-017מרצדסחליפי902כונס אויר על' למצנן ~ (W222) S-CLASS
VB14203761W222 -017-013-017מרצדסחליפי1087.9קישוט ניקל ימ' בתריס ערפל ~ (W222) S-CLASS
VB14203762W222 -017-013-017מרצדסחליפי1087.9קישוט ניקל שמ' בתריס ערפל ~ (W222) S-CLASS

VB1420378W222 -017-013-017מרצדסחליפי862.9סורג קד' מרכזי ~ (W222) S-CLASS
VB14203781W222 -017 - '013-017מרצדסחליפי846.7כיסוי ערפל קד' ימ ~ (W222) S-CLASS
VB14203782W222 -017-'013-017מרצדסחליפי846.7תריס ערפל שמ ~ (W222) S-CLASS
VB14203787(W222) S-CLASS  -018 - '560 ~ -018מרצדסחליפי1906.8גריל תח' למגן קד (W222) S-CLASS
VB14203794W222 -017- 013-017מרצדסחליפי998תושבת מרכזית ~ (W222) S-CLASS

VB1420381KIT(W222) S-CLASS -018 - '560 ~ -018מרצדסחליפי29156.7מגן קד (W222) S-CLASS
VB1420386(W222) S-CLASS  -018 - '560 ~ -018מרצדסחליפי4328.5ספויילר תח' למגן אח (W222) S-CLASS

VB14203873(W222) S-CLASS  -018 - '560 ~ -018מרצדסחליפי919.5קישוט ניקל למגן קד (W222) S-CLASS
VB14203874(W222) S-CLASS -018 - '560 ~ -018מרצדסחליפי972.9פס ניקל תח' למגן קד (W222) S-CLASS
VB14203880(W222) S-CLASS  -018 - '560 ~ -018מרצדסחליפי859.4תומך מרכזי למגן אח (W222) S-CLASS
VB14207178AMG 015- W222 013-017מרצדסחליפי490תושבת לוחית רישוי ~ (W222) S-CLASS

VB142077081S-500 15- '013-017מרצדסחליפי7740מגן קד' חיצ ~ (W222) S-CLASS
VB14207761017- 237 '013-017מרצדסחליפי240כיסוי ערפל ימ ~ (W222) S-CLASS
VB14207762S500 15- '013-017מרצדסחליפי280רשת לכיסוי ערפל קד' שמ ~ (W222) S-CLASS
VB14207775222 013-017מרצדסחליפי880ניקל מגן קד-מרצדס ~ (W222) S-CLASS
VB14207776S-500 15-  '013-017מרצדסחליפי1018.9ניקל כיסוי ערפל קד ~ (W222) S-CLASS
VB14207777017- 237 '013-017מרצדסחליפי980ניקל כיסוי ערפל ימ ~ (W222) S-CLASS
VB14207782S500 15- '013-017מרצדסחליפי390כיסוי ערפל שמ ~ (W222) S-CLASS
VB14207786AMG 015- W222 '013-017מרצדסחליפי1231גריל מרכזי במגן קד ~ (W222) S-CLASS
VB14207793S500 14- '014-018מרצדסחליפי813.4איתות בקישוט קד' שמ ~ (W205) C-CLASS

VB1420780S-222 013-017מרצדסחליפי3980חיזוק קד מרצדס ~ (W222) S-CLASS
VB14207800S-CLASS W222  -014 - '013-017מרצדסחליפי880חיזוק גריל תח' במגן קד ~ (W222) S-CLASS

VB1420784550 '013-017מרצדסחליפי3961פנימי למגן אח ~ (W222) S-CLASS
VB1420786(W222) S-CLASS  -018 - '560 ~ -018מרצדסחליפי5193.9מגן אח' תח (W222) S-CLASS

VB14210185W447)  -017) מרצדסחליפי3867.4מגן אח'  ויטו/ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB142108508 מרצדסחליפי3238.3פגוש אח. ויאנוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VB142110016 ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי2190.5פח חזית -ויאנו
VB1421103016- מרצדסחליפי455.4תומך מגן קד' ימ' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421104016-  מרצדסחליפי750.3תומך שמ' לפח חזית - ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421105016-  מרצדסחליפי702.2פח ניצב לפח חזית - ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB142111116 ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי2801.2כנף קד ימ ויאנו
VB1421112016-  05-015 ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי2803כנף קד' שמ' - ויאנו/ויטו

VB14211791010-015 מרצדסחליפי147.8תומך למגן קד' ימי - ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB14211792016- מרצדסחליפי147.7מחזיק שמ' מגן קד' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB1421180016- מרצדסחליפי5926.7חיזוק מגן קד' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB14211802016- מרצדסחליפי2013.7חיזוק פני' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421181116 מרצדסחליפי6390מגן קד מרצדס ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421181T16- מרצדסחליפי5695מגן קד' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB1421185CM2}-16}מרצדסחליפי6840.2מגן אח ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421185117- מרצדסחליפי4967.4מגן אח' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB142118511016- מרצדסחליפי9980מגן אח'-ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421185215 מרצדסחליפי9980מגן אח'-ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VB1421269V-CLASS 2020-  מרצדסחליפי2368.2קישוט מגן אח' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421281(עם חיישנים)V-CLASS 2020-  מרצדסחליפי15721.4מגן קד' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1421285(ללא  חיישנים)V-CLASS 2020-  מרצדסחליפי9980מגן אח' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו
VB1430104S500 15- '013-017מרצדסחליפי1967.4פח משקף קד' שמ ~ (W222) S-CLASS

VB14301041W222 -017- '013-017מרצדסחליפי1390פח משקף שמ ~ (W222) S-CLASS
VB1431110W167 019 - 019מרצדסחליפי23821.8מכסה מנוע- ~ (W167) GLE-CLASS

VB14311168GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי568.56כיסוי וו גרירה קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB143111761GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1545.6כיסוי ימ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB143111762GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי1545.6כיסוי שמ' במגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS

VB14311181GLE (W167  -019) - '019מרצדסחליפי17148.8מגן קד- ~ (W167) GLE-CLASS
VB14311185GLE W167  -019 - '019מרצדסחליפי12981מגן אח- ~ (W167) GLE-CLASS
VB14311771W167 019 -  '019מרצדסחליפי762.68קישוט קד ימ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB14311772W167 019 -  '019מרצדסחליפי762.68קישוט קד שמ- ~ (W167) GLE-CLASS
VB1431185TW167 019 -  019מרצדסחליפי10367.8כיסוי במגן אחורי- ~ (W167) GLE-CLASS

VB1440110016- מרצדסחליפי2670.9מכסה מנוע-סיטאןW415) ~ -016) סיטאן
VB1451770T06-07 4פורדחליפי824מגן אח' - מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
VB1500178717- 015סמארטחליפי1058.34גריל במגן קד' תחתון סמארט-  ~ (W453) FOR FOUR

VB15002012015- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי3027.65קורת רוחב קד' ויטו
VB1500281014 ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי2875.5מגן קד' חיצוני ויאנו
VB1500285012- ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי2616מגן אחורי ויאנו
VB1500291016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי440תפס ימ מגן קד ויאנו
VB1500292016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי440תפס שמ מגן קד ויאנו

VB1511081TB-CLASS W246  -012 - '012-018מרצדסחליפי3041.5מגן קד' חיצ ~ (W246) B-CLASS
VB1520110CLA-Class W118  -019 - 019מרצדסחליפי15535.2מכסה מנוע- ~ (W118) CLA-CLASS

VB15201178(W118) CLA-CLAS  -019 - '019מרצדסחליפי1027.64תושבת לוחית רישוי קד- ~ (W118) CLA-CLASS
VB1520177(W118) CLA-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי1232.8קישוט תח' למגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS

VB15201770(W118) CLA-CLAS  -019 - '019מרצדסחליפי2346קישוט מרכזי למגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS
VB15201771(W118) CLA-CLAS  -019 - '019מרצדסחליפי7808.96מגלש מגן אח- ~ (W118) CLA-CLASS

VB1520178CLA-Class W118  -019 - '019מרצדסחליפי2023.6רשת למגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS
VB1520181CLA-Class W118  -019 - '019מרצדסחליפי18744.1מגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS

VB15201810(W118) CLA-CLASS  -019 - (חיישנים) '019מרצדסחליפי16662.4מגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS
VB15201811CLA-Class W118  -019 - '019מרצדסחליפי16354.82מגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS

VB152018111CLA-Class W118  -019 - '019מרצדסחליפי8372.92מגן קד- ~ (W118) CLA-CLASS
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VB1520185(W118) CLA-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי14194.5מגן אח- ~ (W118) CLA-CLASS

VB15201851עם חיישן חניה (W118) CLA-CLASS-019 - '019מרצדסחליפי15724מגן אח- ~ (W118) CLA-CLASS
VB15201853CLA-Class W118  -019 - 'חליפי17471.01מגן אח

VB1520186(W118) CLA-CLAS  -019 - '019מרצדסחליפי3345.12ספויילר תח' למגן אח- ~ (W118) CLA-CLASS
VB152018811(W118) CLA-CLAS  -019 - '019מרצדסחליפי1049תומך שמ' תח' למגן אח- ~ (W118) CLA-CLASS
VB152018821(W118) CLA-CLAS  -019 - '019מרצדסחליפי1049תומך ימ' תח' למגן אח- ~ (W118) CLA-CLASS

VB1521382015-018 יוקון ~ 00-015גי.אמ.סיחליפי1215.9ספויילר תח' למגן קד' - יוקון
VB152138511- יוקון ~ 00-015גי.אמ.סיחליפי4841מגן אח' חיצ' ללא חור לחיישן טאו/יוקון

VB1521391207-08 יוקון ~ 00-015גי.אמ.סיחליפי4441.6מכסה מנוע יוקון
VB1610180(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי3370.6חיזוק פנ' למגן קד- ~ (W177) A-CLASS

VB1611185TE-CLASS W213  -017 - '017-020מרצדסחליפי20258.5מגן אח' חיצ ~ (W213) E-CLASS
VB1615696110 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי285.32ציר מכסה מנוע ימין-קורסה
VB1615696211 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי285.32ציר מכסה מנוע שמאל-קורסה
VB16200182(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי2087.4ספויילר תח' למגן קד- ~ (W247) GLB
VB16201002(W247) B-CLASS  -019 - 019מרצדסחליפי3739גשר על' לפח חזית- ~ (W247) B-CLASS

VB1620111(אלומניום)(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי11988.1כנף קד' שמ- ~ (W247) GLB
VB16201110EQA/020-  (W247) GLA  -021 (אלומניום)- '020מרצדסחליפי5693.89כנף קד' ימ- ~ (W247) GLA

VB1620112(אלומניום)(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי11988.1כנף קד' ימ- ~ (W247) GLB
VB16201120EQA/020-  (W247) GLA  -021 (אלומניום)- '020מרצדסחליפי5693.89כנף קד' שמ- ~ (W247) GLA
VB16201167(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי372כיסוי וו גרירה למגן אח- ~ (W247) GLB
VB16201210(W247) GLB  -020 - 020מרצדסחליפי14508.4מכסה מנוע- ~ (W247) GLB

VB1620151(W247) GLA  -020 - '020מרצדסחליפי4664.7גריל קד- ~ (W247) GLA
VB1620167GLA W247  -021 - '020מרצדסחליפי217.75כיסוי וו גרירה למגן אח- ~ (W247) GLA

VB16201671(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי372.6כיסוי וו גרירה למגן אח- ~ (W247) GLB
VB1620168(W247)GLA  -020 - '020מרצדסחליפי227.8כיסוי וו גרירה קד- ~ (W247) GLA

VB16201681X247 20-21  חליפי448.02כיסוי וו גרירה בפגוש קד' הכנה לצבע
VB16201682X247 20-21 חליפי446.09כיסוי וו גרירה בפגוש קד' שחור
VB16201751(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי5539.32גריל קד- ~ (W247) GLB
VB16201786(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי4039.72מגן אח' תח- ~ (W247) GLB
VB16201787(W247)GLA  -020 - '020מרצדסחליפי2270גריל במגן קד- ~ (W247) GLA
VB16201791(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי474.72תומך צדדי ימ' למגן קד- ~ (W247) GLA
VB16201792(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי474.72תומך צדדי שמ' למגן קד- ~ (W247) GLA

VB1620180(W247) GLB/GLA  -020 - '020מרצדסחליפי3464.3חיזוק פנ' למגן קד- ~ (W247) GLA
VB1620181(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי12900מגן קד- ~ (W247) GLB
VB1620182GLB-CLASS X247 -020 '020מרצדסחליפי3231.1ספויילר למגן קד- ~ (W247) GLB
VB1620185(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי10847.72מגן אח- ~ (W247) GLB
VB1620186(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי5143.72מגן אח' תח- ~ (W247) GLB
VB1620187(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי2348.3קישוט למגן קד- ~ (W247) GLB
VB1620771(W247) GLA  -020 - '020מרצדסחליפי435.1קישוט ימ' למגן קד- ~ (W247) GLA
VB1620772(W247) GLA  -020 - '020מרצדסחליפי435.1קישוט שמ' למגן קד- ~ (W247) GLA

VB16207771(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי1978מגלש מגן אח- ~ (W247) GLB
VB1620787(W247) GLA  -020 - '020מרצדסחליפי835גריל תח' במגן קד- ~ (W247) GLA

VB16207871W247 GLA -020 - 020מרצדסחליפי568.4קישוט מרכזי בין פנסי ערפל קד- ~ (W247) GLA
VB1630110(W223) S-CLASS  -021 - 021מרצדסחליפי30870.6מכסה מנוע- ~ (W223) S-CLASS
VB1630111(W223) S-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי10366.56כנף קד' ימ- ~ (W223) S-CLASS
VB1630173(W223) S-CLASS  -021 - 021מרצדסחליפי2057.16מגן מנוע- ~ (W223) S-CLASS
VB163511295-00 טיגרה ~ 95-00אופל ישןחליפי901כנף קד' שמ' - טיגרה
VB1640102(W206) C-CLASS  -022 - 022מרצדסחליפי1992.72גשר על' לפח חזית- ~ (W206) C-CLASS
VB1640111(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי4864.96כנף קד' ימ- ~ (W206) C-CLASS

VB16401178(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי1300.88תושבת לוחית רישוי קד- ~ (W206) C-CLASS
VB16401511(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי1056.16כונס פנ' לגריל קד- ~ (W206) C-CLASS
VB16401731(W206) C-CLASS  -022 - 022מרצדסחליפי887.8מגן מנוע מרכזי- ~ (W206) C-CLASS
VB16401791(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי442.52תומך על' ימ' לחיזוק על' למגן קד- ~ (W206) C-CLASS
VB16401792(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי442.52תומך על' שמ' לחיזוק על' למגן קד- ~ (W206) C-CLASS
VB16401801(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי702.88חיזוק תח' למגן קד- ~ (W206) C-CLASS
VB16401811(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי1154.6חיזוק תח' שמ' למגן קד- ~ (W206) C-CLASS

VB1640186(W206) C-CLASS  -022 - '022מרצדסחליפי2591.64ספויילר תח' למגן אח- ~ (W206) C-CLASS
VB1641111014- מריבה ~ 014-018אופל (לובינסקי)חליפי1805.26כנף קד' ימ' מריבה
VB1641112014- מריבה ~ 014-018אופל (לובינסקי)חליפי1805.26כנף קד' שמ' מריבה

VB1641181T014- מריבה ~ 014-018אופל (לובינסקי)חליפי4356.6מגן קד' חיצ' מריבה
VB1641185014-  חליפי3475.23מגן אח' - מריבה

VB1641185T014-  מריבה ~ 014-018אופל (לובינסקי)חליפי3475.23מגן אח' - מריבה
VB1651100DS3/020-  2008/020  -019-  קורסה ~  -020אופל (לובינסקי)חליפי1389.8פח חזית - קורסה

VB165110774X -018 אופל (לובינסקי)חליפי166.9קישוט תחתון במגן קד' שמ' גרנדלנדX ~  018-021 גרנדלנד
VB1651110018-  אופל (לובינסקי)חליפי3455.59מכסה מנוע - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651111020-  קורסה ~  -020אופל (לובינסקי)חליפי1984.9כנף קד' ימ' - קורסה
VB1651112020-  קורסה ~  -020אופל (לובינסקי)חליפי1984.9כנף קד' שמ' - קורסה

VB16511850X  -018 אופל (לובינסקי)חליפי3410.9מגן אח' (עם 4 חיישנים) - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB16511851018-  אופל (לובינסקי)חליפי3410.9מגן אח' תחתון (עם 6 חיישנים) - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד

VB1651202014-  קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי266.3תומך על' למגן קד' - קורסה
VB165131294-00 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי565.8כנף קד' שמ' - קורסה
VB165131794-00 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי264.5ביטנה כנף קד' ימ' - קורסה
VB165134694-00 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי175פח אח' תחתון מוש' - קורסה

VB1651365194-00 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי515.9קשוט כנף קד' ימ' - קורסה
VB1651365294-00 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי121.1קשוט כנף קד' שמ' - קורסה

VB165138094-00 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי624.8חיזוק מגן קד' - קורסה
VB165138594-97 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי1380.2מגן אח' חיצ' שחור - קורסה

VB1651385196-97 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי2450.2מגן אח' חיצ' - קורסה
VB165140201-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי561.4גשר עליון - קורסה
VB165141001-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי1499מכסה מנוע - קורסה
VB165141101-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי209.5כנף קד' ימ' אופל קורסה
VB165141201-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי817.1כנף קד' שמ' אופל קורסה
VB165141701-04 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי69.3ביטנה כנף קד' ימ' - קורסה
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VB165141801-04 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי97.36ביטנה כנף קד' שמ' - קורסה

VB1651465101-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי119.8קשוט כנף קד' ימ' קורסה
VB1651465201-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי173קשוט כנף קד' שמ' קורסה
VB16514653-01 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי243.3קשוט כנף קד' ימ'+קשוט לסף - קורסה
VB16514781-01 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי175.1גריל במגן קד' - קורסה

VB165148001-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי469.7חיזוק מגן קד' - קורסה
VB165148101-03 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי622מגן קד' חיצ' חצי לצבע אופל קורסה

VB1651481203-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי2666.2מגן קד'+חור לניקל אופל קורסה
VB16514821-01 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי84.8ספויילר קד' ימ' - קורסה
VB1651482201-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי84.8ספויילר קד' שמ' - קורסה
VB1651485101-05 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי1150מגן אח' חיצ' שחור - קורסה

VB165155206- וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי367.6מסגרת לגריל קד' ניקל וקטרה
VB165157805-06 קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי90.3גריל במגן קד' מרכזי  קורסה

VB1651578105-06- קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי47.6גריל במגן קד' ימ'  קורסה
VB165158105-06 קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי1066.1מגן קד' חיצ' הכנה לצבע קורסה

VB1651582105-06 קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי115.9ספוילר קד' ימ'  אופל קורסה
VB1651582205-06 קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי212.4ספוילר קד' שמ' אופל קורסה

VB165158505-06 קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי1978.4מגן אח' חיצ' לצבע - קורסה
VB165160007- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי999פח חזית עליון - קורסה
VB165160707- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי438.59גשר קד' תחתון קורסה
VB165161108- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי808.51כנף קד' ימ' אופל קורסה
VB165161208- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי808.51כנף קד' שמ' אופל קורסה
VB165161708 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי340.9ביטנה כנף קד' ימ' - קורסה
VB165161808-קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי340.9ביטנה כנף קד' שמ' - קורסה
VB1651645011 קורסה ~ 011-014אופל ישןחליפי527פח אח'-קורסה
VB165167707- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי159.8כיסוי וו גרירה קד'  קורסה

VB16516781T07- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי169.59גריל במגן קד' ימ' קורסה
VB1651678207- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי169.59גריל במגן קד' שמ' קורסה

VB165167908- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי556.6חיזוק  למגן קד קורסה
VB1651679311 קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי412.7קצה שילדה ימ'-קורסה
VB1651679411- קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי412.7קצה שילדה קד' שמ' קורסה

VB1651680'קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי958.56חיזוק מגן קד' - קורסה  07-010 אלומ
VB1651680106-  קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי351גשר עליון - קורסה

VB165168108- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי1889.99מגן קד' חיצ' הכנה לצבע אופל קורסה
VB165168408- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי1308.36חיזוק מגן אח'-קורסה
VB16516855D 08-010 קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי1908.55מגן אח' - קורסה
VB16517002015 קורסה ~ 011-014אופל ישןחליפי854.33גשר עליון קורסה
VB1651751011 קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1107.13גריל קד' קורסה
VB165176811 קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי170.11כיסוי וו גרירה קד קורסה

VB1651776T011- קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי399.56קישוט מגן קד' + תושבת מספר -קורסה
VB1651778011 קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי282.33גריל במגן קד' קורסה
VB1651781011- קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי2869.56מגן קד' - קורסה

VB1651786110 קורסה ~ 011-014אופל ישןחליפי260.99ספויילר מגן קד' ימ' קורסה
VB1651786210- קורסה ~ 011-014אופל ישןחליפי260.99ספוילר למגן קד' שמ' קורסה

VB1651806-15 קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי980.9גשר עליון קד' שמ' קורסה
VB165180715- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי980.9גשר עליון קד' ימ' קורסה
VB165181015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי2106.03מכסה מנוע קורסה
VB1651811015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי1609.6כנף קד' ימ' קורסה
VB1651812015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי1609.6כנף קד' שמ' קורסה
VB1651817015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי585ביטנה כנף קד' ימ' קורסה
VB1651818015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי585ביטנה כנף קד' שמ' קורסה

VB1651837115- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי546.6בטנה לגלגל קד' ימ' קורסה
VB1651838115- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי546.6בטנה לגלגל קד' שמ' קורסה
VB16518761CO E 2016 - 'קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי169.3כיסוי פנס ערפל ימ

VB165187611015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי329.4כיסוי ניקל לפנס ערפל ימ' קורסה
VB16518762016-קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי169.3כיסוי ערפל קדמי שמאל קורסה

VB165187621015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי334.6כיסוי ניקל לפנס ערפל שמ' קורסה
VB165187815- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי270.33גריל במגן קורסה

VB16518782014-  קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי194.35גריל שמ' במגן קד' - קורסה
VB1651878515- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי194.35מסגרת לערפל קד' ימ' קורסה

VB1651880015- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי1485.9חיזוק קד' (אלומיניום) קורסה
VB16518801020-  קורסה ~  -020אופל (לובינסקי)חליפי2279.1חיזוק קד' - קורסה

VB16518811T(4 חורים לחיישנים) קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי3287.1מגן קד' קורסה 014-018
VB1651885T014-018 קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי2599.06מגן אח' - קורסה

VB1651898014-018 קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי1208.59קישוט ניקל (ללא סמל) - קורסה
VB1651911018-  אופל (לובינסקי)חליפי1789.1כנף קד' ימ' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651912018-  אופל (לובינסקי)חליפי1728.6כנף קד' שמ' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651968018-  אופל (לובינסקי)חליפי168.8כיסוי וו גרירה קד' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651975018-  אופל (לובינסקי)חליפי556.5קישוט לגריל קד' ימ' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651976018-  אופל (לובינסקי)חליפי543.1קישוט לגריל קד' שמ' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד

VB16519770018-  אופל (לובינסקי)חליפי1098.7קישוט מגן קד' תחתון - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651980X  -018 אופל (לובינסקי)חליפי1753.4חיזוק פנ' למגן קד' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד

VB16519800TX  -018 אופל (לובינסקי)חליפי4506.9מגן קד' על' - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651980118- אופל (לובינסקי)חליפי2191חיזוק קד' אופל גרנדלנדX ~  018-021 גרנדלנד

VB1651981X 18 אופל (לובינסקי)חליפי4070מגן קד עליון-קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB16519811(4 חיישנים)אופל (לובינסקי)חליפי4070מגן קד' עליון - קרוסלנד  -018X ~ 018-020 קרוסלנד

VB1651982X 18 אופל (לובינסקי)חליפי2134מגן קד תחתון-קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB16519821018-  אופל (לובינסקי)חליפי2556.9מגן קד' תחתון - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד

VB16519821T018-  אופל (לובינסקי)חליפי2556.9מגן קד' תחתון - קרוסלנדX ~ 018-020 קרוסלנד
VB1651984(אלומניום)חליפי2093.9פנימי למגן אח' - קרוסלנד  -018

VB16519911018-  קרוסלנד ~ -021אופל (לובינסקי)חליפי1725.56פינה למגן אח' ימ' - קרוסלנד
VB16519981020-  קורסה ~  -020אופל (לובינסקי)חליפי4790.06מגן קד' חיצ' - קורסה

VB166110589-96 וקטרה 89-96 - לא פעילאופל ישןחליפי738.6פח צר - וקטרה
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VB166121097-00 וקטרה ~ 97-00אופל ישןחליפי2017מכסה מנוע - וקטרה
VB166121197-00 וקטרה ~ 97-00אופל ישןחליפי591.6כנף קד' ימ' - וקטרה
VB166128197-00 וקטרה ~ 97-00אופל ישןחליפי1143.2מגן קד' חיצ' אופל וקטרה
VB166128597-00 וקטרה ~ 97-00אופל ישןחליפי2891.5מגן אח' חיצ' הכנה אופל וקטרה
VB166141103-05 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי956.5כנף קד' ימ' - וקטרה
VB166141203-05 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי565.7כנף קד' שמ' - וקטרה
VB166148103-05 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי2174.9מגן קד' חיצ' - וקטרה

VB1661576105-08 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי178.5כיסוי ערפל ימ' עם חור לפנס וקטרה
VB1661576205-08 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי178.5כיסוי ערפל שמ' עם חור לפנס וקטרה
VB16615781-06 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי196.8סורג לפנס ערפל ימ' עם חור - וקטרה

VB16615781105-08 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי130.1סורג ימ' במגן קד' וקטרה
VB1661578206- וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי119.7גריל במגן קד' שמ' וקטרה

VB16615782105-08 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי148.8סורג שמ' במגן קד' וקטרה
VB16615783-06 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי206.4סורג ימין במגן קד' ללא חור - וקטרה
VB16615784-06 וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי173.3סורג שמ' במגן קד' ללא חור - וקטרה

VB1675108017- אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי960.9גשר רדיאטור איססגניה
VB1675110011- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי3390.6מכסה מנוע אינסינגיה

VB16751101017 אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי5993.6מכסה מנוע-אינסיגניה
VB1675173011-  אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1259.6מגן מנוע אינסיגנה -011 (דיזל)/אסטרה
VB1675177014- אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי355.56ביטנה כנף קד' ימ' אינסיגניה

VB1675177114 אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי698.6ניקל מסגרת ערפל ימ'-אינסיגניה
VB16751772014-017  אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי698.6ניקל מסגרת ערפל שמ' - אינסיגניה
VB16751787014-017 אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי398.56גריל תח' במגן קד' - אינסיגניה
VB1675179110 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי405.62ניקל ימ' לפנס ערפל-אינסיגניה
VB1675179210 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי405.62ניקל שמ' לפנס ערפל-אינסיגניה

VB1675180011-013 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1064.3חיזוק קד' - אינסיגניה
VB16751811010- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי5198מגן קד' חיצ' עם חיישנים אינסיגניה
VB1675181209 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי4566.3מגן אח' ללא חיישן אינסגניה
VB1675181T10-12 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי4509.99מגן קד' חיצ' הכנה לצבע אינסיגניה

VB1675185011- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי4309.66מגן אח' - אינסיגניה
VB167518613- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1146.7ספוילר למגן אח' אינסיגנה
VB1675188014- אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי356.06ביטנה כנף קד' שמ' אינסיגניה

VB16752011018- אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי2508.56כנף קד' ימ' אינסיגניה
VB16752012018- אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי2508.56כנף קד' שמ' אינסיגניה

VB1675253018-  אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי1628.35גריל קד' - אינסיגניה
VB1675280018-  אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי2033.3פנימי למגן קד' - אינסיגניה

VB16752813T018 אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי4439.58מגן קד' עם חור (6)- אינסיגניה
VB16752814T018-  אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי4980.06מגן קד' (חיישנים) - אינסיגניה

VB167528509 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי4338.5מגן אח' הכנה לצבע אינסיגניה סטיישן
VB168111092-98 אסטרה ~ 92-98אופל ישןחליפי1719.9מכסה מנוע אופל אסטרה
VB168115192-94 אסטרה ~ 92-98אופל ישןחליפי349.5גריל קד' - אסטרה
VB168121199-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי399.5כנף קד' ימ' - אסטרה
VB168121299-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי279.3כנף קד' שמ' - אסטרה
VB168121799-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי92.3ביטנה כנף קד' ימ' - אסטרה
VB168121899-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי98.6ביטנה כנף קד' שמ' - אסטרה

VB1681251199-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי276.5גריל קד' שחור אופל אסטרה
VB168128099-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי332.99חיזוק מגן קד' - אסטרה
VB1681281אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי406.9מגן קד' חיצ' - אסטרה 99-04 דיזל

VB16812811אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי646.23מגן קד' חיצ' הכנה אסטרה 99-04 בנזין
VB1681282199-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי246.8ספויילר קד' ימ' - אסטרה
VB1681282299-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי191.6ספויילר קד' שמ' - אסטרה

VB1681285D5-3 99-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי689.9מגן אח' חיצ'-אסטרה
VB168131004- אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי595מכסה מנוע אופל אסטרה
VB168131104-08 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי533.8כנף קד' ימ' - אופל אסטרה
VB168131204- אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי332.9כנף קד' שמ' - אופל אסטרה
VB168131705-08 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי121.3ביטנה כנף קד' ימ' קד' - אסטרה
VB168135105-08 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי431גריל רשת קד' שחור אסטרה

VB1681377104- אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי127.5פס קישוט ימ' למגן קד' הכנה אסטרה
VB1681378204-06 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי98.3גריל שמ' במגן קד' אסטרה

VB168138004-08 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי559.32חיזוק מגן קד' - אסטרה
VB16813845D 05-08 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי519.2חיזוק אח' אסטרה
VB168138505- אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי3115.9מגן אח' חיצ' לצבע אופל אסטרה
VB1681402011- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי989.9גשר עליון - אסטרה
VB168140311- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי857.8פח משקף קד' ימ' אסטרה
VB168141009- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1988.52מכסה מנוע אסטרה
VB168141111- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1189.56כנף קד' ימ' - אינסיגניה
VB168141211- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1189.56כנף קד' שמ' - אינסיגניה
VB1681418011- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי229.8ביטנה לגלגל קד' שמ' אסטרה
VB168142L011-013 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי226.9כיסוי ראי שמ' - אסטרה
VB168142R011-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי226.9כיסוי ראי ימ' - אסטרה
VB168145111- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1499.1סורג חזית אינסיגניה

VB16814621011-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי212.8תומך ימ' מגן קד' - אסטרה
VB16814622011-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי212.8תומך קד' שמ' - אסטרה
VB16814661012-013 5אופל (לובינסקי)חליפי549.7מסגרת ניקל ערפל קד' ימ' - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VB168147811 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי583.23גריל מרכזי במגן אסטרה
VB1681479311- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי435.1תומך מרכזי מגן קד' אסטרה

VB168148108-09 אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי2308.56מגן קד' - אסטרה
VB16814851T5D 011-013 אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי1690.56מגן אח' - אינסיגניה

VB1681511011-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1401.9כנף קד' ימ' - אסטרה
VB1681511T011-  אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1401.9כנף קד' ימ' - אסטרה

VB1681512011- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי1401.9כנף קד' שמ' אסטרה
VB1681517014-  5אופל (לובינסקי)חליפי285.13ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VB1681517113 5אופל (לובינסקי)חליפי285.13ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח' אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
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VB1681518010- אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי315ביטנה לגלגל קד' שמ' - אסטרה

VB1681518113- 5אופל (לובינסקי)חליפי285.13ביטנה קד' שמ' חלק אח' אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
VB1681551010- אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי865.9גריל קד' חיצוני 5דל' אסטרה
VB1681552014-  5אופל (לובינסקי)חליפי458.88ניקל גריל תח' - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
VB168158110- אסטרה ~ 011-014אופל (לובינסקי)חליפי2865.9מגן קד' חיצוני - אסטרה
VB1681585010- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי3205.88מגן אח' חיצ' ללא חיישן אסטרה

VB168158515D -011 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי3045מגן אח' חיצ' עם חחישן אסטרה
VB1681651013- 5אופל (לובינסקי)חליפי1508.59גריל קד' מרכזי - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VB1681651T013- 5אופל (לובינסקי)חליפי1508.59גריל קד' מרכזי - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
VB16816761T012- 5אופל (לובינסקי)חליפי308.11מסגרת ערפל ימ' - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VB16816762012- 5אופל (לובינסקי)חליפי325.66כיסוי ערפל קד' שמ' - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
VB16816781013- 5אופל (לובינסקי)חליפי438.22קישוט מגן קד' אמצעי -אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VB1681681013- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי2809.56מגן קד' חיצ' אסטרה
VB16816851T5אופל (לובינסקי)חליפי2308.55מגן אח' חיצוני אסטרה 13 סטיישןD ~ 012-015 אסטרה

VB1681717017- 5אופל (לובינסקי)חליפי379.9ביטנה קד' ימ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB168171817- 5אופל (לובינסקי)חליפי355.15ביטנה קד' שמ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681771016- 5אופל (לובינסקי)חליפי301.7קישוט ימ' פגוש קד' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681772016- 5אופל (לובינסקי)חליפי301.7קישוט שמ' פגוש קד' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה

VB16817751016- 5אופל (לובינסקי)חליפי1505.55סורג חזית אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16817781016- 5אופל (לובינסקי)חליפי4481.6מגן קדמי -אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16817871SW -012 5אופל (לובינסקי)חליפי227.11קישוט ניקל ימ' למגן אח' - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VB16817871TSW -012 5אופל (לובינסקי)חליפי227.11קישוט ניקל ימ' למגן אח' - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה
VB16817872TSW 14  5אופל (לובינסקי)חליפי227.11ניקל מגן אח' שמ'-אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VB1681787TSW -014 אופל (לובינסקי)חליפי507.3ניקל מגן אחורי אמצעי-אסטרהD4 ~ -014 אסטרה ברלינה
VB1681810016- 5אופל (לובינסקי)חליפי2705.99מכסה מנוע אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681811016- 5אופל (לובינסקי)חליפי1646.1כנף קד' ימ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681812016- 5אופל (לובינסקי)חליפי1646.1כנף קד' שמ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681837017- 5אופל (לובינסקי)חליפי225.6ביטנה אח' ימ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681838017- 5אופל (לובינסקי)חליפי333.2ביטנה אח' שמ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681851015- 5אופל (לובינסקי)חליפי1265.9גריל קד' -זפירהD ~ 016-021 אסטרה

VB1681851T015- 5אופל (לובינסקי)חליפי1265.9גריל קד' -אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB168186816-5אופל (לובינסקי)חליפי140.3כיסוי וו גרירה בפגוש קד' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה

VB16818702(5 דלתות) 5אופל (לובינסקי)חליפי716.2פח חזית עליון אסטרה -016D ~ 016-021 אסטרה
VB16818762016- 5אופל (לובינסקי)חליפי599.47כיסוי ערפל שמ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818781016- 5אופל (לובינסקי)חליפי677.9ניקל גריל ימ'-אסטרהD ~ 016-021 אסטרה

VB16818781T016- 5אופל (לובינסקי)חליפי677.9ניקל גריל ימ'-אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818782015- 5אופל (לובינסקי)חליפי677.9ניקל גריל שמ'-אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818785016- 5אופל (לובינסקי)חליפי570.3גריל מסגרת ערפל ימ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818786016- 5אופל (לובינסקי)חליפי580.4גריל מסגרת ערפל שמ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681878T5אופל (לובינסקי)חליפי705.9גריל תח' אסטרה -015 סטיישןD ~ 016-021 אסטרה
VB168187915D  -016 5אופל (לובינסקי)חליפי198.56תומך ימ' לפח חזית - אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681879216- 5אופל (לובינסקי)חליפי299.3תומך מגן קדמי שמאל אופל אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818793017- 5אופל (לובינסקי)חליפי227.6תומך ימ' מגן קד' - אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818794017- 5אופל (לובינסקי)חליפי227.6תומך שמ' מגן קד' - אסטרהD ~ 016-021 אסטרה

VB1681880016- 5אופל (לובינסקי)חליפי2057.55מגן פנימי קד' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818801016- 5אופל (לובינסקי)חליפי2057.55מגן פנימי אח' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818802017- 5אופל (לובינסקי)חליפי517חיזוק קד' עליון אסטרהD ~ 016-021 אסטרה

VB16818811T016- 5אופל (לובינסקי)חליפי4762.3מגן קד' חיצ' עם חור חיישנים אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB1681881T016- 5אופל (לובינסקי)חליפי3208.56מגן קד' חיצ' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה

VB1681885015- 5אופל (לובינסקי)חליפי3590.6מגן אח' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16818850TSW -016 אופל (לובינסקי)חליפי4116.8מגן אח' אסטרהSW ~ 016-021 אסטרה
VB16818851T5D  -016 חליפי3177.7מגן אח' (חיישנים) - אסטרה

VB1681886T016- 5אופל (לובינסקי)חליפי871.06ספויילר לפגוש אח' אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VB16821621013-  זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי268שפם לפנס ראשי ימ' - זאפירה
VB16821622013-  זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי266.8שפם שמ' - זאפירה

VB168216713- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי340.6כיסוי וו גרירה אח' זאפירה
VB1682168012- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי125.6כיסוי וו גרירה במגן קדמי  זאפירה
VB1682180014- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי1418.1חיזוק קד' זאפירה
VB168218112 זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי2754.4מגן קד ללא חור לחיישן,מצלמה וגרירה זאפירה

VB16822211013-  זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי1736.2כנף קד' ימ' - זאפירה
VB1682280T14- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי4298.56מגן קדמי זאפירה

VB1682285015- זאפירה מיני-וואן ~ -013אופל (לובינסקי)חליפי4766.6מגן אח'-זאפירה
VB1683102013- טראקס ~  012-016אופל (לובינסקי)חליפי1372פח פנימי קד' על'-מוקה
VB1683110015-  מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1808.88מכסה מנוע - מוקה
VB1683111014- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1397.22כנף קד' ימ' מוקה
VB1683112014- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1397.22כנף קד' שמ' מוקה
VB1683118014- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי648.8ביטנה כנף קד' שמ' מוקה

VB16831622014-017 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי132.1שפם שמ' לפנס ראשי - מוקה
VB16831651014- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי319.7קשת כנף קד' שמ' מוקה
VB16831652018-  014-017 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי319.7קשת כנף קד' ימ' - מוקה
VB16831661015- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי428.3קשת כנף אח ימ' מוקה
VB16831662015- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי428.3קשת כנף אח שמ' מוקה
VB16831770014 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי488.13קישוט מגן קדמי תחתון-מוקה
VB1683178714- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי556.4סורג תחתון בפגוש קד' מוקה

VB168318013- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי933.4חיזוק קד' -טראקס
VB16831801X  -018 חליפי1208.13חיזוק קד' על' - מוקה

VB1683181מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1989.13מגן קדמי על' מוקה 014-016 ללא חורים לחיישנים
VB16831811T014-017 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי2092.13מגן קד' תח' (חיישנים) - מוקה
VB16831812Tמוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1870.33מגן קדמי תח' מוקה 014-017 ללא חורים לחיישנים

VB1683182014-017 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי689.11ספויילר תח' דק למגן קד' - מוקה
VB16831821014- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי516כיסוי תחתון בפגוש קד'  מוקה
VB1683185T014-017 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי3255.13מגן אח' - מוקה

VB168319114- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי214.1תומך רדיאטור תחתון מוקה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB16831911014- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי971.9פינה אח ימ' -מוקה

VB1683281015- ויוארו וואן ~ 018-021אופל (לובינסקי)חליפי3569.9פגוש קד' ויוארו
VB16833179018- אופל (לובינסקי)חליפי414.1קורת קצה שלדה קד' ימ' - מוקהX ~ -018 מוקה
VB16833180018- אופל (לובינסקי)חליפי382.5קורת קצה שלדה קד' שמ' - מוקהX ~ -018 מוקה

VB1683373X  -018 מוקה PLUS - 'אופל (לובינסקי)חליפי881מגן אבנים במגן קדX ~ -018 מוקה
VB16833751X  -018 אופל (לובינסקי)חליפי586.33גריל קד' - מוקהX ~ -018 מוקה

VB16833782TX  -018 אופל (לובינסקי)חליפי1561.36מגן קד' תח' - מוקהX ~ -018 מוקה
VB168337851T018-  אופל (לובינסקי)חליפי3295.9מגן אח' תח' - מוקהX ~ -018 מוקה

VB16833787X  -018 אופל (לובינסקי)חליפי530.3גריל תח' במגן קד' - מוקהX ~ -018 מוקה
VB16833795018- אופל (לובינסקי)חליפי355.5מגן אבנים מוקהX ~ -018 מוקה
VB1683385T(עם 4 חיישנים) X -018 אופל (לובינסקי)חליפי2317.8מגן אח' תחתון - מוקהX ~ -018 מוקה

VB1687100ויוארו ~ 012-015אופל ישןחליפי1658.5פח חזית ויוארו -02/ רנו טרפיק
VB169018101-04 זאפירה ~ 01-04אופל ישןחליפי3285.8מגן קד' חיצ' - זאפירה
VB1690281'זאפירה ~ 01-04אופל ישןחליפי1788.4מגן קד' זאפירה  -7 כנה   לס
VB1690310015- אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי3254.13מכסה מנוע -אדם
VB1690311015- אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי2101.9כנף קד ימ' -אדם
VB1690312015- אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי2101.9כנף קד שמ' -אדם

VB16903761016- אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי381.9מסגרת ניקל פנס ערפל ימ' -אדם
VB16903762015-  אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי381.9מסגרת ניקל פנס ערפל שמ' -אדם
VB1690381T015-  אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי4089.9מגן קד' - אדם

VB1691111016- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1499.7כנף קד' ימ' עם חור לפנס מוקה
VB1691112X -016 מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי1499.7כנף קד' שמ' עם חור לפנס מוקה
VB1691156015-  ויוארו וואן ~ 018-021אופל (לובינסקי)חליפי517.2גריל קד' שמ'+ימ' - ויוארו
VB1691160016- אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי302מיכל עיבוי -אדם
VB1691380018-  ויוארו וואן ~ 018-021אופל (לובינסקי)חליפי1988.9חיזוק פנ' למגן קד' - ויוארו

VB169310751(עם חשייני חניה)חליפי1780.28פינה ימ' למגן קד' - קומבו  -020
VB16931076020-  קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי984.92פינה למגן קד' שמ' - קומבו

VB169310761(עם חשייני חניה)חליפי1780.28פינה שמ' למגן קד' - קומבו  -020
VB169310787020-  קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי1188גריל תח' במגן קד' - קומבו

VB1693151020-  קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי1997גריל קד' - קומבו
VB1693181020-  קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי2363מגן קד' - קומבו
VB1693185020-  קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי1838.3מגן אח' - קומבו

VB16931851020- קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי2459.06מגן אח' קומבו
VB16931852(עם חיישני חניה) חליפי2106.28מגן אח' - קומבו  -020

VB1693191020-  קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי1256.3פינה למגן אח' ימ' - קומבו
VB16931911020-  (ארוך)חליפי1642.28פינה ימ' למגן אח' - קומבו

VB1693192020-  קומבו ~ -020אופל (לובינסקי)חליפי1256.3פינה למגן אח' שמ' - קומבו
VB1711167012-  208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי132.22כיסוי וו גרירה אח
VB1711285012- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי2109.47מגן אח חיצוני

VB1711285T012- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי2109.47מגן אח חיצוני
VB17113755020-  208 - '208 ~ -019פיג'וחליפי674פחית לכנף קד' ימ
VB17113756020-  208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי565תומך לכנף קד' שמ
VB17113795019-  208 - '208 ~ -019פיג'וחליפי470.9סט תומכים למגן קד

VB1711384012-  208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי1055.23חיזוק פנ' למגן אח
VB17113840020-  208 - '208 ~ -019פיג'וחליפי2089.56חיזוק מגן אח

VB171218089-96 405 לא פעיל - 89-96    405פיג'וחליפי480חיזוק מגן קד' - פיג'ו
VB1713081010- 5008 5008 ~ 010-018פיג'וחליפי2165.9מגן קד-פיזו
VB171510194-97 306 לא פעיל - 94-97    306פיג'וחליפי590.7פח חזית עליון - פיג'ו
VB171511094-97 306 לא פעיל - 94-97    306פיג'וחליפי880מכסה מנוע - פיג'ו
VB171520197-01 306 306 ~  97-01פיג'וחליפי985.5פח חזית עליון - פיג'ו
VB171521297-01 306 306 ~  97-01פיג'וחליפי471כנף קד' שמ' - פיג'ו
VB171525197-01 306 306 ~  97-01פיג'וחליפי532גריל קד' - פיג'ו
VB171525597-01 306 306 ~  97-01פיג'וחליפי164.7קשוט פנס ימ' - פיג'ו
VB171525697-01 306 306 ~  97-01פיג'וחליפי164.7קשוט פנס שמ' - פיג'ו
VB171528197-01 306 306 ~  97-01פיג'וחליפי1174.1מגן קד' חיצוני הכל צבע - פיג'ו
VB171811096-99 406 406 ~  96-99פיג'וחליפי1990מכסה מנוע - פג'ו
VB171818196-99 406 406 ~  96-99פיג'וחליפי1207.8מגן קד' חיצ' הכנה+ערפל - פג'ו
VB171820200-04 406 406 ~  00-04פיג'וחליפי380גשר קד' עליון - פג'ו
VB171821100-04 406 406 ~  00-04פיג'וחליפי890כנף קד' ימ' - פג'ו
VB171821200-04 406 406 ~  00-04פיג'וחליפי538.77כנף קד' שמ' - פג'ו
VB171825100-04 406 406 ~  00-04פיג'וחליפי350.6גריל קד' - פג'ו
VB171826804-06 406 '406 ~  00-04פיג'וחליפי138.2כיסוי וו גרירה קד

VB17182771406 00-04 '406 ~  00-04פיג'וחליפי160קישוט מגן קד' ימ
VB171827711406 ~  00-04פיג'וחליפי249.23קישוט ימ' מגן קד' 406+ניקל

VB171827800-04 406 '406 ~  00-04פיג'וחליפי168.96גריל במגן קד
VB171828000-04 406 406 ~  00-04פיג'וחליפי580.9חיזוק מגן קד' - פג'ו
VB171828100-04 406 406 ~  00-04פיג'וחליפי1005.9מגן קד' חיצ' לצבע פג'ו
VB171828500-04 406-406 ~  00-04פיג'וחליפי998.56מגן אח
VB1725100- 04- 407 407 ~ 05-011פיג'וחליפי754.9פח חזית
VB1725111407 05 - '407 ~ 05-011פיג'וחליפי1013.06כנף קד' ימ

VB1725117105- 407 - '407 ~ 05-011פיג'וחליפי250.9ביטנה כנף קד' ימ' אח
VB1725118105-  407 - '407 ~ 05-011פיג'וחליפי538.3ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח

VB1725151407 04- '407 ~ 05-011פיג'וחליפי391.85גריל קד' חיצ
VB1725177407 05 407 ~ 05-011פיג'וחליפי135.8כיסוי וו גרירה

VB1725177104- 407 407 ~ 05-011פיג'וחליפי365.23קישוט מגן קד ימ +ניקל
VB17251781407-04- 407 ~ 05-011פיג'וחליפי632.8ניקל לגריל במגן אמצעי
VB17251801407 07 407 ~ 05-011פיג'וחליפי468.59חיזוק קד' תחתחון

VB172518104-  407- 407 ~ 05-011פיג'וחליפי1879.56מגן קד' - ללא חור לשפריצר
VB1725182407-407 ~ 05-011פיג'וחליפי388.5ספויילר קד ימ
VB172518305- 407 407 ~ 05-011פיג'וחליפי250.2קלקר למגן קד' פיג'ו
VB1725184407 ~ 05-011פיג'וחליפי1035.26חיזוק מגן אח' -407 פיבר

VB17251985407 09- (ללא חורי חיישן) '407 ~ 05-011פיג'וחליפי3109.99מגן אח
VB172610112- 508 - 508  ~ 012-019פיג'וחליפי864.6כיסוי עליון לרדיאטור



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB172611012- 508 508  ~ 012-019פיג'וחליפי5850.3מכסה מנוע פיג'ו
VB1726111012- 508 - '508  ~ 012-019פיג'וחליפי1507.23כנף קד' ימ
VB1726112012- 508 - '508  ~ 012-019פיג'וחליפי1507.23כנף קד' שמ
VB1726117012- 508 '508  ~ 012-019פיג'וחליפי281ביטנה קד' חלק קד' ימ

VB17261171012- 508 '508  ~ 012-019פיג'וחליפי304.69ביטנה קד' ימ' חלק אח
VB1726118012- 508 פיגו/C-4 11+ '508  ~ 012-019פיג'וחליפי260ביטנה קד' שמ

VB17261181012- 508 '508  ~ 012-019פיג'וחליפי304.69ביטנה קד' שמ' חלק אח
VB1726148508 2012- 508  ~ 012-019פיג'וחליפי540.4מגן מצננים
VB1726151508 011 508  ~ 012-019פיג'וחליפי908.56גריל מרכזי במגן
VB1726152508 11- '508  ~ 012-019פיג'וחליפי698.56מסגרת ניקל גריל קד
VB1726153508 011 012-019פיג'וחליפי456.7גריל קד ~ SW  508
VB1726173010- 508-508  ~ 012-019פיג'וחליפי1502.23מגן מצננים

VB17261731508 12- 508  ~ 012-019פיג'וחליפי1019.4מגן מנוע
VB17261795508 011 012-019פיג'וחליפי546.1חיזוק גריל קד פלסטיק ~ SW  508

VB1726181508 011 '508  ~ 012-019פיג'וחליפי2659.8מגן קד' חיצ
VB1726281014- 508 508  ~ 012-019פיג'וחליפי4784.8פגוש קד' פיג'ו
VB172638115 508 508  ~ 012-019פיג'וחליפי4961.84מגן קד-פיזו
VB1726480020  - 508 - '508  ~  -020פיג'וחליפי2435.29חיזוק קד
VB173511097-02 פרטנר ~ 97-02פיג'וחליפי990מכסה מנוע - פג'ו פרטנר
VB173515197-02 פרטנר ~ 97-02פיג'וחליפי290גריל קד' - פג'ו פרטנר
VB1735380010- פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי846.15גריל פנימי (תומך) פרטנר
VB174510001-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי336פח חזית דיזל - פיג'ו

VB1745100101-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי508.9פח חזית בנזין - פיג'ו
VB174511001-04 307 - 307 ~  01-05פיג'וחליפי3210.9מכסה מנוע
VB1745111307 01-05 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי389.99כנף קד' ימ
VB174511201-05 307 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי389.99כנף שמ
VB174511701-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי196.6ביטנה כנף קד' ימ' - פיג'ו
VB174511801-05 307 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי196.6ביטנה כנף קד' שמ
VB1745141D5 01-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי2660כנף אח' ימ' - פיג'ו
VB1745142D5 01-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי2660כנף אח' שמ' - פיג'ו
VB174515101-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי175.9גריל קד' חיצ' - פיג'ו
VB1745167307 01-05 '307 ~  01-05פיג'וחליפי139.2כיסוי וו גרירה קד

VB17451673307 01-05 307 ~  01-05פיג'וחליפי120קישוט שחור דלת קד ימ
VB1745167401-05 307 - (שחור) '307 ~  01-05פיג'וחליפי120קישוט דלת קד' שמ
VB1745168301-05 307 - (שחור) '307 ~  01-05פיג'וחליפי174קישוט דלת אח' ימ
VB17451684307 ~  01-05פיג'וחליפי120קישוט שחור דלת אח שמ 01-05  307 שחור

VB174517301-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי482מגן מנוע קד' תחתון
VB1745177101-05 307 - 307 ~  01-05פיג'וחליפי152קישוט מגן קד' ימ' לצבע
VB1745177201-05 307 -307 ~  01-05פיג'וחליפי152קישוט מגן קד' שמ' לצבע
VB1745177301-05 307 - 307 ~  01-05פיג'וחליפי127קישוט מגן קד' ימ' שחור
VB1745177401-05 307 - 307 ~  01-05פיג'וחליפי127קישוט מגן קד' שמ' שחור

VB174517801-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי272.3גריל במגן קד' תחתון - פיג'ו
VB174518001-05 307 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי398.9חיזוק מגן קד
VB174518101-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי542.9מגן קד' חיצ' לצבע - פיג'ו

VB17451821307 01-05 '307 ~  01-05פיג'וחליפי106.9ספוילר מגן קד' ימ
VB17451822307 01-05 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי106.9ספוילר למגן קד' שמ

VB174518501-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי876.99מגן אח' חיצ' לצבע- פיג'ו
VB1745187101-05 307 '307 ~  01-05פיג'וחליפי105.9קישוט מגן אח' לצבע ימי
VB1745187201-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי105.9קישוט מגן אח' שמ' לצבע
VB1745187301-05 307 שחור R '307 ~  01-05פיג'וחליפי129קישוט מגן אח
VB17451875[צבע]-פיזו 307 02 סטיישןR 307 ~  01-05פיג'וחליפי385.1קישוט מגן אח

VB174519002 307 ~  01-05פיג'וחליפי120כיסוי וו גרירה למגן אחורי
VB17451951012- 208 /01-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי276.2מנוע מתיז שמשות

VB1745210307 06-  307 ~  06-08פיג'וחליפי3980.56מכסה מנוע אלומיניום
VB1745211307 06 - '307 ~  06-08פיג'וחליפי471.6כנף קד' ימ
VB174521706-  307 - '307 ~  06-08פיג'וחליפי290ביטנה כנף קד' ימ
VB174525307- 307  307 ~  06-08פיג'וחליפי707גריל קד' שחור +מקום לניקל

VB17452771307 06- 307 ~  06-08פיג'וחליפי264.3קישוט מגן קד' ימ' לצבע צדדי
VB1745277306- 307 - 307 ~  06-08פיג'וחליפי150.03קישוט מגן קד' ימ' צדדי שחור
VB17452774307 06-  307 ~  06-08פיג'וחליפי150.03קישוט שמ' שחור למגן קד' צדדי
VB1745277506- 307  307 ~  06-08פיג'וחליפי119קישוט מגן קד' ימ' בגריל במגן
VB1745277606- 307  307 ~  06-08פיג'וחליפי119קישוט מגן קד' שמ' בגריל במגן

VB1745278307 06- 307 ~  06-08פיג'וחליפי470.3גריל במגן קד מרכזי
VB174528006- 307  - '307 ~  06-08פיג'וחליפי826.9חיזוק קד' אלומ

VB17452811307 06- 307 ~  06-08פיג'וחליפי2580.56מגן קד' חיצ' הכנה לצבע +ערפל
VB17452821307 06- '307 ~  06-08פיג'וחליפי160ספויילר במגן קד' ימ
VB17452822307 05-07 '307 ~  06-08פיג'וחליפי290ספויילר במגן קד' שמ

VB174528706-07 307 ~  06-08פיג'וחליפי464.5קישוט עליון למגן אח' - 307 סטיישן
VB1745292307 06- '307 ~  06-08פיג'וחליפי230.5תפס מגן קד' שמ
VB1746280308  ~ 08-014פיג'וחליפי684.3מגן קד' פנימי 09 308פלסטיק
VB174911007- 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי3156מכסה מנוע אלומניום
VB1749111308 08 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי781.13כנף קד' ימ
VB1749112308 08 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי781.13כנף קד' שמ
VB174911708-  308 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי327.6ביטנה כנף קד' ימ

VB1749117213- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי324.9ביטנה קד' ימ'-פ'גו
VB174911808-  308 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי327ביטנה כנף קד' שמ
VB1749151013- 308- 308  ~   -015פיג'וחליפי909.58גריל פנימי
VB1749152-2014 308 308  ~   -015פיג'וחליפי924.13מסגרת לגריל
VB1749163308 2014- 308  ~   -015פיג'וחליפי446.4קישוט ניקל לגריל
VB1749167308 07-10 308  ~ 08-014פיג'וחליפי197.1כיסוי וו גרירה

VB1749167107-  308  308  ~ 08-014פיג'וחליפי163.5כיסוי וו גרירה ימין פג'ו
VB174917709-11 308 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי611.35קישוט מרכזי במגן קד

VB17491770308 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי909.2ניקל למגן קד
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VB17491773308 07-10 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי160קישוט מגן קד' שמ

VB174917731308 012 308  ~ 08-014פיג'וחליפי908.2קישוט פגוש ימ' קד' ניקל
VB1749177407-010 308 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי244.7קישוט מגן קד' ימ

VB1749178(צבע כסף) 308  ~ 08-014פיג'וחליפי1289.6גריל מגן קדמי -07 308
VB17491783011- 308 (שחור) '308  ~ 08-014פיג'וחליפי1159.6גריל מגן קד
VB1749178608-014 308 - (שחור) 308  ~ 08-014פיג'וחליפי909.55גריל במגן
VB1749178708- 308 - 308  ~ 08-014פיג'וחליפי1085.9גריל במגן מרכזי
VB1749179007-013 308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי393.9סט תומכים למגן קד
VB17491791R 308 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי321.59תפס מגן ק צדדי
VB17491792L 08 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי321.59תפס מגן ק' צדדי

VB1749180308 - '308  ~ 08-014פיג'וחליפי978.56גשר מחבר שלדות אלומ
VB17491801C4 11- 011-016סיטרואןחליפי563.62חיזוק מגן קדמי ~ C4

VB1749181308 08- 308  ~ 08-014פיג'וחליפי2105.26מגן קד' חיצוני לצבע
VB1749181T308 08- 308  ~ 08-014פיג'וחליפי2105.26מגן קד' חיצוני לצבע

VB174918508- 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי1885.59מגן אח' חיצ' לצבע - פיג'ו
VB1749185111- 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי2652.89מגן אחורי סטיישן הכנה
VB17491852(עם חורים) 308  ~ 08-014פיג'וחליפי2581מגן אחורי סטיישן הכנה -11 308
VB17491871308 07-10  '308  ~ 08-014פיג'וחליפי280קישוט מגן אח' ימ

VB174918711308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי259קישוט מגן אח ימין
VB17491872308 07-10 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי280קישוט מגן אח' שמ

VB174918721L 308 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי307.45קישוט מגן אח
VB17492521012-  308 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1606.23מסגרת ניקל לגריל במגן תחתון

VB1749276014- 308 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי210.62ספוג פגוש קד
VB17492772012 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי984.6קישוט לפגוש
VB17492773308- 012 '308  ~ 08-014פיג'וחליפי1137.4קישוט פגוש ימ' קד
VB17492787012- 308 (שחור) 308  ~ 08-014פיג'וחליפי422.8גריל במגן קד' תחתון

VB1749281012- 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי3118.9מגן קד' -פיזו
VB17492811013- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי2988.56מגן קד' עם חיישן חניה וחור וו גרירה

VB1749311308 15- '308  ~   -015פיג'וחליפי1609.32כנף קד' ימ
VB1749312014- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי1609.32כנף קד' שמאל

VB17493511014- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי969.21גריל פנימי
VB17493522015- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי905.56ניקל לגריל קדמי

VB1749368308 308  ~   -015פיג'וחליפי137.5כיסוי ווגרירה קד
VB1749369015-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי158כיסוי וו גרירה קד
VB1749373014- 308 '308  ~   -015פיג'וחליפי762קישוט מרכזי למגן קד

VB17493731015-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי858.23מגן מצננים תח
VB17493772015-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי357.8ניקל לפנס ערפל קד' ימ

VB1749378015-  308  '308  ~   -015פיג'וחליפי459.3גריל אמצעי במגן קד
VB17493781015-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי559.9כיסוי ערפל קד' ימ
VB17493782015-  308  '308  ~   -015פיג'וחליפי539.59גריל למגן קד' שמ

VB174937821308 15- '308  ~   -015פיג'וחליפי249.6תריס ערפל שמ
VB17493786015-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי493.1גריל תח' למגן קד
VB17493791014- 308  308  ~   -015פיג'וחליפי285.56סט תושבות לפגוש פיג'ו
VB17493793308 '308  ~   -015פיג'וחליפי215.52תומך למגן קד

VB1749380015-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי1399.51חיזוק מגן קד
VB174938114- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי2569.99מגן קד' עם גריל ללא חור לחיישן ומתיז
VB1749385308 014- '308  ~   -015פיג'וחליפי2907.45מגן אח' חיצ

VB17493851308  ~   -015פיג'וחליפי2564.6מגן אח' חיצ' הכנה -014 308+חורים
VB1749387014- 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי875.6חצאית פגוש עם חיישן רברס פג'ו

VB17493871015- 308 '- 308  ~   -015פיג'וחליפי369.12כונס אוויר מצנן טורבו
VB17493880014- 308 '308  ~   -015פיג'וחליפי258.8סט תומכים למגן אח' ימ+שמ

VB1749389308 308  ~   -015פיג'וחליפי405.26תומך{כוורת}מגן אח
VB1749391308-308  ~   -015פיג'וחליפי269.56תומך מגן אח
VB1749402GTI 308  -017 - '308  ~   -015פיג'וחליפי418.8פח חזית על
VB1749409SW 308  -015 - '015פיג'וחליפי384סט תומכים למגן קד-   ~  SW 308
VB1749411017- 3008- '3008 ~   -016פיג'וחליפי3707.59כנף קד' ימ
VB1749412017- 3008- '3008 ~   -016פיג'וחליפי2641.13כנף קד' שמ

VB17494511015- 308 - 015פיג'וחליפי188.7תושבת כונס אוויר מצנן טורבו-   ~  SW 308
VB1749465217- 3008 '3008 ~   -016פיג'וחליפי1218.8קשת כנף קד' שמ

VB174946521017- 3008 3008 ~   -016פיג'וחליפי895.1קשת כנף קד' שמ' פיג'ו
VB1749468018-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי253.3כיסוי וו גרירה קד

VB17494765018-  308 - 308  ~   -015פיג'וחליפי808.65סט כיסויי ערפל
VB17494784SW 308  -015 - '015פיג'וחליפי390.13סט כיסוי ערפל קד-   ~  SW 308
VB1749478717- 3008 '3008 ~   -016פיג'וחליפי1757.5גריל תחתון מגן אבנים קד

VB1749480018-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי809.33חיזוק למגן קד
VB1749481016- 3008 '3008 ~   -016פיג'וחליפי3508.55מגן קד
VB174948515- 308  308  ~   -015פיג'וחליפי1980מגן אחורי
VB174948615- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי1079.6ספויילר אח' למגן

VB1749488015- 308 308  ~   -015פיג'וחליפי403.26תומך אח' אמצעי
VB1749551018-  308 - '308  ~   -015פיג'וחליפי920.67גריל על' במגן קד
VB174957817- 308 '308  ~   -015פיג'וחליפי570.11גריל במגן קד
VB1750181011- 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי3209.56מגן קד
VB176210099-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי789.9פח חזית מוש'(+מזגן) - פג'ו
VB176210399-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי440פח חזית משקף ימ' - פג'ו
VB176210499-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי440פח חזית משקף שמ' - פג'ו
VB176210799-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי310.9גשר קד' תחתון - פג'ו
VB176211199-05 206 - '206 ~  99-05פיג'וחליפי598.41כנף קד' ימ
VB176211299-05 206  - '206 ~  99-05פיג'וחליפי596.41כנף קד' שמ
VB176211799-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי130ביטנה כנף קד' ימ' קד' - פג'ו

VB1762117199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי140ביטנה כנף קד' ימ' אח' - פג'ו
VB1762118199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי92.99ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח' - פג'ו

VB17621193D 99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי197ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד'  פג'ו
VB1762119199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי147ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח' - פג'ו
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VB1762120199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי147ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח' - פג'ו

VB17621413D 99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי2550כנף אח' ימ' - פג'ו
VB17621411D5 99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי1960כנף אח' ימ' - פג'ו
VB176214215D 99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי995כנף אח' שמ' - פג'ו

VB176214599-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי880פח אח' - פג'ו
VB1762145199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי290פח משקף אח' ימ' - פג'ו

VB17621495D 206- 206 ~ 06-010פיג'וחליפי2690דלת מטען
VB176215199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי178.9גריל קד' עליון ימ'+שמ' לצבע פג'ו
VB176215399-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי229.9גריל קד' מושלם פג'ו

VB1762167199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי168.4קשוט דלת קד' ימ' - פג'ו
VB1762167299-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי172.4קשוט דלת קד' שמ' - פג'ו
VB1762168199-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי167.1קשוט דלת אח' ימ' - פג'ו
VB17621682(סט מושלם) 206 ~  99-05פיג'וחליפי167.6קישוט דלת  אח' שמ' 206 01

VB176217899-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי98.99גריל במגן קד' פג'ו
VB17621781206 ~  99-05פיג'וחליפי401.9גריל במגן קד' מרכזי 98-06 206 ספורט
VB1762181299-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי472.99מגן קד' תחתון+חור לערפל - פג'ו

VB176218299-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי258.11מגן קד' עליון - פג'ו
VB176218599-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי163.9מגן אח' עליון - פג'ו
VB176218699-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי539.69מגן אח' תחתון לצבע- פג'ו

VB17621861C4/99-05 206 -04 206 ~  99-05פיג'וחליפי1245.8מגן אח' תחתון שחור - פג'ו
VB17621862206 99-05 206 ~  99-05פיג'וחליפי939.66מגן אח' תחתון ספורט
VB1762381T011- 206 - '206 ~ 011-012פיג'וחליפי1989.09מגן קד' חיצ+

VB1765100C3 05- 06-09סיטרואןחליפי559.9פח חזית ~ C3
VB1765110207 07- 207 ~  08-012פיג'וחליפי1329.6מכסה מנוע פיג'ו
VB1765111207 08- 207 ~  08-012פיג'וחליפי707.41כנף קד' ימ' - ללא חור לפנס צד
VB176511207- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי707.41כנף קד' שמ' - ללא חור לאיתות  פיג'ו
VB1765117207 08-11 - '207 ~  08-012פיג'וחליפי298.5ביטנה כנף קד' ימ
VB176511808-11 207 - '207 ~  08-012פיג'וחליפי298.5ביטנה כנף קד' שמ

VB176514113D -07 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי1583.4כנף אח' ימין
VB176514213D -07 207 '207 ~  08-012פיג'וחליפי1583.4כנף אח' שמ

VB1765145207 07- '207 ~  08-012פיג'וחליפי2100.3פח אח
VB176515108- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי580.96גריל במגן קדמי פיג'ו

VB17651511207 08- 207 ~  08-012פיג'וחליפי780.2גריל קדמי עליון + ניקל
VB176516808- 207 '207 ~  08-012פיג'וחליפי147.2כיסוי וו גרירה קד
VB176517408- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי547.3קישוט מגן קד' אמצעי - פיזו

VB17651761C4 -08 '207 ~  08-012פיג'וחליפי445.8כיסוי פנס ערפל ימ
VB17651762C4 -08 '207 ~  08-012פיג'וחליפי435.8כיסוי פנס ערפל שמ
VB1765177108- 207 '207 ~  08-012פיג'וחליפי140קישוט מגן ימ
VB1765177208- 207 '207 ~  08-012פיג'וחליפי140קישוט מגן קד' שמ
VB1765177809- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי515.3גריל במגן קד' מרכזי

VB176517807- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי528.3גריל מגן קד' תחתון
VB1765178109- 207 '207 ~  08-012פיג'וחליפי259גריל במגן קד' ימ
VB1765178209- 207 '207 ~  08-012פיג'וחליפי259גריל במגן שמ
VB1765178808-012 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי999.9גריל במגן קד'+ניקל

VB176518007- 207 ~  08-012פיג'וחליפי889חיזוק קד-פיזו 207 ספורט
VB17651811207 08-207 ~  08-012פיג'וחליפי3100.1מגן קד' חיצוני+ערפל
VB1765181207- 207 207 ~  08-012פיג'וחליפי2080.3מגן קד' חיצ'+חור לערפל דגם ספורט
VB1765182108-  207 - '207 ~  08-012פיג'וחליפי219.9ספוילר קד' תח' ימ
VB1765182207-  207 - '207 ~  08-012פיג'וחליפי219.9ספוילר קד' תח' שמ

VB176518408- 207 - '207 ~  08-012פיג'וחליפי865.26חיזוק מגן אח
VB1765185T08-  207 - '207 ~  08-012פיג'וחליפי1709.55מגן אח' חיצ

VB1765187207 05 207 ~  08-012פיג'וחליפי269.41קישוט מגן אחורי
VB1766181209- 207 - '207 ~  08-012פיג'וחליפי2507.45מגן קד

VB177118699 - 205 205 ~   1999פיג'וחליפי360מגן אח' תחתון - פג'ו
VB1771217012- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי508.99ביטנה קד' ימ
VB1771218208 12- '208 ~ 012-018פיג'וחליפי508.99ביטנה לכנף קד' שמ
VB1771268012- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי157כיסוי וו גרירה קד

VB17712761012-  208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי489.55מסגרת ניקל לפנס ערפל קד' ימ
VB17712762012-  208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי489.55מסגרת ניקל לפנס ערפל קד' שמ
VB17712773015- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי708.56קישוט פגוש קד
VB17712781208 במגן R 208 ~ 012-018פיג'וחליפי184.24כיסוי
VB17712782208 012-208 ~ 012-018פיג'וחליפי184.24כיסוי ערפל קדמי שמאל
VB17712791012- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי421.5פחית כנף קד' ימ
VB17712792208-015 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי421.5תושבת כנף קד' שמ

VB1771280013- 208 - 208 ~ 012-018פיג'וחליפי1607.55חיזוק קד' פנ' אלומניום
VB1771281012- 208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי2305.29מגן קד

VB1771281T012- 208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי2305.29מגן קד
VB1771282012 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי1099.14ספויילר מגן אח' פיג'ו
VB1771285015- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי1900.1מגן אחורי חיצוני+חיישן חניה

VB17712850208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי385.36מגן אח' פנימי פלסטיק
VB1771291208 14-'208 ~ 012-018פיג'וחליפי282.54סט תומכים אח

VB17712961015- 208- '208 ~ 012-018פיג'וחליפי364.6ציר מכסה מנוע ימ
VB17712962015- 208- '208 ~ 012-018פיג'וחליפי364.6ציר מכסה מנוע שמ

VB1771309208 13 - 208 ~ 012-018פיג'וחליפי258.55סט תומכים למגן קד
VB17713091208 14-'208 ~ 012-018פיג'וחליפי366.9סט תומכים אמצעי למגן קד

VB1771345014- 208 -208 ~ 012-018פיג'וחליפי1040.3פח אח חיצוני
VB1771351208 15 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי369.6כיסוי גריל קד
VB1771352208 15 208 ~ 012-018פיג'וחליפי678.55מסגרת גריל במגן כסף

VB17713523016- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי295.55ניקל לגריל ימ' במגן קד
VB17713524012-018 208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי295.55קישוט לכיסוי ערפל קד' שמ
VB17713603016- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי379.8כיסוי ערפל עם חור ימ
VB17713604016- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי379.8כיסוי ערפל עם חור שמ
VB177136215008 208 ~ 012-018פיג'וחליפי392.8תפס לפנס ראשי ימין פיג'ו
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VB17713622014- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי249.8סט תיקון פנס ראשי

VB1771367208 016-208 ~ 012-018פיג'וחליפי172.8כיסוי וו גרירה קדמי
VB17713801208 15 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי708.52סופג אנרגיה קד

VB1771381208 16- '208 ~ 012-018פיג'וחליפי2685.9מגן קד' חיצ
VB1771382R 208 15 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי325.1תריס מגן ק

VB1771385T015-018 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי2559.9מגן אח פיז'ו
VB177146719- 208 '208 ~ -019פיג'וחליפי319.4כיסוי וו גרירה לפגוש אח
VB177147319- 208 208 ~ -019פיג'וחליפי1115.5מגן גחון בפגוש קדמי

VB17714787019-  208 - '208 ~ -019פיג'וחליפי1057.48גריל תח' במגן קד
VB177148119- 208 '208 ~ -019פיג'וחליפי1809.55קישוט עליון למגן קד

VB1771481119- 208 208 ~ -019פיג'וחליפי4209.14מגן קד' חיצוני
VB1771483019-  208 - '208 ~ -019פיג'וחליפי555.1קלקר למגן קד
VB1771485(עם חיישנים ומצלמה)208 ~ -019פיג'וחליפי3307.55מגן אחורי  208 -019
VB177148619- 208 '208 ~ -019פיג'וחליפי1435.5ספויילר תחתון לפגוש אח

VB1771486119- 208 '208 ~ -019פיג'וחליפי1783.4ספויילר מגן אח
VB1771486219- 208 '208 ~ -019פיג'וחליפי993.58חצאית למגן אח

VB1773100508 11- 508  ~ 012-019פיג'וחליפי1808.8פח חזית
VB17731811012- 508  ~ 012-019פיג'וחליפי3521.13מגן קד'-508+חיישנים

VB177518193-96 106 106 ~  93-96פיג'וחליפי440מגן קד' שחור - פג'ו
VB177521097-01 106 106 ~  97-01פיג'וחליפי990מכסה מנוע - פג'ו
VB1779100C1 -06 / -010 107 - 107 ~  07-011פיג'וחליפי711.13פח חזית
VB1779110C1 06- /P 107 -05 107 ~  07-011פיג'וחליפי1525.23מכסה מנוע
VB1779111C1/107 -06 - '107 ~  07-011פיג'וחליפי993כנף קד' ימ
VB1779112C1/107 -06 - '107 ~  07-011פיג'וחליפי993כנף קד' שמ
VB1779118C1 /011- 107 05-014 - '107 ~  07-011פיג'וחליפי259.6ביטנה כנף קד' שמ
VB1779135C1 -09 '011-013סיטרואןחליפי185.9כיסוי וו גרירה קד ~ C1

VB1779176109- 107 107 ~  07-011פיג'וחליפי125.52כיסוי ערפל ימ במגן
VB17791762107 09 '107 ~  07-011פיג'וחליפי198.2כיסוי ערפל שמ

VB177917807-013 107 107 ~  07-011פיג'וחליפי901.3גריל במגן מרכזי
VB17791791C1/107 -09 '011-013סיטרואןחליפי94.12תפס מגן קד' ימ ~ C1
VB17791792C1/107 -09 '011-013סיטרואןחליפי94.12תפס מגן קד' שמ ~ C1

VB177918007-  107 - '107 ~  07-011פיג'וחליפי585.56חיזוק מגן קד
VB1779181C1 -09 011-013סיטרואןחליפי1432.9מגן קד' חיצוני ~ C1

VB17791811107 07- 107 ~  07-011פיג'וחליפי1676מגן קד' חיצוני
VB1779181209-013 107 107 ~  07-011פיג'וחליפי1681.23מגן קד הכנה לצבע

VB1779184C1/07-011 107 - '107 ~  07-011פיג'וחליפי525.59חיזוק מגן אח
VB1779185C-1/107 -06  011-013סיטרואןחליפי1569.9מגן אח' חיצוני ~ C1
VB1779187C1/107 -06 '011-013סיטרואןחליפי359.9קישוט מגן אח ~ C1
VB1779210C1 013- 011-013סיטרואןחליפי1890.9מכסה מנוע ~ C1
VB1779211C1  -014 - '011-013סיטרואןחליפי1061.23כנף קד' ימ ~ C1
VB1779222012- 107 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי361.8ניקל מגן קד' ימ
VB1779223012- 107 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי361.8ניקל מגן קד' שמ
VB1779251C-1 11- '011-013סיטרואןחליפי974.86גריל קד ~ C1
VB1779252C-1 11- 011-013סיטרואןחליפי711.9ניקל מסגרת גריל ~ C1
VB1779268C-1 -011 011-013סיטרואןחליפי191.7כיסוי וו גרירה קד ~ C1

VB177927611C-1 11 011-013סיטרואןחליפי144.1כיסוי ערפל קד' ימ' (שחור) סיטרואן ~ C1
VB177927612C1 -012 011-013סיטרואןחליפי354.6כיסוי ערפל שמ' עם חור ללא כיונון ~ C1
VB177927621C-1 11 011-013סיטרואןחליפי137.25כיסוי ערפל קד' שמ' (שחור) סיטרואן ~ C1
VB177927622C1 -012 011-013סיטרואןחליפי317.6כיסוי ערפל ימ' עם חור ללא כיונון ~ C1

VB1779278012- 107 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי839.56גריל במגן קד
VB17792781012- 107 107 ~ 012-014פיג'וחליפי159.7כיסוי ערפל קד' ימ' +חור
VB17792782107 012- 107 ~ 012-014פיג'וחליפי157.7כיסוי פנס ערפל קד' שמ'+חור
VB17792801107 12 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי623.23חיזוק מגן קד

VB1779281107 012 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי2189.56מגן קדמי חיצ
VB17792811C1 -011 - '011-013סיטרואןחליפי2559.9מגן קד ~ C1

VB177928212 107 - '107 ~ 012-014פיג'וחליפי469.4גריל קד
VB177929009 107 107 ~  07-011פיג'וחליפי399.3כיסוי מצננים עליון
VB1779300C-1 -015/ 108 -015 011-013סיטרואןחליפי819.26פח חזית ~ C1
VB1779318C1 /014- 107 108/014 - 'סיטרואןחליפי530.3ביטנה כנף קד' שמ
VB1779373C-1 -015 - 011-013סיטרואןחליפי667.8מגן מצננים קד תחתון ~ C1

VB17793787C-1 14  '011-013סיטרואןחליפי481.4גריל מגן ק ~ C1
VB1779384-108 014- '108  ~   -015פיג'וחליפי647.8חיזוק למגן אח
VB1779387C1  -014 - '014סיטרואןחליפי628.4קישוט אמצעי למגן קד- ~ C1
VB1779391C-1 -014 - 'סיטרואןחליפי357.7סט תפסים למגן קדC15 -לא פעיל
VB1782101016-2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1360.6כיסוי מצננים עלי

VB17821091014- 2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי387.13סט תומכים למגן אח
VB1782110013- 2008 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי3207.2מכסה מנוע
VB1782111014- (ללא חור)2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1712כנף קד' ימין 2008
VB1782112014- (ללא חור) 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1712כנף קד' שמאל 2008
VB1782117014-   2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי601.22ביטנה לכנף קד' ימ
VB1782133013- 2008 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי809.22מגן קד' תחתון
VB1782152014- 2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1257.2מסגרת ניקל לגריל קד
VB1782153014- 2008 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי784.14גריל קד' פנימי
VB1782154014- 2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי577סט ניקלים לגריל קד
VB1782173014-   2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי983.3כוורת למגן קד

VB178217632008 15- 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי642.2סט ניקל לכיסוי ערפל
VB17821770013- 2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי404.2קישוט מגן קד
VB17821771013- 2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי367.56סט קישוטים למגן קד
VB17821772016-2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי681.3קישוט שמ' למגן קד
VB17821773016-2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי681.3קישוט ימ' למגן קד

VB1782178014-   2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי889.6גריל במגן קד' תחת
VB178218022008 14 - '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי508.56קלקר למגן קד

VB1782181014- 2008 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי2432.23מגן קדמי עליון
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VB17821811016-2008 (עם חיישנים) '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי2805.56מגן קד
VB1782181T014- 2008 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי2432.23מגן קדמי עליון

VB17821822008 ~ 014-017פיג'וחליפי1229.2מגן קדמי תחתון 2008 -014+חורים לערפל
VB1782182T2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1229.2מגן קדמי תחתון 2008 -014+חורים לערפל
VB178218412008 15-2008 ~ 014-017פיג'וחליפי497.47חיזוק אח' פלסטיק
VB17821851'2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1795.56מגן אח'-15 2008 +חיישנים+מגלש אח
VB17821852014- 2008 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1294.1מגן אח' הכנה לצבע + 4 חורים לחיישן

VB17821862008 14- '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי769.56ספוילר למגן קד
VB17821871016-2008 -2008 ~ 014-017פיג'וחליפי588.4קישוט למגן אח' ימין
VB17821872016-2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי588.4קישוט למגן אח' צד שמ
VB17821880018- 2008- (שפמים)2008 ~ 014-017פיג'וחליפי484.26סט תומכים מגן אחורי

VB1782191014-017 2008 - '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי709.9פינה ימ' למגן אח
VB1782192014- 2008- '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי709.9פינה אח' שמ
VB1782210018- 2008- 2008 ~ 018-019פיג'וחליפי5153מכסה מנוע

VB178221511020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי681.23קישוט על' לגריל קד
VB17822168020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי345.4כיסוי וו גרירה למגן קד

VB178221811020-  2008 - 2008 ~  -020פיג'וחליפי1313מגן קד' תחתון
VB17822182020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי942.68ספויילר תח' למגן קד

VB1782241020-  2008/020-  חליפי352.48כיסוי ראי ימ' - קורסה
VB1782242020-  2008/020-  חליפי352.48כיסוי ראי שמ' - קורסה

VB17822611018-019 2008 -(עם חורים לקשת) '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי1898.23כנף קדמית ימ
VB17822612(עם חורים לקשת) 2008 ~ 018-019פיג'וחליפי1898.23כנף קדמי שמאל -2008 -018
VB17822651018- 2008 '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי689.56קשת כנף קד' ימ
VB17822652018- 2008 '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי689.56קשת כנף קד' שמ
VB17822661018- 2008 '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי689.56קשת כנף אח' ימ
VB17822662018- 2008 '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי689.56קשת כנף אח' שמ
VB17822681018- 2008 '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי575קישוט (קצר) דלת אח' ימ
VB17822682018- 2008 '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי575קישוט (קצר) דלת אח' שמ
VB17822763020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי458.4סט כיסויי ערפל קד

VB1782280020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי764.27חיזוק תח' למגן קד
VB1782281017-  2008 - 2008 ~ 014-017פיג'וחליפי2709.56מגן קדמי חיצוני

VB17822811018- 2008- '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי1544.26ספויילר תחתון מגן קד
VB17822811T018- 2008 - '2008 ~ 018-019פיג'וחליפי1544.26ספויילר תחתון מגן קד

VB1782281T017-  2008 - 2008 ~ 018-019פיג'וחליפי2709.56מגן קדמי חיצוני
VB1782286020-  2008 - 'חליפי1444.77מגלש מגן אח

VB17822911018- 2008- 2008 ~ 018-019פיג'וחליפי890.6קצה פגוש אח' ימין מורחב
VB17822922018- 2008- 2008 ~ 018-019פיג'וחליפי890.6קצה פגוש אח' שמאל מורחב

VB1782298020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי398.6כיסוי אמצעי לגריל תח' במגן קד
VB1782302020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי1105.22כיסוי גשר על

VB17823080020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי662.64קלקר למגן קד
VB17823653020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי759.06קשת כנף קד' ימ
VB17823654020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי759.06קשת כנף קד' שמ
VB17823663020-  2008 - 'חליפי805.26קשת כנף אח' ימ
VB17823664020-  2008 - 'חליפי805.26קשת כנף אח' שמ
VB17823731020-  2008 - 2008 ~  -020פיג'וחליפי1108.22מגן מצננים קד' תחתון
VB17823763020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי558.56סט תריסי ערפל ערפל קד
VB17823770020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי905.22קישוט תח' אמצעי למגן קד

VB1782378020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי959.56גריל תח' במגן קד
VB17823795020- 2008/016-  3008 '3008 ~   -016פיג'וחליפי459.56סט תומכים צדדי למגן קד

VB1782380DS3/020-  2008  -019 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי2520.3חיזוק פנ' למגן קד
VB1782381020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי4302.23מגן קד

VB17823811(עם חיישנים) 2008 ~  -020פיג'וחליפי4302.23מגן קד' - 2008  -020
VB1782382020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי1687.6ספויילר תח' למגן קד
VB1782385020-  2008 - (עם 2 חיישני שטח מת) '2008 ~  -020פיג'וחליפי2361.3מגן אח

VB17823851020-  2008 - (עם 4 חיישני שטח מת) '2008 ~  -020פיג'וחליפי2884.3מגן אח
VB1782386020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי1235.5מגלש מגן אח
VB1782387020-  2008 - (ניקל) '2008 ~  -020פיג'וחליפי735.5קישוט מרכזי למגן אח

VB17823885020-  2008 - 2008 ~  -020פיג'וחליפי522.8תומך מגן אח' מרכזי
VB17823886020-  2008 - '2008 ~  -020פיג'וחליפי709.35סט תומכים למגן אח

VB1782391020-  2008 - (חיישן שטח מת)'2008 ~  -020פיג'וחליפי1167.59פינה ימ' למגן אח
VB1782392020-  2008 - (חיישן שטח מת)'2008 ~  -020פיג'וחליפי1167.59פינה שמ' למגן אח

VB17823921020-  2008 - 'חליפי1258.56פינה שמ' למגן אח
VB178311110-12 3008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי2307.51כנף קד' ימין
VB178311210-12 3008 '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי2187.47כנף קד' שמ
VB178311710-12 3008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי684.2ביטנה לכנף קד' ימין
VB17831183008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי541.3ביטנה קד שמ
VB1783151010- 3008 - 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי807.12גריל קד' פנ' שחור

VB1783170210 3008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי2359.3גשר חזית-פיזו
VB178317710 3008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי556.13קישוט שחור מגן קד-פיזו

VB178317784010- 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1975.56חיזוק אח
VB1783178010-015 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי431.8גריל תח' במגן קד

VB1783178310-13 3008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי820.7גריל במגן קד' שמ' פיג'ו
VB1783178410-13 3008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי820.7גריל במגן קד' ימ' פיג'ו
VB17831787010- 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1577ניקל מגן אח
VB17831791010- 3008 - 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1121גריל ימ' במגן
VB178317923008-011 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1247.9גריל במגן קידמי שמ

VB178318010 3008 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1069.26חיזוק קד תחתון-פיזו
VB1783185010-  3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי2307.47מגן אח
VB1783209017- 3008 3008 ~   -016פיג'וחליפי459.9סט תפסים למגן קד' פיג'ו
VB1783251019- 3008 3008 ~   -016פיג'וחליפי1658.8גריל קדמי עליון

VB17832511019-  3008/5008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי997גריל קד' פנ
VB1783253010-015 3008 - 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי2362.6גריל קד' ניקל

VB178325313008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1689.3גריל מגן קד
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VB17832673008 017-3008 ~   -016פיג'וחליפי238.6כיסוי וו גרירה אחורי
VB1783273019-  5008/3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי1105.9מגן מצננים תח

VB1783276317- 3008  3008 ~   -016פיג'וחליפי687.9סט כיסוי ערפל ימ'+שמ' פיז'ו
VB178327631019-  3008 - 3008 ~   -016פיג'וחליפי488.25סט כיסוי לפנס ערפל

VB17832775016-  3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי957.41סט קישוט למגן קד
VB17832776017-  3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי1357.47סט ספויילר ימ'+שמ

VB178327817- 3008-3008 ~   -016פיג'וחליפי972.06גריל תחתון
VB17832781017- 3008 3008 ~   -016פיג'וחליפי1681.95גריל תחתון במגן פיג'ו

VB1783280016- 3008 - 3008 ~   -016פיג'וחליפי2808.97חיזוק מגן קד' אלומיניום
VB17832804(אלומניום)X  -018 3008 ~   -016פיג'וחליפי2616.23חיזוק מגן אח' - 3008  -017/גרנדלנד

VB1783281016-  3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי5629.9מגן קד
VB17832811016-  3008 - (עם חיישנים) '3008 ~   -016פיג'וחליפי5761.26מגן קד
VB17832817019-  5008/017- 3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי592.7ביטנה קד' ימ
VB17832818019-  5008/017- 3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי592.7ביטנה קד' שמ

VB1783282018 3008-3008 ~   -016פיג'וחליפי504.8ספויילר קדמי אמצעי
VB17832822016-  3008 - 3008 ~ 010-015פיג'וחליפי860.98ספויילר אמצעי

VB178328222017-  3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי167.1קישוט מגן קד
VB1783285017- 3008 3008 ~   -016פיג'וחליפי3465.2מגן אחורי
VB1783288019-  5008 - 5008 ~   -019פיג'וחליפי1505.24סט סופיות לאגזוז במגן אח' ניקל

VB17832882016-  3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי399.6תומך צדדי שמ' למגן אח
VB17832883016-  3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי399.6תומך צדדי ימ' למגן אח

VB178328851016-  3008 - 3008 ~   -016פיג'וחליפי607.79תומך אח' מרכזי
VB1783292016-  3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי1046.6פינה למגן אח' שמ
VB1783303019-  5008 - '5008 ~   -019פיג'וחליפי643.1פח משקף קד ימ
VB1783304019-  5008 - 5008 ~   -019פיג'וחליפי757.8תומך שמ' לחזית

VB178331003019-  5008/3008 - '5008 ~   -019פיג'וחליפי341.79תריס אמצעי במגן קד
VB17833653019-  5008/017 - 3008 - '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי436.9קישוט כנף קד' ימ
VB17833654019-  5008/017 - 3008 - '3008 ~   -016פיג'וחליפי436.9קישוט כנף קד' שמ

VB17833683008 3008 ~   -016פיג'וחליפי239.6כיסוי וו גרירה קד
VB1783377553008 3008 ~   -016פיג'וחליפי505סט קישוטים מגן קד פיז'ו

VB1783381(עם חיישנים)3008 ~   -016פיג'וחליפי4990.5מגן קדמי - 3008 -019
VB178407310-12 5008 '5008 ~ 010-018פיג'וחליפי1483מגן מנוע קד
VB1784082011- 5008 '5008 ~ 010-018פיג'וחליפי1509.66ספויילר תח' במגן קד
VB1788110012- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי2569.9מכסה מנוע
VB1788111012- 208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי997.56כנף קד' ימ
VB1788112208 12- '208 ~ 012-018פיג'וחליפי997.56כנף קד' שמ
VB1788151013- 208 '208 ~ 012-018פיג'וחליפי509.66גריל קד
VB1788152208 13-'208 ~ 012-018פיג'וחליפי690.6ניקל מגן קד

VB17881521012- 208 208 ~ 012-018פיג'וחליפי309.56מסגרת גריל
VB1788178208 14-'208 ~ 012-018פיג'וחליפי561.98פלסטיק מגן קד
VB1788186013- 208 (עם חור לאגזוז)'208 ~ 012-018פיג'וחליפי605.66ספויילר אח
VB179121095-02 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי1083.4מכסה מנוע - הרקולס
VB179121195-02 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי532.8כנף קד' ימ' - הרקולס
VB179121295-02 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי532.8כנף קד' שמ' - הרקולס
VB179125195-02 בוקסר ~ 95-02פיג'וחליפי440גריל קד' - בוקסר
VB179128195-02 דוקטו ~ 95-02פיאטחליפי693.6מגן קד' ללא חור לערפל  הרקולס
VB179129190-95 בוקסר ~ 95-02פיג'וחליפי558פינה למגן אח' ימ' ללא מ.אור בוקסר/גמפי
VB179129290-95 בוקסר ~ 95-02פיג'וחליפי558פינה למגן אח' שמ' ללא מ.אור בוקסר/גמפי
VB179130002 דוקטו ~ 03-05פיאטחליפי914.7פח חזית - דוקטו
VB179131002-07 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי846.1מכסה מנוע - הרקולס
VB179131103-  הרקולס ~ -03 - לא פעילפיג'וחליפי708.9כנף קד' ימ' - הרקולס
VB179131203-  הרקולס ~ -03 - לא פעילפיג'וחליפי427.3כנף קד' שמ' - הרקולס
VB179135102-04 דוקטו ~ 03-05פיאטחליפי1249.9גריל רדיאטור דוקטו
VB179138003-07 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי793.6חיזוק מגן קד' - בוקסר
VB179138102-06 בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי1050מגן קד' חיצ' - בוקסר
VB179140010 בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי1890.3גשר עליון-בוקסר
VB179140208-הרקולס - לא פעילפיאטחליפי1201.23גשר חיבור מגן קד הרקולס
VB179141007- בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי1388.99מכסה מנוע בוקסר -07/פיאט דוקטו
VB179141208 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי987.09כנף קד' שמ' - בוקסר
VB179141707 דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1203.3ביטנה כנף קד' ימ' - דובלו

VB1791417107-011 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי487.66בטנת גלגל קד' ימ' - דוקטו
VB179141807- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1197.3ביטנה לכנף קד' שמ' דובלו

VB1791418108 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי487.56ביטנה כנף קד' שמ' - דוקטו
VB1791462107 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי487.52שפם לפנס ראשי ימין-דוקטו

VB179147508 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי782.25פינה קד' ימ' ללא קישוט דוקטו
VB179147606- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי782.25פינה למגן קד' שמ' דוקטו

VB1791477107 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי319.2קישוט מגן קדמי ימין-דוקטו
VB1791477207- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי319.2קישוט מגן קד' שמ' - דוקטו
VB1791477306-08 בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי403.4קישוט מגן קד' ימ' - בוקסר / דוקטו

VB179147806- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי308.56גריל במגן קד' מרכזי דוקטו
VB179148007- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1861.9חיזוק קד' - דוקטו/בוקסר
VB179148107- בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי859.47מגן קד' מרכזי הרקולס
VB179148408 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי3505.26חיזוק מגן אח דוקטו
VB179148508 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי888.9מגן אח מדרגה דוקטו
VB179149107-14 פיאטחליפי372.25קישוט דופן אח' ימ' -הרקולס
VB179149207-14 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי372.25קישט דופן אח' שמ' דוקוטו

VB17914921דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי950.9פינה פגוש אח' שמ' דוקטו
VB1791496108-הרקולס - לא פעילפיאטחליפי655.3ציר מיכסה מנוע ימ הרקולס/דוקטו
VB1791496208-הרקולס - לא פעילפיאטחליפי655.3ציר מיכסה מנוע שמ הרקולס/דוקטו
VB1791500114 דוקטו ~ -015פיאטחליפי2883.06פח חזית -דוקטו

VB179151015 דוקטו ~ -015פיאטחליפי3505.26מכסה מנוע-דוקטו
VB1791511014 בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1469.13כנף קד' ימ' ללא ח.+לקישוט בוקסר/ג'מפר

VB17915111018-  בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1649.1כנף קד' ימ' - בוקסר
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VB1791512014 בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1469.13כנף קד' שמ' ללא ח.+לקישוט בוקסר/ג'מפר

VB17915121012-  בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1649.1כנף קד' שמ' - בוקסר
VB17915181012- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי489.9קשוט גלגל שמ' פני' - דוקטו
VB1791518215 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי469.59קישוט כנף קד' ימין דוקטו

VB1791552013 בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1683.59ניקל גריל בוקסר
VB1791553013 בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1807.57גריל קד' שחור בוקסר
VB179155813- בוקסר ~  -012פיג'וחליפי232.3תושבת פנס ראשי ימ' בוקסר
VB179155915 דוקטו ~ -015פיאטחליפי197תושבת פנס ראשי  שמ'-דוקטו
VB179156815 דוקטו ~ -015פיאטחליפי153.1כיסוי וו גרירה קד'-דוקטו
VB1791575(ללא קישוט) דוקטו ~ -015פיאטחליפי863.2פינה קדמי ימ'-דוקטו 015

VB17915751(עם קישוט) דוקטו ~ -015פיאטחליפי969.9פינה קד' ימ' דוקטו -015
VB17915752(עם קישוט) דוקטו ~ -015פיאטחליפי1161.31פינה קד' שמ' דוקטו -015
VB17915753015-  חליפי2784פינה ימ' למגן קד' - דוקטו

VB1791576(ללא קישוט) דוקטו ~ -015פיאטחליפי862.26פינה קדמי שמאל-דוקטו 015
VB17915761015-  דוקטו ~ -015פיאטחליפי267.5כיסוי ימ' למגן קד' - דוקאטו
VB17915762015- דוקטו ~ -015פיאטחליפי267.5כיסוי שמ' למגן קד' - דוקטו
VB17915764015-  חליפי2784פינה שמ' למגן קד' - דוקטו

VB1791578015-  בוקסר ~  -012פיג'וחליפי2122.7מגן קד' מרכזי - בוקסר
VB179157911012- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי135.8תפס מגן קד' ימ' - דובלו

VB1791580015- דוקטו ~ -015פיאטחליפי1599.56מגן קד' פנימי -דוקטו
VB17915801015- בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1861.3חיזוק לפגוש בוקסר
VB1791581T15 דוקטו ~ -015פיאטחליפי1981.23מגן קד'-דוקטו

VB179158215- בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1318.1חיבור תחת' למגן קד' דוקטו
VB1791591012- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1631.3פינה אח' ימ' דוקטו

VB17915911018 דוקטו ~ -015פיאטחליפי953.8פינה אחורי ימין-דוקטו
VB1791592012- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי878.2פינה אח שמ-דוקטו

VB17915921012-  בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1128.4פינה אח' שמ' - בוקסר/בוקסר
VB179160217 דובלו ~ -016פיאטחליפי1627.5גשר עליון-דובלו
VB179160316 דובלו ~ -016פיאטחליפי575.3פח משקף קדמי ימין-דובלו
VB179160416 דובלו ~ -016פיאטחליפי687.3פח משקף קדמי שמאל -דובלו
VB1791611015- דובלו ~ -016פיאטחליפי999.6כנף קד' ימ' דובלו
VB1791612015- דובלו ~ -016פיאטחליפי999.6כנף קד' שמ' דובלו
VB1791652016-  דובלו ~ -016פיאטחליפי861.23גריל עליון במגן קדמי -דובלו
VB1791653016- דובלו ~ -016פיאטחליפי999.6סורג חזית דובלו
VB1791662דוקטו ~ -015פיאטחליפי458.8קישוט פינה קד שמ-דוקטו
VB1791663015- דוקטו ~ -015פיאטחליפי458.8קישוט פינה קד' ימ' -דוקטו
VB1791675015-  דוקטו ~ -015פיאטחליפי2549.4פינה ימ' למגן קד' - דוקאטו
VB179167617- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי2549.4פינה למגו קדמי שמ' דוקטו

VB17916761016- דובלו ~ -016פיאטחליפי308.56כיסוי ערפל קד ימ דובלו
VB1791676216 ללא חור דובלו L 'דובלו ~ -016פיאטחליפי293.4תריס ערפל ק
VB1791679215- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי99.8תומך קד' ימין דובלו

VB1791680016- דובלו ~ -016פיאטחליפי1524.2חיזוק קדמי דובלו
VB17916801015- פיאטחליפי1507.24פגוש קד תחתון דובלו
VB17916802011- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1507.24מגן קד פנימי תח' - דובלו

VB1791681016- דובלו ~ -016פיאטחליפי2546.58מגן קד' שחור דובלו
VB17916811T016- דובלו ~ -016פיאטחליפי2308.52מגן קד' הכנה לצבע דובלו

VB1791685015-  דוקטו ~ -015פיאטחליפי1077.9מגן אח' - דוקטו
VB17917103016-  דובלו ~ -016פיאטחליפי2208.56קישוט על' למגן קד' (שחור) - דובלו

VB179171031016-  דובלו ~ -016פיאטחליפי2804.6קישוט על' למגן קד' (לצבע) - דובלו
VB17917811016-  דובלו ~ -016פיאטחליפי3807.59מגן קד' (לצבע) - דובלו

VB17917811T016-  דובלו ~ -016פיאטחליפי3807.59מגן קד' (לצבע) - דובלו
VB17917881017- דובלו ~ -016פיאטחליפי777.8ביטנה אח שמ' - דובלו

VB1792000013- 301 - 301 ~ 013-018פיג'וחליפי1152.6פח חזית
VB1792001013- 301-301 ~ 013-018פיג'וחליפי437.44כיסוי עליון לחזית
VB1792010013- 301 - 301 ~ 013-018פיג'וחליפי3291.1מכסה מנוע
VB1792011013- 301 301 ~ 013-018פיג'וחליפי908.56כנף קד' ימ' עם חור לפנס צדדי
VB1792012013- 301 301 ~ 013-018פיג'וחליפי908.56כנף קד' שמ' עם חור לפנס צדדי
VB1792053013- 301 - '301 ~ 013-018פיג'וחליפי826.9גריל קד
VB1792068301-013 301 ~ 013-018פיג'וחליפי162.91כיסוי וו גרירה קידמי
VB17920732013 301 301 ~ 013-018פיג'וחליפי479.51כוורת מצננים

VB17920781301 013- '301 ~ 013-018פיג'וחליפי337.59גריל ימ' במגן קד
VB17920782013 - 301 '301 ~ 013-018פיג'וחליפי337.59סורג שמ' למגן קד
VB1792078713-  301 301 ~ 013-018פיג'וחליפי499.51גריל תחתון במגן קדמי

VB1792081013- 301 - '301 ~ 013-018פיג'וחליפי2765.9מגן קד
VB1792085013- 301 '301 ~ 013-018פיג'וחליפי1957.66מגן אח' חיצ
VB1792101301 18-301 ~ 013-018פיג'וחליפי424.69כיסוי גשר עליון

VB17921512013-  301 - (ללא ניקל) '301 ~ 013-018פיג'וחליפי1102.25גריל על
VB1792152013-  301 - (ניקל) '301 ~ 013-018פיג'וחליפי1004.48מסגרת לגריל קד

VB17921763018- 301 301 ~ 013-018פיג'וחליפי392.25סט כיסויי ערפל
VB17921801018- 301 '301 ~ 013-018פיג'וחליפי435.22קלקר מגן קד
VB1792180217- 301 '301 ~ 013-018פיג'וחליפי648.51סופג אנרגיה בפגוש קד

VB1792181018- 301 -'301 ~ 013-018פיג'וחליפי2505.9מגן קד
VB1792187301 017- '301 ~ 013-018פיג'וחליפי494.68גריל תחתון במגן קד
VB1793010015- 108 108  ~   -015פיג'וחליפי2142.56מכסה מנוע
VB179301115-108  108  ~   -015פיג'וחליפי1066.85כנף קד' ימ' עם חור לפנס
VB179301215- 108  108  ~   -015פיג'וחליפי1255.33כנף קד' שמ' עם חור לפנס
VB1793052108 015 '108  ~   -015פיג'וחליפי749.8ניקל גריל קד
VB1793053108 015 '108  ~   -015פיג'וחליפי749.8גריל קד
VB1793081PG 108 '108  ~   -015פיג'וחליפי299.5סט חיזוקים לפגוש קד
VB1793087014- 108 '108  ~   -015פיג'וחליפי444תומך מגן קד
VB1793109014- 108 - '108  ~   -015פיג'וחליפי484.8סט תומכים למגן קד

VB17931092015- 108- '108  ~   -015פיג'וחליפי371.3סט תומכים למגן אח
VB1793117-15 108 '108  ~   -015פיג'וחליפי438.3ביטנה לכנף קד' ימ



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB1793168108 015-108  ~   -015פיג'וחליפי162.3כיסוי וו גרירה קדמי

VB17931787108 014- '108  ~   -015פיג'וחליפי807.25סורג במגן קד
VB1793181108 014- '108  ~   -015פיג'וחליפי2307.41מגן קד
VB1793185015-  108 - '108  ~   -015פיג'וחליפי2489.82מגן אח' חיצ
VB1793285015- 108 - '108  ~   -015פיג'וחליפי2059.6מגן אח

VB1794455110 בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי538.6שפם פנס ראשי ימין בוקסר
VB1794456011- בוקסר ~  -012פיג'וחליפי415.3שפם ראשי שמ' עלי' - בוקסר

VB17944561011- בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי590.2שפם ראשי שמ' תח' בוקסר
VB179457615-בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי1742.6פינה למגן קד' שמ' בוקסר
VB1801180C-1/108 -015 108  ~   -015פיג'וחליפי1455.9חיזוק קדמי

VB19041081016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2010.9גשר חזית עליון - קאדג'ר
VB1904111016 - קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1508.14כנף קד' ימ' קאדג'ר
VB1904112016 - קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1258.9כנף קד' שמ' קאדג'ר
VB1904117016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1071.5ביטנה קדמי ימ' - קדאג'ר
VB1904118016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1422.7ביטנה קד' שמ' -  קאדג'ר
VB190415116 קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי980.33גריל ק' רנו קאג'ר

VB1904151116- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1477.5קישוט מרכזי לגריל קאדג'ר
VB1904151216- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי535.99קישוט ניקל תח' לגריל קאדג'ר
VB1904165216- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1610.7קשת כנף קד' שמאל קאדג'ר
VB1904166116- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1426.9קשת כנף אח' ימ' קאדג'ר
VB1904166216- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי910.01קשת כנף אח' שמ' קאדג'ר
VB19041671016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי527פס קישוט דלת קד' ימ' קאדג'ר

VB190416711016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי264ניקל לקישוט דלת קד' ימ' קאדג'ר
VB19041672016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי537פס קישוט דלת קד' שמ' קאדג'ר

VB190416721016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי340ניקל לקישוט דלת קד' שמ' קאדג'ר
VB19041681016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי431פס קישוט דלת אח' ימ' קאדג'ר

VB190416811016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי264ניקל לקישוט דלת אח' ימ' קאדג'ר
VB19041682016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי436.51פס קישוט דלת אח' שמ' קאדג'ר

VB190416821016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי264ניקל לקישוט דלת אח' שמ' קאדג'ר
VB1904177016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי741.01סט קישוט לספויילר קד' קאג'ר
VB19041784016-קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי990סט  מסגרת לפנס ערפל קאדג'ר

VB190418016 קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1588.99מגן ק' פנימי רנו קאדג'ר
VB19041801020-  קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי5253.4ספוילר תח' למגן קד' - קאדג'ר
VB19041812016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2811.7מגן קד' חיצוני - קדג'ר

VB190418121016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי3540.01מגן קדמי עם חור לחיישנים קאדג'ר
VB190418121T016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי3540.01מגן קדמי עם חור לחיישנים קאדג'ר
VB190418122T016-019 קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2990.8מגן קד' - קאדג'ר

VB19041812T016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2811.7מגן קד' חיצוני - קדג'ר
VB19041821016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי78.6סט ספויילר פגוש קד' קאדג'ר

VB1904183016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי615.01קלקר מגן קדמי קאדג'ר
VB1904185016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2724.83פגוש אח' מושלם קאדג'ר

VB19041873016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2319.8קישוט מגן קד' קאדג'ר
VB19041881016-  קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי316.7תומך צדדי ימ' למגן אח' - קאדג'ר
VB19041882016- קאדג'ר L 'קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי316.7תומך מגן אח
VB1904188316 קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי106.1תומך אח' ימ תח'-קאדג'ר

VB190418831016-019 קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי779.9בומבה שמ' לחיזוק קד' - קאדג'ר
VB19041884016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי99תומך מגן אח' שמ' קאדג'ר

VB190418883016-019 קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי550.01בומבה ימ' לחיזוק קד' - קאדג'ר
VB19041911016-קאדג'ר R 'קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1682.98פינה אח
VB19041922016- קאדג'ר L 'קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1380.9פינה אח

VB1904251020-  קדג'אר ~  -020רנוחליפי1582.3גריל קד' - קדג'אר
VB1904281018- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי4396.4מגן קד' (עם 2 חיישנים) קאדג'ר
VB1904763018- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי999.6סט כיסוי ערפל  קאדג'ר
VB1905281-02 לגונה ~ 02-05רנוחליפי1827.5מגן קד' חיצ' - לגונה
VB190531007- לגונה ~ 06-07רנוחליפי880מכסה מנוע - לגונה
VB190682104-010 סניק ~ 04-010רנוחליפי399.8מגן אבנים - סניק
VB190711196-00 מגאן ~ 96-00רנוחליפי200כנף קד' ימ' - מגאן
VB190711296-00 מגאן ~ 96-00רנוחליפי552.9כנף קד' שמ' - מגאן
VB190711896-03 מגאן ~ 96-00רנוחליפי112.01ביטנה כנף קד' קד' שמ'- מגאן
VB190718596-00 מגאן ~ 96-00רנוחליפי500מגן אח' שחור - מגאן
VB190721098-00 סניק ~ 98-00רנוחליפי500מכסה מנוע - סניק
VB190721198-00 סניק ~ 98-00רנוחליפי124.2כנף קד' ימ' - סניק
VB190721801-03 סניק ~ 01-03רנוחליפי100ביטנה כנף קד' שמ' קד' - סניק
VB190735501-03 מגאן ~ 01-03רנוחליפי150גריל קד' ימ' - מגאן

VB1907377101-03 מגאן ~ 01-03רנוחליפי98.6קשוט למגן קד' ימ' - מגאן
VB1907377201-03 מגאן ~ 01-03רנוחליפי190קשוט למגן קד' שמ' - מגאן

VB1907381מגאן ~ 01-03רנוחליפי901.01מגן קד' מוש' - מגאן 01-03 לצבע
VB190738501-03 מגאן -D5 מגאן ~ 01-03רנוחליפי762.5מגן אח' חיצ' צבע
VB190738701-03מגאן -D5 'מגאן ~ 01-03רנוחליפי460קשוט מר' מגן אח
VB190741101-03 סניק ~ 01-03רנוחליפי471.9כנף קד' ימ' - סניק
VB190745601-03 סניק ~ 01-03רנוחליפי50גריל קד' שמ' - סניק
VB190748101-03 סניק ~ 01-03רנוחליפי400מגן קד' חיצ' - סניק

VB1907481101-03 סניק ~ 01-03רנוחליפי592.01מגן קד' מוש' - סניק
VB190750104-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי400גשר עליון (פלסטי)- מגאן
VB190750403 מגאן ~ 04-06רנוחליפי258.99פח משקף קד' ימ' - מגאן 08-04/סניק
VB190751004-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי750מכסה מנוע - מגאן
VB190751104-09 מגאן ~ 04-06רנוחליפי520.99כנף קד' ימ' עם חור לפנס (פלסטיק) מגאן
VB190751204-09 מגאן ~ 04-06רנוחליפי684.01כנף קד' שמ' עם חור לפנס (פלסטיק) מגאן
VB190751704-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי583.6ביטנה כנף קד' ימ' - מאגן

VB1907517104-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי120.01ביטנה כנף קד' אח' ימ' - מגאן
VB190751804-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי207.93ביטנה כנף קד' קד' שמ' - מגאן

VB1907518104-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי120.01ביטנה כנף קד' אח' שמ' - מגאן
VB1907577104-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי422.67קשוט למגן קד' ימ' - מגאן
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VB1907577204-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי100קשוט למגן קד' שמ' - מגאן
VB1907577307- מגאן ~ 07-09רנוחליפי690.6קישוט למגן קד' ימ' מגאן
VB1907577407 מגאן ~ 07-09רנוחליפי200קישוט מגן קד' שמ'-מגאן
VB1907578307 מגאן ~ 07-09רנוחליפי525.75גריל תחתון-מאגן
VB1907578406-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי349.6סט גריל עליון למגן קד' מגאן
VB1907579104 2מגאן ~ 04-06רנוחליפי108.99תומך שפם ימ' מגן קד' מגאן
VB1907579204- 2מגאן ~ 04-06רנוחליפי100תומך קד' שפם שמ' - מגאן

VB190758104-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי829.6מגן קד' מושלם עם ערפל מגאן
VB1907581104-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי1790.99מגן קד' מוש' - מגאן
VB1907581207-08 מגאן ~ 07-09רנוחליפי2186.46מגן קד' מוש' - מגאן

VB19075812107-08 מגאן ~ 07-09רנוחליפי2186.46מגן קד' ערום - מגאן
VB1907584104-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי942.9חיזוק למגן אח' מגאן
VB190758525D 06- מגאן ~ 07-09רנוחליפי1038.5מגן אח' מושלם - מגאן
VB1907585404-07 מגאן ~ 04-06רנוחליפי1999.58קישוט מגו אח מגאן 4 דל

VB19075875D 07 מגאן ~ 07-09רנוחליפי1050.9קישוט למגן אח' מגאן
VB190760004-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי435.99חיזוק מגן קד' אלומ' - סניק/מגאן
VB190760104-סניק ~ 04-010רנוחליפי1709.1גשר קדמי עליון פיבר-סניק
VB190761004-07 סניק ~ 04-010רנוחליפי1362.7מכסה מנוע - סניק
VB190761105-010 סניק ~ 04-010רנוחליפי585.91כנף קד' ימ' - סניק
VB190761204- סניק ~ 04-010רנוחליפי585.91כנף קד' שמ' - סנייק
VB190761308- מגאן ~ 07-09רנוחליפי709.6מגן אבנים תחתון למגן קדמי רנו מגאן
VB190761705 סניק ~ 04-010רנוחליפי380.28ביטנה כנף קד' ימ' - סנייק

VB1907617104-08 סניק ~ 04-010רנוחליפי294.86ביטנה כנף ימ' אח' - סנייק
VB1907618סניק ~ 04-010רנוחליפי179.41ביטנה כנף קד' שמ' - סנייק

VB1907618104 סניק ~ 04-010רנוחליפי150ביטנה כנף קד' אח' שמ' - סניק
VB19076181108- מגאן ~ 010-012רנוחליפי351.4ביטנה לכנף קד' שמ' (חלק אח') מגאן

VB190765105-010 סניק ~ 04-010רנוחליפי459.9גריל קד' שמ'+ימ' - סניק
VB190765605 סניק ~ 04-010רנוחליפי100גריל שמ'-סניק
VB190767407 סניק ~ 04-010רנוחליפי400כיסוי גשר עליון סניק
VB190767603 סניק ~ 01-03רנוחליפי250מגן אבנים תחתון במגן קדמי סניק

VB1907677103-05 סניק ~ 04-010רנוחליפי456.12קישוט מגן קד' ימ' סניק
VB190767805- סניק ~ 04-010רנוחליפי910.66סט גרילים במגן קד' - סניק

VB1907678106 סניק ~ 04-010רנוחליפי830גריל במגן קד' - סניק
VB1907678707 מגאן ~ 07-09רנוחליפי286סט כיסוי (פלסטיק) ערפל קד' גרנד סניק/מגאן
VB1907679108- מגאן ~ 07-09רנוחליפי502.69תומך קד' למגן קד' ימ' מגאן
VB19076792L 08- מגאן ~ 07-09רנוחליפי502.69תומך שמ' למגן קד' מגאן
VB1907681106- סניק ~ 04-010רנוחליפי2349.8מגן קד' חיצ' מושלם סניק
VB1907681306- (ערום) סניק ~ 04-010רנוחליפי2349.8מגן קד' סניק

VB190768704-09 - סניק ~ 04-010רנוחליפי1620.9סט קישוטים מגן אח' - סניק
VB1907700012-013 - מגאן ~ 07-09רנוחליפי1387.6פח חזית - מגאן סטיישן
VB190771009- מגאן ~ 07-09רנוחליפי1308.99מכסה מנוע רנו מגאן
VB190771109- מגאן ~ 07-09רנוחליפי807.99כנף קד' ימ' - רנו מגאן

VB1907711T09- מגאן ~ 07-09רנוחליפי807.99כנף קד' ימ' - רנו מגאן
VB190771713- מגאן ~ 013-017רנוחליפי910.6ביטנה קד' ימ' מגאן
VB190771813 מגאן ~ 013-017רנוחליפי388.56ביטנה קד' שמ קד -מגאן

VB19077180109- סניק ~ 04-010רנוחליפי1098.99חיזוק מגן קד' - סניק
VB190777308- מגאן ~ 010-012רנוחליפי1642.9מגן מנוע תחתון  מאגן/סניק
VB190777510- מגאן ~ 010-012רנוחליפי523.9סט קישוטים למגן קד' מגאן
VB19077783D/5D 012- מגאן ~ 013-017רנוחליפי833.1גריל מרכזי במגן מגאן
VB1907780012- מגאן ~ 07-09רנוחליפי1189.9חיזוק מגן קדמי אלומיניום - מגאן סטיישן

VB19077801017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי2459.6גשר תחתון גרנד קופה
VB1907781- 014 מגאן ~ 013-017רנוחליפי1172.1תומך מגן אח' ימ' 5 דל -מגאן
VB1907782-014 מגאן ~ 013-017רנוחליפי1172.1תומך מגן אח' שמ' 5 דל -מגאן
VB1907784014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1242פנימי למגן אח' 5 דל' -מגאן
VB1907785014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1821.6מגן אח' 5 דל' מגאן

VB19077852013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1208.78מגן אח' פלואנס 11 (חור לחיישן) מגאן
VB190778608- מגאן ~ 07-09רנוחליפי808.6ספויילר למגן קד' תחתון-רנו מגאן
VB190779508- סניק ~ 04-010רנוחליפי396.26מיכל מתיז מים ללא וישר לפנס סניק/מגאן
VB190780104-10 סניק ~ 04-010רנוחליפי100חיזוק מגן קד' - סניק
VB1907807011- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי902.02מגן מנוע (כוורות) גראנד סניק

VB19078410- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי515פנימי למגן אח' - ניו סניק
VB190787710- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי565.9תושבת מספר קד' - סניק
VB190787810-12 סניק ~ 04-010רנוחליפי191.46גריל במגן קד' - סיניק

VB1907879110- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי276תומך מגן קד' ימ' - סניק
VB1907879210- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי276תומך מגן קד' שמ' -סניק

VB1907881010-012 - סניק ~ 04-010רנוחליפי2411.6מגן קד' חיצוני - סניק
VB190788210- סניק ~ 04-010רנוחליפי656.6ספויילר למגן קד' רנו סיניק
VB1907883014- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי210תפס מגן אח' ימ' סניק -11/גרנד סניק
VB1907884014- סניק 11/גרנד סניק-L 'ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי392.82תומך אח
VB190790010- סניק ~ 04-010רנוחליפי2165.8פח חזית פיבר - סניק

VB190791014- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי757פינה אח' שמ' - סניק -011/גרנד סניק
VB190791109- סניק ~ 04-010רנוחליפי968.99כנף קד' ימ' - רנו סניק
VB190791209- סניק ~ 04-010רנוחליפי980.96כנף קד' שמ' - רנו סניק

VB190792014- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי901.6פינה למגן אח' ימ' סניק -11/גרנד סניק
VB1907950012-013 - מגאן ~ 010-012רנוחליפי1035גריל פנימי קד' על'- מגאן סטיישן
VB1907975013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1315.8ניקל מגן קד' מגאן
VB1907976013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי395.56תושבת לוחית רישוי פגוש קדמי מגאן

VB19080178013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי401.99מסגרת פנימ' לתושבת מספר - מגאן
VB1908051012-013 - מגאן ~ 013-017רנוחליפי459.99גריל תח' במגן קד' - מגאן סטיישן
VB190807013 מגאן ~ 013-017רנוחליפי423.6ניקל מגן קד' מרכזי-מגאן
VB1908073013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי806.12מגן תחתון למגן קד' מגאן

VB19080787013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי192סט מסגרות ערפל(ניקל) - מגאן
VB1908081013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי2150.01מגן קד' מגאן
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VB1908082013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1588.55ספוילר קד' למגן - מגאן
VB1908111013- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי708.59כנף קד' ימ' - גראנד סניק

VB19081117019-  סניק ~ -019רנוחליפי565.88ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - סניק
VB190811171019-  סניק ~ -019רנוחליפי565.88ביטנה קד' ימ' (חלק אח') - סניק

VB19081118019-  סניק ~ -019רנוחליפי565.88ביטנה קד' שמ' (חלק קד') - סניק
VB190811181019-  סניק ~ -019רנוחליפי565.88ביטנה קד' שמ' (חלק אח') - סניק

VB1908112013- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי790.01כנף קד' שמ' - גראנד סניק
VB19081511014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי1499.6גריל קד' פנימי למגן גרנד סניק
VB19081523014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי278.01סט פסי קישוט לגריל קד'  גרנד סניק

VB1908176014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי1058קלקר קד' (פלסטיק) גרנד סניק
VB19081760014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי754.1סט בית לפנס ערפל קד'  גרנד סניק
VB19081763013- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי525.8סט כיסויים מגן קד' גראנד סניק
VB19081770014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי754.1סט פסי קישוט (ניקל) למגן קד'  גרנד סניק

VB190817701014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי460.01סט פסי קישוט (אפור) למגן קד'  גרנד סניק
VB19081787014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי588גריל במגן קד'  גרנד סניק

VB1908181014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי2674.01מגן קד' (ערום) גרנד סניק
VB19081812014- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי565.9מגן תחתון קד'  גרנד סניק

VB190818213- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי1991ספוילר למגן קד' ג.סניק
VB19081878718- סניק ~ -019רנוחליפי1516.5גריל במגן קדמי מרכזי רנו סניק

VB19082117017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי861.6ביטנה קד' ימ' קד' - מגאן גרנד טור
VB19082118017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1643.28ביטנה קד' שמ' קד' - מגאן גרנד טור

VB1908217017- מגאן גרנד טור ~ -018רנוחליפי872.2ביטנה קד' ימ' (אח')- מגאן גרנד טור
VB1908250014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי505.22גריל קד' פנימי מגאן

VB19082502'מגאן ~ 013-017רנוחליפי577.79סט תושבות לפנס ערפל קד' -מגאן 014- 3/5 דל
VB19082503מגאן ~ 013-017רנוחליפי441.9סט מסגרות ניקל לפנסי ערפל - מגאן 014- 3/5 דל

VB1908252014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי737.99קישוט לגריל קד' עליון(מתאים לניקל) מגאן
VB19082521014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי895.56קישוט ניקל במגן קד' מגאן
VB19082523016- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1190סט פסי ניקל לגריל קדמי מגאן

VB1908253'מגאן ~ 013-017רנוחליפי758.99קישוט לגריל עלי' ללא ניקל - מגאן 014- 3/5ד
VB1908254'מגאן ~ 013-017רנוחליפי835.01סט פסי ניקל לגריל עלי' - מגאן -014 3/5 דל
VB1908273014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1290.9מגן קד' תחתון (כוורת) מגאן

VB19082760014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי800סט מסגרות שחור לפנס ערפל מגאן
VB19082783012- מגאן ~ 013-017רנוחליפי546.2סט פסי קישוט לפנסים(שפמים)- מגאן סטיישן
VB1908278715- מגאן ~ 013-017רנוחליפי639.6גריל במגן קד' תחת' מגאן
VB1908279015- מגאן ~ 013-017רנוחליפי908.56סט תומכים למגן קד' מגאן
VB19082791014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי653.3תומך מגן קד' ימ' (שפם)- מגאן סטיישן
VB19082792014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי683.3תומך מגן קד' שמ' (שפם) - מגאן סטיישן

VB1908281014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי3206.2מגן קד' הכנה לצבע מגאן
VB19082811016- מגאן ~ 013-017רנוחליפי5227.3מגן קד' חיצוני - מגאן גרנד טור

VB1908282014- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1315.01ספויילר קד' תחת' מגאן
VB19082841'מגאן ~ 013-017רנוחליפי410.25סט תומכים קד' - מגאן -014 3/5 דל

VB1908351017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1650.01גריל קד' על' - מגאן
VB19083776016- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי471.03סט קישוטים לגריל קדמי מגאן

VB190858509- מגאן ~ 010-012רנוחליפי1200.01מגן אח' רנו מגאן
VB1909110017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי5990.01מכסה מנוע - מגאן גרנד קופה
VB1909111017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1437.5כנף קד' ימ' - מגאן גרנד קופה
VB1909112017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1437.5כנף קד' שמ' - מגאן גרנד קופה

VB19091173017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1372.3מגן מנוע תחתון - מגאן גרנד קופה
VB1909118017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי600.01ביטנה קד' שמ' קד' - מגאן גראנד קופה

VB19091180017-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי2674.7חיזוק מגן קד' - מגאן גראנד קופה
VB190911811018-  מגאן גרנד טור ~ -018רנוחליפי650ביטנה קד' שמ' (אח') - מגאן גרנד טור

VB190911917- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי269.8סט כונסים למגן קד' מגאן
VB19091522017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1365.01קישוט ניקל תחתון לגריל- מגאן 4+5 דל
VB19091523017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי683.99מיכל מתיז מים - מגאן גרנד קופה

VB1909165017-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי789.9סט קלקר למגן קד' (פלסטיק) - מגאן
VB1909173117-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1325.02מגן מנוע תח' - מגאן
VB19091751017-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי3414.75גריל קד' (עם רדאר) - גרנד קופה
VB1909176317- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי426.3סט מסגרות ערפל קד' מגאן
VB19091787018-   מגאן גרנד טור ~ -018רנוחליפי1630.01גריל קד' תחתון מגאן גרנד טור
VB19091793017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי2147.4סט תומכים למגן אח' - מגאן גרנד קופה

VB1909180017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי2875.02חיזוק מגן קד' - מגאן גרנד קופה
VB19091841017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי813.2תומך מרכז' אח' - מגאן גרנד קופה

VB1909185(ללא חיישנים)מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1759.8מגן אח' - מגאן גרנד קופה -017
VB1909186017-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי3624.8מגן אח' (עם חיישנים) - גרנד קופה
VB1909187מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1262.02מגלש מגן אח' - מגאן גרנד קופה -017+חורים

VB19091870017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי480.02סט קישוטים מגן אח' - מאגן גרנד קופה
VB19091880017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1392.6סט תומכים לפגוש אחורי מגאן גרנד קופה
VB19091881RS  -017 מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי940.8תומך על' למגן אח' - מגאן
VB19091885017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1479.5סט תומכים מגן אח מגאן גרנד קופה
VB19091900017- מגאן גרנד טור ~ -018רנוחליפי2393פח חזית - מגאן גרנד טור
VB19141017020-  קליאו ~  -020רנוחליפי801.2ביטנה לגלגל קד' ימ' - קליאו
VB19141018020-  קליאו ~  -020רנוחליפי801.2ביטנה לגלגל קד' שמ' - קליאו

VB191411292-98 קליאו 92-96 - לא פעילרנוחליפי659.9כנף קד' שמ' - קליאו
VB191418192-96 קליאו 92-96 - לא פעילרנוחליפי496.6מגן קד' - קליאו

VB1914181192-96 קליאו 92-96 - לא פעילרנוחליפי991.8מגן קד'+חור לערפל - קליאו
VB19141852קליאו 92-96 - לא פעילרנוחליפי473.4מגן אח'+בליטה - קליאו 92-96 לצבע
VB1914281197-98 קליאו 97-98 - לא פעילרנוחליפי300מגן קד' - קליאו

VB191428597-98 קליאו 97-98 - לא פעילרנוחליפי200מגן אח' שחור - קליאו
VB1914307B 98-05 רנוחליפי100גשר תחתון - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VB191431198-01  רנוחליפי530כנף קד' ימ' - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VB191431298-01  רנוחליפי321.63כנף קד' שמ' - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VB1914318B 98-01 רנוחליפי100ביטנה כנף קד' שמ' קד' - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VB1914351B 98-01 רנוחליפי100גריל קד' - קליאוB ~ 98-01 קליאו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB1914352B 98-01 רנוחליפי159.9מסגרת לגריל - קליאוB ~ 98-01 קליאו

VB19143672B 98-01 רנוחליפי100קשוט דלת קד' שמ' - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VB1914381שחור B 98-01רנוחליפי1224.9מגן קד' - קליאוB ~ 98-01 קליאו

VB19143811B 98-01רנוחליפי200מגן קד'+חור לערפל - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VB1914385B 98-01 רנוחליפי200מגן אח' שחור - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VB191440702-05 רנוחליפי100גשר קד' תחתון - קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB191441102-03  רנוחליפי406.01כנף קד' ימ' - קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB191441202-05  רנוחליפי406.01כנף קד' שמ' - קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB191445102-05 רנוחליפי307.01גריל קד' - קליאוB ~ 02-05 קליאו

VB1914476102-05 רנוחליפי631.8כיסוי ערפל למגן קד' ימ' קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB1914476202-05 רנוחליפי631.8כיסוי ערפל למגן קד' שמ' קליאוB ~ 02-05 קליאו

VB191447802(3חלקיםX)רנוחליפי290.6סט קש'קליאו למגן קדB ~ 02-05 קליאו
VB191448502-05 רנוחליפי300מגן אח' חיצ' - קליאוB ~ 02-05 קליאו

VB1914485114D  רנוחליפי200מגן אח' - טליה קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB191451006-08 קליאו ~ 07-012רנוחליפי1150מכסה מנוע קליאו
VB191451107-012 - קליאו ~ 07-012רנוחליפי490כנף קד' ימ' - קליאו
VB191451207- קליאו ~ 07-012רנוחליפי487.9כנף קד' שמ' - קליאו
VB191451707 קליאו ~ 07-012רנוחליפי181.9ביטנה כנף קד' ימ' קד' - קליאו

VB1914517107-012 - קליאו ~ 07-012רנוחליפי267.8ביטנה כנף קד' ימ' קד' - קליאו
VB19145181D5 09 קליאו ~ 07-012רנוחליפי279.9ביטנה כנף קד' שמ' קד' - רנו קליאו

VB191454109- רנוחליפי800כנף אח' ימ' - קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB191455505- קליאו ~ 07-012רנוחליפי308.69גריל קד' ימ' קליאו
VB191457605 רנוחליפי50מגן אבנים תחתון קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB191457706+ רנוחליפי1008.1קישוט למגן קד' קליאוB ~ 02-05 קליאו
VB191457805 קליאו ~ 07-012רנוחליפי700.58גריל למגן קד' קליאו
VB191458008- קליאו ~ 07-012רנוחליפי958.9חיזוק מגן קד' - קליאו
VB191458107- קליאו ~ 07-012רנוחליפי1422.56מגן קדמי מושלם+ערפל - קליאו

VB1914581107- קליאו ~ 07-012רנוחליפי1422.56מגן קד' ללא ערפל-קליאו
VB1914582CLIO 05 קליאו ~ 07-012רנוחליפי400מגן קד' תחתון
VB191458507-09 קליאו ~ 07-012רנוחליפי1184.57מגן אח' - קליאו

VB1914587106 קליאו ~ 07-012רנוחליפי253.69קישוט מגן אח' ימ' - קליאו
VB1914587206- קליאו ~ 07-012רנוחליפי150קשוט מגן אח' שמ' - קליאו

VB1914611012- סימבול ~ 09-010רנוחליפי207.88כנף קד' ימ' - סימבול
VB1914645010-012 סימבול ~ 09-010רנוחליפי810.2פח אח' -סימבול
VB1914651010- קליאו ~ 07-012רנוחליפי714.99גריל אמצעי במגן קד' - קליאו

VB19146511010- קליאו ~ 07-012רנוחליפי751.26פנימי למגן קד' קליאו
VB1914651210- סימבול ~ 09-010רנוחליפי439.8גריל קד' - סימבול
VB1914662109- קליאו ~ 07-012רנוחליפי267.4שפם פנס ראשי שמ' - קליאו
VB1914668209- קליאו ~ 07-012רנוחליפי521.36ספויילר במגן קד' - קליאו
VB1914676109- קליאו ~ 07-012רנוחליפי585.96תריס ערפל עם חור ימ' קד' קליאו
VB1914676209- קליאו ~ 07-012רנוחליפי585.96תריס ערפל עם חור שמ' קד' קליאו
VB1914676310 קליאו ~ 07-012רנוחליפי200כיסוי פנס ערפל ימ' - קליאו
VB1914676410 קליאו ~ 07-012רנוחליפי190כיסוי פנס ערפל שמ'  קליאו
VB1914677509-012 - קליאו ~ 07-012רנוחליפי458.88מגן מצננים תחתון - קליאו
VB1914677610- קליאו ~ 07-012רנוחליפי200סט קישוטים מגן קד' - קליאו
VB1914677709- קליאו ~ 07-012רנוחליפי300קישוט צבע\ניקל למגן קד' קליאו

VB191467810- קליאו ~ 07-012רנוחליפי387.59גריל מגן קד' תחתון - קליאו
VB1914678109- קליאו ~ 07-012רנוחליפי300גריל פנימ' למגן קד' קליאו
VB1914681T09-012 - קליאו ~ 07-012רנוחליפי2409.97מגן קד' חיצוני - קליאו

VB191468509- קליאו ~ 07-012רנוחליפי1108.59מגן אח' הכנה לצבע קליאו
VB1914700013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1530.9פח חזית עליון קליאו
VB1914704014- קליאו ~ 013-017רנוחליפי948.9פח משקף שמ' - קליאו
VB1914710013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי2350מכסה מנוע- קליאו
VB1914711013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1244.5כנף קד' ימ' - קליאו

VB19147114013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי2240.9דלת קד' ימ' - קליאו
VB1914712013- קליאו ~ 07-012רנוחליפי993.81כנף קד' שמ' - קליאו

VB19147124013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי2254.7דלת קד' שמ' - קליאו
VB19147179014 קליאו ~ 013-017רנוחליפי682.7תומך שילדה ימין-קליאו
VB19147181013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי217מחזיר אור ימ' - קליאו
VB19147182013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי237.6מחזיר אור שמ' - קליאו

VB1914719013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי512.94בולם דלת מטען שמ'/ימ' - קליאו
VB1914733013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי90כונס אויר מגן קד' קליאו
VB1914737012- קליאו ~ 013-017רנוחליפי470.25ביטנה לכנף קד' ימ' - קליאו

VB19147424013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי3057.4דלת אח' ימ' - קליאו
VB1914745013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1242.59פח אח' רנו קליאו
VB1914751013-  קליאו ~ 013-017רנוחליפי270.45גריל קד' פנ' - קליאו

VB19147511013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי538.69גריל חזית עליון - קליאו
VB19147522013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי213.9ניקל שמאל לגריל קד' קליאו
VB1914753T013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי610.7קישוט עליון לגריל קליאו
VB19147650013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי815.4פס קישוט (לצבע) לדלת מטען קליאו
VB19147651013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי541.6פס קישוט ניקל לתא מטען קליאו
VB1914767114 קליאו ~ 013-017רנוחליפי828.2קישוט דלת קד' ימין קליאו
VB19147672013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי684.6קישוט דלת קד' שמ' קליאו
VB19147673013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי589.8קישוט דלת קדמית ימנית קליאו
VB19147674013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי913.25קישוט לדלת קדמית שמאלית קליאו
VB19147676013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי662.9ניקל לקישוט דלת קד' שמ' קליאו
VB19147681013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי675.1קישוט דלת אח' ימ' קליאו
VB19147683013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי298.56ניקל לקישוט דלת אח' ימ' קליאו
VB19147684013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי288.57ניקל לקישוט דלת אח' שמ' קליאו
VB19147685013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1380.7קישוט דלת אח' ימ' שחור+הכנה לניקל קליאו
VB19147720013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי578.46סט פסי קישוט לפנסים(שפמים) - קליאו

VB1914773013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי852.96מגן מצננים - קליאו
VB19147760013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי607.72סט תושבות לפנסי ערפל - קליאו
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VB1914778013-  קליאו ~ 013-017רנוחליפי699.56גריל תח' במגן קד' - קליאו
VB1914780קליאו ~ 013-017רנוחליפי1340.23חיזוק מגן קד' - קליאו -013(אלומניום)/קפצ'ור
VB1914781013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1765.6מגן ק' חיצ' קליאו
VB1914782013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי863.59ספוילר קד' - קליאו

VB19147821013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי272.69סט ספויילר ימ'/שמ' למגן קד' - קליאו
VB19147831013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי423.58קלקר מגן קד' (סט) קליאו

VB1914784013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי2014.6חיזוק אחורי - קליאו
VB1914785013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1109.88מגן אח' - קליאו

VB19147851013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי752.49ספויילר אחורי - קליאו
VB191478511T013-016 קליאו ~ 013-017רנוחליפי1978מגן אח' חיצ'+סנסור הכנה לצבע - קליאו

VB19147851T013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי772.46ספויילר אחורי - קליאו
VB1914785T013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1131.17מגן אח' - קליאו

VB1914786013 קליאו ~ 013-017רנוחליפי156.44סט קישוטים למגן קד' קליאו
VB19147861013 קליאו ~ 013-017רנוחליפי234.35סט ניקלים לגריל קד' קליאו
VB19147862013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי752.49מגן אחורי תחתון קליאו
VB19147870013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי408.52סט קישוטים במגן אח' - קליאו
VB19147961013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי514.86ציר מכסה מנוע ימ' - קליאו
VB19147962013- מגאן ~ 013-017רנוחליפי514.86ציר מכסה מנוע שמ' - מגאן
VB19148171013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי726.9ביטנה כנף קד' שמ' אח' - קליאו

VB1914818013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי423.1ביטנה כנף קד' שמ' קד' - קליאו
VB19148182013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי505.23ביטנה כנף קד' ימ' אח' - קליאו
VB19149100020-  קליאו ~  -020רנוחליפי2747.24פח חזית - קליאו
VB19149109020-  קליאו ~  -020רנוחליפי711.4סט תפסים במגן קד - קליאו

VB191491091020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1129.6סט תומכים למגן קד' - קליאו
VB1914910911020-  קליאו ~  -020רנוחליפי351.48סט כונסי אוויר לפגוש קדמי - קליאו

VB191491092020-  קליאו ~  -020רנוחליפי2357סט תומכים לפח חזית - קליאו
VB191491094020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1749.7סט תושבות פנ' למגן אח' - קליאו
VB191491095020-  קליאו ~  -020רנוחליפי904.2סט תושבות חיצ' למגן אח' - קליאו

VB19149111020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1422.5כנף קד' ימ' - קליאו
VB19149112020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1422.5כנף קד' שמ' - קליאו

VB1914912020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1422.5כנף קד' ימ' - קליאו
VB19149169020-  קליאו ~  -020רנוחליפי510.9קישוט לפגוש אחורי - קליאו
VB19149173020-  קליאו ~  -020רנוחליפי965.5כונס אויר תח' למגן קד' - קליאו

VB191491731020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1022.5מגן מצננים תח' - קליאו
VB191491763020-  קליאו ~  -020רנוחליפי781.6סט תושבות לפנס ערפל - קליאו

VB19149181020-  קליאו ~  -020רנוחליפי4508.69מגן קד' - קליאו
VB19149183020-  קליאו ~  -020רנוחליפי455.6קלקר למגן קד' - קליאו
VB19149185(2 חורים לחיישנים)קליאו ~  -020רנוחליפי3956.6מגן אח' - קליאו  -020

VB191491851(חורים לחיישנים RS  -020(4 רנוחליפי3190.8מגן אח' - קליאוRS ~ -020 קליאו
VB19149186020-  קליאו ~  -020רנוחליפי2948.5ספוילר תחתון לפגוש אחורי קליאו

VB1914951017- קליאו ~ -017רנוחליפי1253.62גריל קד' קליאו
VB1914952020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1225.9קישוט לגריל חזית  - קליאו
VB1914953020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1453.8גריל קד' - קליאו
VB1914963020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1229.01קישוט על' לגריל קד' - קליאו

VB19149763017-  קליאו ~ -017רנוחליפי1213סט מסגרות ערפל קד' - קליאו
VB191497631020-  קליאו ~  -020רנוחליפי544.64סט קישוטים לכיסוי ערפל - קליאו
VB191497632020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1267.76סט כיסויים לפנסי ערפל קד' - קליאו

VB19149775017- קליאו ~ -017רנוחליפי240סט קישוטים למגן קד' קליאו
VB19149776020-  קליאו ~  -020רנוחליפי269.3סט ניקלים לגריל חזית  - קליאו

VB1914978020-  קליאו ~  -020רנוחליפי1453.8גריל תח' למגן קד' - קליאו
VB19149784017- קליאו ~ -017רנוחליפי860סט מסגרת לפנסי ערפל קליאו
VB19149787017- קליאו ~ -017רנוחליפי515.7גריל תח' במגן קד' - קליאו
VB19149791017-  קליאו ~ -017רנוחליפי394סט תומכים למגן קד' - קליאו

VB1914981017- קליאו ~ -017רנוחליפי2309.6מגן קדמי קליאו
VB1914984017-  קליאו ~ -017רנוחליפי1545.87חיזוק פנ' למגן אח' - קליאו
VB1914986(עם 2 חיישנים)קליאו ~ -017רנוחליפי2948.5ספויילר תח' למגן אח' - קליאו  -017

VB19149861020-  קליאו ~  -020רנוחליפי3264.16ספויילר תח' למגן אח' - קליאו
VB19149882017 קליאו ~ -017רנוחליפי1170.49מגן אח' תחתון קליאו
VB19149915D קליאו ~ 013-017רנוחליפי550פינה אח ימ קליאו
VB1914992016- קליאו ~ 013-017רנוחליפי608.2פינה שמאל לפגוש אחורי קליאו

VB1915110109- קליאו ~ 07-012רנוחליפי700מכסה מנוע - קליאו
VB191528192-98 אקספרס 92-98 - לא פעילרנוחליפי524.4מגן קד' - אקספרס
VB191530798-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי200גשר קד' תחתון - קנגו
VB191531798-08 קנגו ~ 98-03רנוחליפי156.2ביטנה כנף קד' ימ' קד' - קנגו

VB1915317198-08 קנגו ~ 98-03רנוחליפי156.2ביטנה כנף קד' ימ' אח' - קנגו
VB191531898-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי98ביטנה כנף קד' שמ' קד' - קנגו

VB1915318198-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי156.42ביטנה כנף קד' שמ' אח' - קנגו
VB1915366298-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי100קשוט דופן אח' שמ' - קנגו
VB1915367198-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי100קשוט דלת קד' ימ' - קנגו
VB1915368198-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי100קשוט דלת שרות ימ' - קנגו

VB191538198-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי200מגן קד' חיצ' - קנגו
VB191538598-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי300מגן אח' חיצ' - קנגו
VB191540004-09 קנגו ~ 04-07רנוחליפי938.2חזית מושלם קנגו
VB191540704-09 קנגו ~ 04-07רנוחליפי690גשר קד' תחתון - קנגו
VB191541204-07 קנגו ~ 04-07רנוחליפי668.1כנף קד' שמ' - קנגו
VB1915418010-  קנגו ~ 08-013רנוחליפי529.6ביטנה כנף קד' שמ' אח' - קנגו
VB191545104-06 קנגו ~ 04-07רנוחליפי587.14גריל חיצוני+קרנים-קנגו

VB1915451108-09 קנגו ~ 04-07רנוחליפי587.14גריל חיצוני+ בלי קרנים-קנגו
VB19154591(דלת מתרוממת) קנגו ~ 08-013רנוחליפי351.78שפם פנס אח' ימ' קנגו -010
VB19154592(דלת מתרוממת) קנגו ~ 08-013רנוחליפי663.63שפם פנס אח' שמ' קנגו -010

VB191547705 קנגו ~ 08-013רנוחליפי300סט קישוט מגן קדמי-קנגו
VB191548104-07 קנגו ~ 04-07רנוחליפי924.3מגן קד' מושלם -קנגו

VB1915481104-08 קנגו ~ 04-07רנוחליפי600מגן קד' מושלם+קישוטים לצבע-קנגו
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VB1915481204-07 קנגו ~ 04-07רנוחליפי1145.7מגן קד' ערום לצבע - קנגו

VB191548504-06 קנגו ~ 04-07רנוחליפי1109.59מגן אחורי מוש' - קנגו
VB1915500010- קנגו ~ 08-013רנוחליפי1931.4פח חזית - קנגו
VB191550709-012 קנגו ~ 08-013רנוחליפי997.9חיזוק מגן קד' - קנגו
VB191551009-012 - קנגו ~ 08-013רנוחליפי1670.25מכסה מנוע - קנגו
VB191551108- קנגו ~ 08-013רנוחליפי681.25כנף קד' ימ' - קנגו

VB19155114010- קנגו ~ 08-013רנוחליפי3034.7דלת קד' שמ' - קנגו
VB191551208- קנגו ~ 08-013רנוחליפי786.5כנף קד' שמ' - קנגו

VB1915512409- קנגו ~ 08-013רנוחליפי4172.8דלת קד' ימ' - קנגו
VB1915517110 קנגו ~ 08-013רנוחליפי452.89ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח' - קנגו

VB191555005-07 קנגו ~ 08-013רנוחליפי799.8גריל קד' פנימי - קנגו
VB191555108-010 קנגו ~ 08-013רנוחליפי263.96גריל פנימי - קנגו

VB1915572110 קנגו R 'קנגו ~ 08-013רנוחליפי342.59שפם מתחת פנס אח
VB1915573010- קנגו ~ 08-013רנוחליפי614.6מגן מנוע תחתון - קנגו

VB19155731108- קנגו ~ 08-013רנוחליפי785.7מגן מנוע(גדול)-קנגו
VB1915577508-10 קנגו ~ 08-013רנוחליפי623.6סט קישוטים למגן קד' קנגו

VB191557808-10 קנגו ~ 08-013רנוחליפי880גריל מגן קד קנגו
VB1915578109-11 קנגו ~ 08-013רנוחליפי458.29גריל קד' חיצוני - קנגו
VB1915578508-10 קנגו ~ 08-013רנוחליפי181סט תומכים למגן קד' - קנגו

VB1915580010- קנגו ~ 08-013רנוחליפי490.8חיזוק מגן קד' - קנגו
VB191558109-012 - קנגו ~ 08-013רנוחליפי1428.85מגן קד' חיצוני - קנגו

VB1915581110- קנגו ~ 08-013רנוחליפי1369.2מגן קד' לצבע +ערפל קנגו
VB1915584109- קנגו ~ 08-013רנוחליפי1024.6סט תומכים מגן אח' - קנגו

VB1915585קנגו ~ 08-013רנוחליפי1330.62מגן אח' חיצוני - קנגו -09 לצבע הכנה לקישוטים
VB1915585109- קנגו ~ 08-013רנוחליפי2311.9מגן אח' חיצוני (שחור) - קנגו

VB191558709- קנגו ~ 08-013רנוחליפי1404.1סט קישוטים מגן אח' - קנגו
VB1915591(2 דלתות מטען) קנגו ~ 08-013רנוחליפי342.59שפם פנס אח' ימ' קנגו -010
VB1915592(2 דלתות מטען) קנגו ~ 08-013רנוחליפי322.69שפם פנס אח' שמ' קנגו -010
VB191559909-11 קנגו ~ 08-013רנוחליפי462.58מגן מצננים תח' קנגו
VB1915610013- קנגו ~ -014רנוחליפי2758.49מכסה מנוע - קנגו
VB191565114- קנגו ~ -014רנוחליפי562.98גריל קדמי פנימי קנגו

VB1915651114- קנגו ~ -014רנוחליפי592.36גריל קד' חיצ' קנגו
VB19156523013- קנגו ~ -014רנוחליפי439.52פס קישוט תחתון לגריל  -  קנגו

VB1915653014- קנגו ~ -014רנוחליפי1062.1גריל קדמי לצבע קנגו
VB1915654013- קנגו ~ -014רנוחליפי1290.8פנימי מגן קד' כוורת - קנגו

VB19156657013- קנגו ~ -014רנוחליפי3350.9חיזוק מגן קד'(פיבר) - קנגו
VB191566763013- קנגו ~ -014רנוחליפי677.12סט תושבות לפנסי ערפל קד' - קנגו

VB1915668013- קנגו ~ -014רנוחליפי780.4כיסוי וו גרירה קד' - קנגו
VB1915673013- קנגו ~ -014רנוחליפי1057.9מגן מצננים תחתון - קנגו

VB1915677014- קנגו ~ -014רנוחליפי205.36סט קישוטים למגן קד' קנגו
VB1915680014 קנגו ~ -014רנוחליפי1398.54חיזוק למגן קד'- רנו קנגו
VB1915684013- קנגו ~ -014רנוחליפי1174.25קורת רוחב אח' - קנגו
VB19157112015 קנגו ~ -014רנוחליפי1061כנף קד ימ-קנגו
VB1915712014- קנגו ~ -014רנוחליפי1061כנף קד' שמ' קנגו

VB19157787017-  (7 מקומות) קנגו ~ -014רנוחליפי520גריל קד' תח' - קנגו
VB1915781(7 מושבים) קנגו ~ -014רנוחליפי2291.7מגן קד' חיצוני - קנגו -017
VB1916110014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי2015מכסה מנוע קפצור
VB1916111013- (פלסטיק)קנגו ~ 08-013רנוחליפי940.12כנף קד' ימ' קפצ'ור
VB1916112013- (פלסטיק)קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי940.12כנף קד' שמ' קפצ'ור
VB1916115017- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי240בולם מכסה מנוע שמ+ימ קפצ'ור
VB1916117013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי520.1בטנה כנף קד' ימ' קד' - קפצו'ר

VB19161171013-קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי455.6ביטנה לכנף קד' ימ' חלק אחורי קפצור
VB1916118013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי508.23ביטנה קד' שמ' קד' - קפצ'ור

VB19161181013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי455.6ביטנה כנף קד' שמ' אח' - קפצ'ור
VB19161196114-קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי257.61ציר מכסה ימ-קפצור
VB19161196214-קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי257.61צייר מכסה שמ-קפצור

VB1916151013 -קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי708.45גריל חזית קפצ'ור
VB1916151114 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי626.35גריל קד פנימי -קפצור

VB191615314 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי922.57קשוט שחור לגריל קד'-קפצ'ור
VB19161531013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי315.4קישוט ניקל עליון לפגוש קפצ'ור
VB19161651014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1017.5קישוט כנף קד' ימ' קפצ'ור
VB19161652014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1017.5קישוט כנף קד' שמ' קפצ'ור
VB19161661013 -קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1108.54קישוט כנף אח' ימ' קפצ'ור
VB19161662013 -קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1444.9קישוט כנף אח' שמ' קפצ'ור
VB1916167113- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי456.7מסגרת לפנס ערפל קד' ימ' קפצ'ור

VB19161671113- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1152.3קישוט דלת קדמי ימין קפצ'ור
VB1916167112014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1106.8ניקל לקישוט דלת קד' ימ' קפצ'ור

VB19161672013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1190.8קישוט דלת קד' שמ' שחור -קפצ'ור
VB191616721013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי996.9ניקל בקישוט קד שמ' קפצ'ור

VB19161673013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי244.8פס לקישוט קד' ימ' (לצבע) קפצ'ור
VB19161674013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי240פס לקישוט קד' שמ' (לצבע) קפצ'ור

VB191616811013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי975.2קישוט ניקל אח ימ קפצור
VB19161682013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1004.5קישוט דלת אח' שמ' שחור קפצ'ור

VB191616821013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1115.5ניקל לקישוט דלת שמ' אח' קפצ'ור
VB19161683013-קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי270קישוט אח' ימ' קפצ'ור
VB19161684013 -קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי134.3קישוט אח' שמ' קפצ'ור

VB1916177013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי702.3תושבת מספר רישוי אח' קפצ'ור
VB19161781014-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי471.5כיסוי ערפל קד' ימ' - קפצ'ור
VB19161782013 -קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי441.4גריל במגן קד' שמ' קפצ'ור
VB1916178313- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי451.39מסגרת לפנס ערפל קד' ימ' קפצ'ור
VB19161784013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי385.9מסגרת לפנס ערפל שמ' לצבע קפצ'ור

VB191617841014-020 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי369.8מסגרת פנס ערפל קד' שמ' - קפצ'ור
VB19161791014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי188.01תומך ימ' לפגוש קד' קפצ'ור
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VB19161792014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי179.38תומך שמ' לפגוש קד'  קפצ'ור

VB191617921013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי781.7תומך שמ' לכנף קד' קפצ'ור
VB19161793014-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי214.62בולם לפגוש קד' ימ' קפצ'ור

VB1916181014-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1939.37מגן קד' עליון חיצ' קפצ'ור
VB19161816(אביזר)קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1018.41מיגון טמבון קד' קפצ'ור -013
VB1916181T014-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1939.37מגן קד' עליון חיצ' קפצ'ור
VB1916182113- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי230ספוילר קד' ימ' קפצ'ור
VB19161822014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי149ספויילר קד' שמ' קפצ'ור
VB1916182T014 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1933.39גריל תח'+ספויילר תח' במגן קד'  קפצור

VB1916184013 - קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי634.9חיזוק מגן אח' - קפצ'ור
VB1916185013-קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1988מגן אח' קפצ'ור

VB19161852014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי990מגן אח' תחתון  קפצ'ור
VB1916185T013-קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1988מגן אח' קפצ'ור
VB1916188013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי626.7תושבת פגוש אחורי קפצ'ור
VB19161881013 -קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי610תומך ימ' למגן אח' קפצ'ור
VB19161882013 -קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי610תומך שמ' למגן אח' קפצ'ור
VB1916191114 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1692.36פינה למגן אח' ימ' קפצ'ור
VB1916191214- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1325.3פינה אח' ימ' קפצור

VB191619214 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי220.24תפס מגן קד' שמ' קפצ'ור
VB1916192214 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1915.7פינה למגן אח' שמ' קפצ'ור

VB191620918- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי184.17סט כונס אוויר למגן קד' קפצור
VB1916217818 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי245.23תושבת מספר-קפצו'ר

VB1916251018- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי911.6גריל קד' עליון - קפצ'ור
VB191626318- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי958.3תושבת לגריל עליון קפצור

VB19162631018- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי860.57קשוט עליון לגריל קד' - קפצ'ור
VB1916263218 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי538.21מסגרת גריל -קפצו'ר
VB19162633018- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי787.4סט ניקלים לגריל - קפ'צור

VB191627318 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1349.6מגן מצננים תח'-קפצו'ר
VB19162790018-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי642.15סט מסגרות לפנס ערפל - קפצ'ור

VB191628018- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי282.68בולם זעזועים לפגוש קדמי קפצור
VB1916281018- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי3840מגן קד' חיצוני - קפצ'ור
VB191628218- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי241.71ספויילר למגן קד' קפצור
VB1916283018-  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1309ספויילר קד' - קפצו'ר
VB191628418- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1808.14חיזוק אחורי קפצור

VB1916284118- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי690.9חיזוק אח' תח' קפצור
VB191628518- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1762.35מגן אחורי קפצור

VB1916285118-קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי2796.4מגן אחורי+חיישנים קפצור
VB191628618- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי890.36ספויילר למגן אחורי קפצור

VB1916286118- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי1115.7ספויילר למגן אח'(כסוף)קפצור
VB1916351021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1856.22גריל קד' - קפצ'ור
VB1916352021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי800גריל קד' פנ' - קפצ'ור

VB19163625021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1419.98סט קישוט פנס ראשי - קפצ'ור
VB19163653021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי736קשת כנף קד' ימ' - קפצ'ור
VB19163654021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי775.56קשת כנף קד' שמ' - קפצ'ור
VB19163661021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי849.16קשת כנף אח' ימ' - קפצ'ור
VB19163662021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי803.16קשת כנף אח' שמ' - קפצ'ור
VB19163671021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1472קישוט דלת קד' ימ' - קפצ'ור
VB19163672021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1472קישוט דלת קד' שמ' - קפצ'ור
VB19163673021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1470.16ניקל לקישוט דלת קד' ימ' - קפצ'ור
VB19163674021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1470.16ניקל לקישוט דלת קד' שמ' - קפצ'ור
VB19163681021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1472קישוט דלת אח' ימ' - קפצ'ור

VB191636811021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1322.96ניקל לקישוט דלת אח' ימ' - קפצ'ור
VB19163682021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1472קישוט דלת אח' שמ' - קפצ'ור

VB191636821021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1322.96ניקל לקישוט דלת אח' שמ' - קפצ'ור
VB19163776021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1689.05סט ניקלים לגריל קד' - קפצ'ור

VB191637777014-020  קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי819.24סט ניקלים למגן אח' - קפצ'ור
VB1916381021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי3564.85מגן קד' - קפצ'ור

VB19163810021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי4186.17מגן קד' (עם חיישני חנייה) - קפצ'ור
VB19163851021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי3450מגן אח' עם 2 חור לחיישנים - קפצ'ור
VB19163852021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי3660מגן אח' עם 4 חור לחיישנים - קפצ'ור
VB19163873021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1041.47מגן מצננים תח' - קפצ'ור
VB19163875021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1911.34קישוט תח' לגריל קד' - קפצ'ור

VB191638795021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי632סט תומכים למגן קד' צדדי - קפצ'ור
VB19163882021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי2827.46מגן קד' תח' - קפצ'ור

VB191638820021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1414.92מגלש מגן אח' (כסוף) - קפצ'ור
VB191638821021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1973.18מגלש מגן אח' (שחור) - קפצ'ור
VB191638885021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי875.19סט תומכים צדדי למגן אח' - קפצ'ור
VB191638911021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1756.39פינה ימ' למגן אח' - קפצ'ור
VB191638922021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1861פינה שמ' למגן אח' - קפצ'ור

VB191958407- קליאו ~ 07-012רנוחליפי1007.8חיזוק מגן אח' - קליאו
VB192210010 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1483.2פח חזית [פיבר]-רנו פלואנס
VB192211009-012 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1308.21מכסה מנוע - פלואנס
VB1922111010-013 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי705.25כנף קד' ימ' - פלואנס

VB1922117109- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי243.65ביטנה קדמית ימ' (חלק אחורי) פלואנס
VB192211761013- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי440.45סט כיסוי ערפל שחור פלואנס

VB192211761L013- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי440.45כיסוי ערפל שמאל  שחור פלואנס
VB192211761R010-  פלואנס ~ 012-017רנוחליפי440.45כיסוי ערפל ימ' שחור - פלואנס

VB192211810- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי169.03ביטנה לכנף קד' שמ'(חלק קד') - פולאנס
VB1922118109- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי204.41ביטנה קד' שמ' (חלק אחורי) פלואנס

VB1922149010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1982.1מכסה מטען - פלואנס
VB192215110- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי308.52גריל קד' עליון - פלואנס
VB1922152פלואנס ~ 010-011רנוחליפי496.12מסגרת גריל ניקל-פלואנס -10 במגן
VB192217809-011 - פלואנס ~ 010-011רנוחליפי614.6גריל תחתון במגן קד' - פלואנס
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VB1922178110- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי188.41גריל במגן קד' שמ' ללא ערפל פלואנס
VB1922178210- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי188.41גריל במגן קד' ימ' ללא ערפל פלואנס
VB1922178310- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי251.26גריל שמ' ללא ניקל לערפל פלואנס
VB1922178410- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי251.26גריל במגן קד' ימ' עם ערפל פלואנס
VB1922178510- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי501.3גריל במגן קד' שמ' ערפל וניקל פלואנס
VB1922178610- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי501.3גריל במגן קד' ימ' עם ערפל וניקל פלואנס
VB19221791010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי801.3תומך (שפם)למגן קד' ימ' - פלואנס

VB192218009-011 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי917.12פנימי מגן קד' פלסטיק - פלואנס
VB19221801010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1013.7חיזוק מגן קד'(ברזל) - פלואנס
VB1922181T09-12 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1708.21מגן קד' חיצ' לדגם לא חשמלי פלואנס

VB192218208- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי583.26ספוילר מגן קד' - פלואנס
VB192218509- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1452.36מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - פלואנס

VB19221851010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי2294.4מגן אח' עם חורים לחיישנים - פלואנס
VB1922188010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי428.51חיזוק מגן אח' על' - פלואנס

VB1922188110- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי308.47תומך למגן אח' ימ' פלואנס
VB1922188210- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי222.88תומך למגן אח' שמ' פלואנס
VB19221883010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי254.17תומך מגן אח ימ' שפם  - פלואנס
VB19221884010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי213.96תומך מגן אח' שמ' שפם - פלואנס
VB19222511013- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי987.69פנימי קד' עליון פלסטיק - פלואנס
VB19222512013- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי871.42סט ניקל גריל קד' פלואנס

VB1922253013- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי823.4סורג קד' - פלואנס
VB1922262013- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי890.8מסגרת ערפל שמ' ניקל פלואנס
VB1922273013- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי1064.41מגן מנוע קד' תחת' פלואנס

VB19222787012- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי729.9גריל תחתון במגן קד - פלואנס
VB19222802013-  פלואנס ~ 012-017רנוחליפי529.55קלקר למגן קד' (פלסטיק) - פלואנס
VB19222812012- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי2980מגן  קד' חיצ' פלואנס

VB19222812T012- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי2980מגן  קד' חיצני פלואנס
VB193910009- לוגן ~ 09-013רנוחליפי440פח חזית מושלם רנו לוגן
VB193910109- לוגן ~ 09-013רנוחליפי500.6גשר קדמי תחתון רנו לוגן
VB193911009- לוגן ~ 09-013רנוחליפי983.25מכסה מנוע - לוגאן
VB193911109- לוגן ~ 09-013רנוחליפי642.7כנף קד' ימ' - לוגן
VB193911209- לוגן ~ 09-013רנוחליפי591.33כנף קד' שמ' - לוגן
VB193911709- לוגן ~ 09-013רנוחליפי381.4ביטנה כנף קד' ימ' - לוגאן
VB193915109- לוגן ~ 09-013רנוחליפי370.45גריל קד' - לוגאן

VB1939168109- לוגן ~ 09-013רנוחליפי439.4קישוט ימ' לדלת אח' ימ' שחור לוגן
VB1939168209- לוגן ~ 09-013רנוחליפי140קישוט דלת אח' שמ' שחור לוגן
VB1939176109- לוגן ~ 09-013רנוחליפי269.8תושבת פנס ערפל ימ' - לוגאן
VB1939176208- לוגן ~ 09-013רנוחליפי269.8תושבת פנס ערפל קד' שמ' - לוגן

VB193917807- לוגן ~ 09-013רנוחליפי160גריל במגן קד'-לוגאן
VB19391781לוגן ~ 09-013רנוחליפי127.4גריל במגן קד'+חור לערפל ימ'-לוגן
VB19391782לוגן ~ 09-013רנוחליפי121.13גריל במגן קד'+חור לערפל שמ'-לוגן
VB1939180109- לוגן ~ 09-013רנוחליפי538.8חיזוק מגן קד' - לוגן

VB1939181(עם ערפל) לוגן ~ 09-013רנוחליפי902.25מגן קד' חיצוני - לוגאן -09
VB19391811(ללא ערפל) לוגן ~ 09-013רנוחליפי992.51מגן קד' חיצוני - לוגאן -09
VB1939185109- לוגן ~ 09-013רנוחליפי1426.9מגן אחורי חיצוני(מפואר) -לוגאן
VB19392871לוגן ~ -016רנוחליפי360תומך מגן אח ימין  -לוגאן -017  4ד

VB1939611016- סנדרו ~ -015רנוחליפי1004כנף קד' ימ' לוגן -012/דאצ'יה סנדרו
VB1939611T016- לוגן ~ 09-013רנוחליפי1004כנף קד' ימ' לוגן -012/דאצ'יה סנדרו
VB1939612T016- לוגן ~ 09-013רנוחליפי908.52כנף קד' שמ' לוגן -012/דאצ'יה סנדרו

VB193967015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי88.54מחזיר אור אח' ימ' לודג'י
VB193967109 לוגן ~ 09-013רנוחליפי219.6קישוט דלת קד ימ  לוגן
VB193967209- לוגן ~ 09-013רנוחליפי219.6קישוט דלת קד שמ לוגן

VB193968015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי88.58מחזיר אור אח' שמ' לודג'י
VB19397793017- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי56.62תומך מגן קד ימ' - לוגאן

VB1939781017- לוגן ~ -016רנוחליפי2508.26מגן קד' לוגאן
VB1939787017- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי1310.33גריל תחתון במגן קד' - לוגן

VB1939788316- לוגן ~ -016רנוחליפי390תומך אח' ימ' לוגן
VB1939788416- לוגן ~ -016רנוחליפי320תומך אח' שמ' לוגן

VB1939792015- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי117.32תפס מגן קד שמ' - לוגאן
VB1939881016- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי227.38תומך מגן אח ימ' - לוגן סטיישן
VB1939882016- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי227.38תומך אח' שמ' - לוגן סטיישן
VB1940110016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי4999.5מכסה מנוע קאדג'ר
VB1965185010- קולאוס ~ 09-014רנוחליפי1891.52מגן אח' - קוליאוס
VB197238003- טרפיק ~ 02-08רנוחליפי1660חיזוק קד' טרפיק
VB197238407 טרפיק ~ 02-08רנוחליפי1370.8חיזוק מגן אח' - טרפיק
VB197247608-10 למגן קד' טרפיק L טראפיק ~ 09-13רנוחליפי469.8פינה
VB197248008 טרפיק ~ 02-08רנוחליפי1595.7חיזוק קד[ברזל]-רנו טראפיק
VB197248108 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי2599מגן קד-טראפיק
VB1972500014- טראפיק ~ 09-13רנוחליפי2599פח חזית טרפיק
VB1972511014- טראפיק ~ -014רנוחליפי1346.8כנף קדמית ימין טראפיק
VB1972512014- טראפיק ~ -014רנוחליפי1346.8כנף קד' שמ' ויוארו

VB19725178-014 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי528.33תושבת סמל קד' טרפיק
VB1972533-014 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי70כונס אויר למגן קד' טרפיק
VB1972537014- טראפיק ~ -014רנוחליפי196.6ביטנה לכנף קד' ימ' חלק אח' טרפיק

VB19725371014-  טראפיק ~ -014רנוחליפי1211.8ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - טראפיק
VB1972538116- טראפיק ~ -014רנוחליפי990.8בטנה כנף קד' שמאל - טראפיק

VB1972551014- טראפיק ~ -014רנוחליפי1294.4גריל מרכזי צבע שחור טראפיק
VB19725671016- טראפיק ~ -014רנוחליפי993.9קישוט דלת קד' ימ' - טראפיק
VB19725672טראפיק ~ -014רנוחליפי561.81קישוט דלת קד שמ-טרפיק
VB19725681016- טראפיק ~ -014רנוחליפי1884.9קישוט דלת הזזה ימין טראפיק
VB19725682טראפיק ~ -014רנוחליפי1913.5קישוט דלת זזה שמ-טרפיק
VB19725683016- טראפיק ~ -014רנוחליפי493.3קישוט לעמוד ימין קד' טראפיק
VB19725790016- טראפיק ~ 09-13רנוחליפי1272.7מגן מצננים תחתון - טרפיק
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VB1972581-014 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי1962.35פגוש קד' (הכנה לצבע שחור) טרפיק
VB1972582014-  טראפיק ~ -014רנוחליפי668.94ספויילר תח' למגן קד' - טראפיק
VB1972585014- טראפיק ~ 09-13רנוחליפי1188.3מגן אח' מרכזי - טרפיק

VB19725881-014 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי173.9תומך פינה ימ' לפגוש אח'  טרפיק
VB197258811014- טראפיק ~ -014רנוחליפי1312.52פינה ימ' לפגוש אח' טראפיק

VB19725882-014 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי220תומך פינה שמ' לפגוש אח'  טרפיק
VB197258821014- טראפיק ~ -014רנוחליפי1312.52פינה שמ' למגן אח' טראפיק

VB1972651(1 ניקל)טראפיק ~ -014רנוחליפי2614.64גריל קד' - טראפיק  -020
VB19726511020-  טראפיק ~ -014רנוחליפי589.72קישוט לגריל קד' - טראפיק

VB1972653(4 ניקלים)טראפיק ~ -014רנוחליפי4575.16גריל קד' - טראפיק  -018
VB197520298-04 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי880גשר עליון קד' - מאסטר
VB197520798-04 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי880גשר קד' תחתון - מאסטר
VB197521298-04 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי590כנף קד' שמ' - מאסטר
VB197530006-10 מאסטר ~ 06-010רנוחליפי850.9פח חזית מאסטר
VB197531004- מאסטר ~ 98-04רנוחליפי1510.9מכסה מנוע מאסטר
VB197531105- מאסטר ~ 06-010רנוחליפי689.9כנף קד' ימ' - מאסטר
VB197531205- מאסטר ~ 06-010רנוחליפי995כנף קד' שמ' - מאסטר
VB197538004- מאסטר ~ 98-04רנוחליפי1290.55חיזוק מגן קד' מאסטר
VB197538105- מאסטר ~ 06-010רנוחליפי1528.1מגן קד' חיצוני מאסטר
VB197545108+ מאסטר ~ 06-010רנוחליפי990גריל חזית מסטר

VB1975451108 מאסטר ~ 06-010רנוחליפי990פס קישוט לגריל חזית מאסטר
VB1975468307 מאסטר ~ 06-010רנוחליפי1499.6קשוט מטען ימ'-מסאטר
VB1975468408- מאסטר ~ 06-010רנוחליפי1423.1קישוט דלת אח' שמ' מאסטר
VB19754791010- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי743.4תפס למגן קד' ימ' - מאסטר

VB1975480011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1908.25חיזוק מגן קד' - מאסטר
VB197548108 מאסטר ~ 06-010רנוחליפי1115.9מגן קד'-מסטאר
VB1975484011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי2010.7פנימי למגן אח-מאסטר
VB1975485012- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1385.99מגן אח' - מאסטר

VB197548812011 מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1789.8תומך מגן אח ימ-מאסטר
VB197548822011 מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1789.8תומך מגן אח שמ-מאסטר
VB19754911011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי989.06פינה אח' ימ' - מאסטר
VB19754922011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי905.9פינה למגן אח' שמ' - מאסטר

VB1975500011- מאסטר ~ 06-010רנוחליפי3799פח חזית - מאסטר
VB1975510011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי3008.52מכסה מנוע - מסטר
VB197551111- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי897.63כנף קד' ימ' - מאסטר
VB197551211- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי897.9כנף קד' שמ' - מאסטר
VB1975553011-014 - מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1029.43גריל חזית - מאסטר
VB1975581010- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1880מגן קד' חיצ' ללא ערפל מאסטר

VB19755811011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1808.25מגן קד' חיצ' עם ערפל מאסטר
VB197558111015- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1538.3גריל קדמי - מאסטר

VB19755910015- מאסטר ~ 016-019רנוחליפי2513.3מכסה מנוע - מאסטר
VB1975610020-  מאסטר ~ -020רנוחליפי4806.5מכסה מנוע - מאסטר
VB1975651020-  מאסטר ~ -020רנוחליפי4361.72גריל קד' - מאסטר

VB19756765020-  מאסטר ~ -020רנוחליפי1090.5סט כיסויי ערפל - מאסטר
VB19756787020-  מאסטר ~ -020רנוחליפי1302.2גריל תח' למגן קד' - מאסטר

VB1975681020-  מאסטר ~ -020רנוחליפי2511.42מגן קד' - מאסטר
VB19756810020-  מאסטר ~ -020רנוחליפי4126.5מגן קד' (עם חיישנים) - מאסטר

VB197591105-08 מאסטר ~ 06-010רנוחליפי690פינה למגן אח' שמ'-מאסטר
VB197597500 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי717פינה אח' ימ' מאסטר
VB1976110017- טווינגו ~ -016רנוחליפי1746.8מכסה מנוע טווינגו
VB1976111014- טווינגו ~ -016רנוחליפי1141.5כנף קד' ימ' טווינגו
VB1976112014- טווינגו ~ -016רנוחליפי1141.5כנף קד' שמ' טווינגו
VB1976115017- טווינגו ~ -016רנוחליפי315.3בולם מכסה מנוע -טוינגו
VB1976151017- טווינגו ~ -016רנוחליפי366.1גריל קד' עליון טווינגו
VB1976154017- טווינגו ~ -016רנוחליפי439גריל פנימי טווינגו
VB1976173017-  טווינגו ~ -016רנוחליפי548.52מגן מצננים תח' - טווינגו
VB1976178017- טווינגו ~ -016רנוחליפי378גריל קד' במגן+חורים לערפל טווינגו

VB19761791017- טווינגו ~ -016רנוחליפי121.1תומך צדדי ימ' למגן קד' טווינגו
VB19761792017- טווינגו ~ -016רנוחליפי121.1תומך צדדי שמ' למגן קד' טווינגו
VB1976181T017- טווינגו ~ -016רנוחליפי3222.9מגן קד' טווינגו

VB1976187017- טווינגו ~ -016רנוחליפי2783.9קישוט (גריל) מגן אחורי טווינגו
VB19761881017- טווינגו ~ -016רנוחליפי156.2תומך אחורי ימ' טווינגו

VB198810008-013 סימבול ~ 09-010רנוחליפי360פח חזית - סימבול
VB198811008-10 סימבול ~ 09-010רנוחליפי956.9מכסה מנוע רנו סימבול
VB198818108-10 סימבול ~ 09-010רנוחליפי904.53מגן קד' חיצוני סימבול
VB1988185010- סימבול ~ 09-010רנוחליפי1723.9מגן אח-סימבול
VB1988275015- סימבול ~ 09-010רנוחליפי62.3פינה ימ' למגן קד'  סימבול  -014/סנדרו
VB1988276015- סימבול ~ 09-010רנוחליפי58.8פינה שמ' למגן קד'  סימבול  -014/סנדרו
VB1990080018-  זואי ~ -018רנוחליפי2205.96חיזוק פנ' למגן קד' - זואי

VB19932652W204 -011- '07-014מרצדסחליפי118.5קישוט כנף קד' שמ ~ (W204) C-CLASS
VB2310CL93-97 4טויוטהחליפי80ידית פנימי קד' שמ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB2310CR93-97 4טויוטהחליפי80ידית פנימי קד' ימ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB2320110S-40 98-03 - 98-03וולבוחליפי1037.33מכסה מנוע ~ S40
VB2320112S-40 98-00 - '98-03וולבוחליפי499.33כנף קד' שמ ~ S40
VB2320180S-40 98-00 - '98-03וולבוחליפי880חיזוק מגן קד ~ S40
VB2320181S-40 98-00 - '98-03וולבוחליפי995מגן קד' חיצ ~ S40

VB23201811S40 01-03- '98-03וולבוחליפי1990.5מגן קד' חיצ ~ S40
VB23202011S40 04-07 - '04-07וולבוחליפי2414.9כנף קד' ימ ~ S40
VB23202012S40 04-  '04-07וולבוחליפי2073.2כנף קד' שמ ~ S40
VB23202081S40 05- '04-07וולבוחליפי302גשר רדיאטור תח ~ S40

VB2320210S-40 C-70 08-  04-07וולבוחליפי6109.9מכסה מנוע ~ S40
VB2320217S40 04-08 - '04-07וולבוחליפי411.9ביטנה כנף קד' ימ ~ S40
VB2320218S40-V50 2004 - '04-07וולבוחליפי669.7ביטנה כנף קד' שמ ~ S40
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VB2320268S40 08- '04-07וולבוחליפי224.2כיסוי וו גריר קד ~ S40
VB2320273S40-04-07וולבוחליפי1671.7מגן מנוע תחתון ~ S40

VB23202761S-40 08 '08-014וולבוחליפי330כיסוי ערפל ימ ~ S40
VB23202762S40 07-'04-07וולבוחליפי197.6כיסוי ערפל שמ ~ S40

VB2320281S40 07- '04-07וולבוחליפי4478.6מגן קד' חיצ ~ S40
VB2320282S-40 10 08-014וולבוחליפי1012.8ספויילר קד-וולו ~ S40

VB23202822S40 07-'04-07וולבוחליפי1743.5ספויילר קד ~ S40
VB2320351S-40 011 '08-014וולבוחליפי1702גריל קד ~ S40
VB2320353S40 010-'04-07וולבוחליפי2320.8גריל קד ~ S40
VB2325100XC60 10-12- 09-017וולבוחליפי3127.3פח חזית ~ XC60
VB2325110XC60 -09 09-017וולבוחליפי6801.54מכסה מנוע-וולו ~ XC60
VB2325111XC60 010 - '09-017וולבוחליפי3305.24כנף קד' ימ ~ XC60
VB2325112XC-60 07 - '09-017וולבוחליפי3305.24כנף קד' שמ ~ XC60
VB2325117XC60 09 - '09-017וולבוחליפי854.2ביטנה כנף קד' ימ ~ XC60
VB2325118XC60 09 - '09-017וולבוחליפי854.2ביטנה כנף קד' שמ ~ XC60
VB2325137XC60 R '09-017וולבוחליפי782.4בטנה לגלגל אח ~ XC60
VB2325138XC-60 - '09-017וולבוחליפי1164ביטנה כנף אח' שמ ~ XC60
VB2325151XC-60 010 '09-017וולבוחליפי2877.1גריל קד ~ XC60

VB23251608XC-60 10 '09-017וולבוחליפי437.6שפם ראשי שמ ~ XC60
VB23251609XC 60 10-09-017וולבוחליפי285.6שפם ימ ~ XC60

VB2325168XC60  09-013 '09-017וולבוחליפי202.3כיסוי וו גרירה קד ~ XC60
VB23251685XC60 08 09-017וולבוחליפי548.7קישוט מכסה מנוע ~ XC60

VB2325173XC-60 10+ '09-017וולבוחליפי600.5מגן מנוע תח' ק ~ XC60
VB2325176XC60 09-13 09-017וולבוחליפי2941.5מגן קדמי שמאלי ~ XC60
VB2325178XC60 09-'09-017וולבוחליפי598.3גריל במגן קד ~ XC60

VB23251791XC-60  -010- '09-017וולבוחליפי285.6תפס מגן קד' ימ ~ XC60
VB23251792XC-60 10 '09-017וולבוחליפי285.6תפס מגן קד' שמ ~ XC60

VB2325180XC60 09 09-017וולבוחליפי4642.6תושבת מגן קד-וולו ~ XC60
VB2325181XC-60 07 09-017וולבוחליפי5704מגן קד' חיצוני ~ XC60

VB23251811XC60 -08 09-017וולבוחליפי6225.72מגן קדמי עם חורי מתזים ~ XC60
VB2325182XC60  09-013 '09-017וולבוחליפי2125.2ספויילר מגן קד ~ XC60

VB23251821XC-60 14 09-017וולבוחליפי929.8ספוליר מגן קד וולוו ~ XC60
VB2325184XC-60 010-013 '09-017וולבוחליפי5591.9פנימי למגן אח ~ XC60
VB2325185XC60 09-017וולבוחליפי4798.1מגן אח' - וולוו ~ XC60
VB2325186XC60 09-'09-017וולבוחליפי2564.2ספויילר אח ~ XC60

VB23251861XC60 10-12 09-017וולבוחליפי5789.1כיסוי למגן אחורי ~ XC60
VB2325187XC60 14-'09-017וולבוחליפי2660מגלש אח ~ XC60
VB2325190XC60 09-011 - '09-017וולבוחליפי246.3כיסוי וו גרירה אח ~ XC60
VB2325210XC 60 14 09-017וולבוחליפי6599.7מכסה מנוע ~ XC60

VB23252311XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי5431.8כנף קד' ימ ~ XC60
VB23252312XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי4309.5כנף קד' שמ ~ XC60

VB232523121XC60  -018 - (פתח טעינה) '018-021וולבוחליפי5431.8כנף קד' שמ ~ XC60
VB232523791XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי664.9תומך כנף קד' ימ ~ XC60
VB232523792XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי664.9תומך כנף קד' שמ ~ XC60
VB232523811XC-60 018- (עם חיישנים) '018-021וולבוחליפי12682.9מגן קד ~ XC60

VB23252385XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי10710.5מגן אח ~ XC60
VB2325251XC60 13- '09-017וולבוחליפי571.4גריל במגן קד ~ XC60

VB23252511XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי1763גריל תח' במגן קד ~ XC60
VB2325253XC60 13- '09-017וולבוחליפי2397.6גריל חזית קד ~ XC60

VB23252530XC60  09-017 - '09-017וולבוחליפי2598.7גריל קד ~ XC60
VB23252533XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי3232.2גריל קד ~ XC60
VB23252562XC60  -018 - 018-021וולבוחליפי626.1תומך לגשר מנוע ~ XC60
VB23252580(אלומניום)XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי3047.7חיזוק קד ~ XC60
VB23252608L XC 60 09-017וולבוחליפי372.2שפם ~ XC60
VB23252609XC60 -011- '09-017וולבוחליפי408.2שפם קד' ימ ~ XC60
VB23252621XC60  -018- 018-021וולבוחליפי383.7תומך שפם קדמי ימין ~ XC60
VB23252622XC60  -018- -018-021וולבוחליפי383.7תומך שפם קדמי שמאל ~ XC60
VB23252761XC90 13-'04-014וולבוחליפי257.8כיסוי נוי במגן קד ~ XC90
VB23252786XC60  -017 - '018-021וולבוחליפי2652.4גריל קד ~ XC60
VB23252791XC60 -011 09-017וולבוחליפי285.6תומך קד' ימין ~ XC60
VB23252792XC90 -'04-014וולבוחליפי285.6תפס מגן קד' שמ ~ XC90
VB23252795XC60 -018- 018-021וולבוחליפי324.8תומך מגן קדמי ימין ~ XC60
VB23252796XC60  -018 - '018-021וולבוחליפי324.8תומך צדדי שמ' למגן קד ~ XC60

VB2325281XC-60 -13 '09-017וולבוחליפי5862.59מגן קד' חיצ ~ XC60
VB2325282XC90 13-'04-014וולבוחליפי2377.9קשוט תח' למגן קד ~ XC90
VB2325283XC-60 09 '09-017וולבוחליפי449.8כיסוי פנימי במגן קד ~ XC60

VB23252833XC60  -018- 018-021וולבוחליפי633.9קלקר מגן קדמי ~ XC60
VB2325284XC90-015וולבוחליפי1321.8חיזוק קד- ~ XC90

VB23252881XC60 -014 09-017וולבוחליפי238.6תומך אחורי ימין וולוו ~ XC60
VB23252882XC60 13-'09-017וולבוחליפי236.7תפס מגן אח שמ ~ XC60
VB23252961XC60 -018- חליפי617.6ציר מכסה מנוע ימין
VB23252962XC60 -018- חליפי617.6ציר מכסה מנוע שמאל
VB23252981XC90  -018 - '015וולבוחליפי14347.1מגן קד- ~ XC90

VB23252981TXC90  -015 - '015וולבוחליפי14347.1מגן קד- ~ XC90
VB2325310XC60  -018 - 018-021וולבוחליפי16427.06מכסה מנוע ~ XC60
VB2345100S-60 01-04 - '01-04וולבוחליפי1950.3פח חזית מוש ~ S60
VB2345110S60 10- 010-018וולבוחליפי4960מכסה מנוע וולוו ~ S60
VB2345111S-60 01-09 - '01-04וולבוחליפי1193.9כנף קד' ימ ~ S60

VB23451111S60 10- 010-018וולבוחליפי2414.6כנף קד' ימ' וולוו ~ S60
VB2345112S-60 01-09 - '01-04וולבוחליפי1192.9כנף קד' שמ ~ S60

VB23451122S60 10- 010-018וולבוחליפי2960כנף קד' שמ' וולוו ~ S60
VB2345117S60 05-09 - '05-09וולבוחליפי447.4ביטנה כנף קד' ימ ~ S60
VB2345118S60  01-04 - '01-04וולבוחליפי515.8ביטנה כנף קד' שמ ~ S60
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VB2345137S60  -010 - '010-018וולבוחליפי793.9ביטנה כנף אח' ימ ~ S60
VB2345138S60  -010 - '010-018וולבוחליפי1010ביטנה אח' שמ ~ S60
VB2345168S60 -011 - '010-018וולבוחליפי196.2כיסוי וו גרירה קד ~ S60
VB2345176S60 00 01-04וולבוחליפי330.6כיסוי וו גרירה קדמי ~ S60
VB2345177S60 00-04 01-04וולבוחליפי521.8קישוט מגן קדמי מרכזי ~ S60

VB23451771S60 00-04-05-09וולבוחליפי535.2קישוט מגן קד ימ ~ S60
VB23451772S60 00-04 01-04וולבוחליפי326.6קישוט שמ' מגן קדמי ~ S60

VB2345178S60  -010 - 010-018וולבוחליפי2206.7גריל במגן מרכזי ~ S60
VB23451781S60  -011 - '010-018וולבוחליפי778גריל במגן קד' ימ ~ S60
VB23451782S60  -010 - '010-018וולבוחליפי609.6מסגרת ניקל במגן קד' שמ ~ S60

VB2345180[ברזל]S-40-05 04-07וולבוחליפי2690.9חיזוק קד ~ S40
VB23451801S60 -012 - '010-018וולבוחליפי2721.3חיזוק מגן קד ~ S60

VB2345181S60 00-04 01-04וולבוחליפי1440מגן קד' חיצ' הכנה ~ S60
VB2345183S60 T5 01-04 '01-04וולבוחליפי341.4קלקר למגן קד ~ S60

VB23451851TS60 010-018 - '05-09וולבוחליפי5227.7מגן אח ~ S60
VB2345211S60 010-018 - '010-018וולבוחליפי3020.5כנף קד' ימ ~ S60

VB23452622S60 12-'010-018וולבוחליפי423.5תומך פנס ראשי שמ ~ S60
VB23452731S-60 13- '010-018וולבוחליפי1063מגן אבנים קד ~ S60
VB23452787S-60 13 010-018וולבוחליפי454.7גריל תח' ללא חיישן ~ S60

VB234527871S-60 11+ '010-018וולבוחליפי423.3גריל במגן קד' תחת ~ S60
VB23452793S-60 15-'010-018וולבוחליפי343.3תומך כנף ימ ~ S60
VB23452794S60 -014-'010-018וולבוחליפי343.3תושבת כנף שמ ~ S60

VB2345280S60 -014- 010-018וולבוחליפי494.6קלקר קדמי ~ S60
VB23452812עם חורים למתיז S60 -14 '010-018וולבוחליפי7840מגן קד ~ S60

VB2345283S60-010-018וולבוחליפי808.7קלקל מגן קד ~ S60
VB23453791S-60 10 010-018וולבוחליפי416.9תפס מגן קדמי ימין ~ S60
VB23453792S60 010 010-018וולבוחליפי429.4תומך קד' שמאל ~ S60

VB2345412S60 -014 -010-018וולבוחליפי2960כנף קד שמ ~ S60
VB2345481TS60 -014-  '010-018וולבוחליפי5490.9מגן קד ~ S60

VB2345580(אלומניום)S60  -019 - '019וולבוחליפי4821.72חיזוק פנ' למגן קד- ~ S60
VB2346111(אלומניום)V90/017-  S90  -017 - '017וולבוחליפי7951.5כנף קד' ימ- ~ S90
VB2346112(אלומניום)V90/017-  S90  -017 - '017וולבוחליפי10969.35כנף קד' שמ- ~ S90
VB2346153S90  -017 - 017וולבוחליפי3929.4גריל קדמי- ~ S90
VB2346167S90  -017 - '017וולבוחליפי227כיסוי וו גרירה קד- ~ S90

VB23461755S90  -017 - '017וולבוחליפי1144.5תושבת לכנף קד' ימ- ~ S90
VB23461756S90  -016 - '017וולבוחליפי685.3תושבת פנימית בכנף קד' שמ- ~ S90
VB23461791S90  -017 - '017וולבוחליפי280.7תומך קד' ימ- ~ S90

VB234617910S90  -017 - '017וולבוחליפי715.9תושבת פנ' ימ' למגן קד- ~ S90
VB23461792S90  -017 - '018וולבוחליפי701.8תומך קד' שמ- ~ XV90
VB23461793S90  -016 - '017וולבוחליפי760תושבת פנימית למגן קד' ימ- ~ S90
VB23461794S90  -016 - '017וולבוחליפי760תושבת פנימית למגן קד' שמ- ~ S90
VB23461800S90  -017 - '017וולבוחליפי601.3כוורת למגן קד- ~ S90

VB2346181S90  -017 - '017וולבוחליפי12900מגן קד- ~ S90
VB2346182S90  -017 - '017וולבוחליפי2551.1ספויילר תח' למגן קד- ~ S90
VB2346183S90  -017 - '017וולבוחליפי2954.5חיזוק פלסטיק למגן קד- ~ S90
VB2346192S90  -016 - 017וולבוחליפי291.7תושבת קד' שמ' פנימי- ~ S90
VB2346751S90 -018 '017וולבוחליפי2247.9גריל קד- ~ S90
VB235118185-90 740 - 'לא פעיל - 85-90   740וולבוחליפי780.3מגן קד' חיצ
VB235125191-97 740-940 - 4 - לא פעיל - 91-97   740וולבוחליפי567.28גריל קד' ניקל
VB235125691-97 740-940 - 4 - 'לא פעיל - 91-97   740וולבוחליפי409.9קשוט פנס ראשי שמ
VB2365151-S-80 99 - '99-00וולבוחליפי1440גריל קד ~ S80

VB23651772S80 99-06(עם חור לוישר)99-00וולבוחליפי393.9קישוט מגן קד' שמ'שחור ~ S80
VB2365181S80 04-06 01-05וולבוחליפי3960מגן קד' חיצוני ~ S80

VB23651812S-80 99-04 - '06-016וולבוחליפי2715.3מגן קד ~ S80
VB2365200S80 07 06-016וולבוחליפי6700.7פח חזית ~ S80
VB2365202XC-60 10 09-017וולבוחליפי272גשר מצננים ~ XC60
VB2365256L S-80 06-016וולבוחליפי289.2כיסי ערפל ~ S80

VB23652653S80 07- '06-016וולבוחליפי437.6קישוט דלת אח' ימ ~ S80
VB23652654S80 07- '06-016וולבוחליפי437.6קישוט דלת אח' שמ ~ S80
VB23652671S80 07-15 - '06-016וולבוחליפי369.5פס קישוט דלת קד ימ ~ S80
VB23652672S80 04-015 '06-016וולבוחליפי437.6קישוט דלת קד' שמ ~ S80

VB2365271S80-06-016וולבוחליפי147כיסוי למטיז במגן קדמי ימין ~ S80
VB2365272L S-80 08 '06-016וולבוחליפי147כיסוי מתיז במגן קד ~ S80
VB2365273S60/80 07-12 06-016וולבוחליפי1221.2מגן מנוע הגדול ~ S80

VB23652730S-80 07 '06-016וולבוחליפי1019.8פלסטיק תחתון למגן קד ~ S80
VB2365278S-80 06+ '06-016וולבוחליפי455גריל במגן תחת ~ S80

VB23652780S-80 06-010-06-016וולבוחליפי459.8גריל במגן קדמי תחתון ~ S80
VB23652783S80 07-010-06-016וולבוחליפי616גריל במגן קדמי מרכזי ~ S80

VB2365280S-80 07 06-016וולבוחליפי673.6מגן קדמי פנימי ~ S80
VB2365282S80 2007-2013 06-016וולבוחליפי1782.3ספוילר קדמי תחתון לא צבוע ~ S80
VB2365380V70/S-80 09 06-016וולבוחליפי3110.9מגן ק' פנימי ברזל ~ S80

VB236568S80 08- '06-016וולבוחליפי342.3כיסוי וו גרירה קד ~ S80
VB2365791S80 08- '06-016וולבוחליפי379תפס מגן קד' ימ ~ S80
VB2365792S80 06-016 - '06-016וולבוחליפי208.6תפס מגן קד' שמ ~ S80
VB237111092-96 850 - לא פעיל - 92-96   850וולבוחליפי4747.8מכסה מנוע
VB2375110S-70 98-04 - 98-00וולבוחליפי4406.6מכסה מנוע ~ S70
VB2375112S-70 98-04 - '98-00וולבוחליפי1260כנף קד' שמ ~ S70
VB2375151S-70 98-04 - '98-00וולבוחליפי893.3גריל קד ~ S70

VB23751511S70 00-04 '98-00וולבוחליפי1460גריל קד' חצ ~ S70
VB23751771C70/S70/V70 00-04 98-00וולבוחליפי209.3קישוט מגן קד' ימ' שחור ~ S70
VB23751772C70/S70/V-70 00-04 05וולבוחליפי209.3קישוט מגן קד' שמ' שחור-     S70 - לא פעיל

VB2375181S-70 98-04 - '98-00וולבוחליפי1260מגן קד' חיצ ~ S70
VB2378100S80 05-09 06-016וולבוחליפי5675.9פח חזית -וולו ~ S80



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB2378110V70/S-80 -08 06-016וולבוחליפי8900מכסה מנוע ~ S80
VB2378112V70/S80 09 - '06-016וולבוחליפי3611.8כנף קד' שמ ~ S80
VB2378118S80 09 - '06-016וולבוחליפי1125.9ביטנה כנף קד' שמ ~ S80
VB2378181S80 08- '06-016וולבוחליפי4518.9מגן קד' חיצ ~ S80
VB2388111XC-90 03-08 - '04-014וולבוחליפי3599.9כנף קד' ימ ~ XC90
VB2388112XC-90 03-08 - '04-014וולבוחליפי3772.58כנף קד' שמ ~ XC90
VB2388181XC90 03-06-04-014וולבוחליפי5536.2מגן קדמי חיצוני ~ XC90
VB2388200V40 -015  014-018וולבוחליפי8236.7פח חזית ~ V40

VB23882081V40  -013 - '014-018וולבוחליפי484.8גשר מצננים תח ~ V40
VB23882100V-40 -014 - 014-018וולבוחליפי6613.23מכסה מנוע ~ V40

VB2388211V-40 -014 014-018וולבוחליפי4782.59כנף קד' ימין ~ V40
VB2388212V40 -013 - '014-018וולבוחליפי4204.9כנף קד' שמ ~ V40
VB2388217V40 -016- '014-018וולבוחליפי667.2ביטנה קדמי ימ ~ V40
VB2388218V40 -016- '014-018וולבוחליפי667.2ביטנה קדמי שמ ~ V40
VB2388253V40 -015 '014-018וולבוחליפי2886.6גריל קד ~ V40
VB2388255R XC-90 08 04-014וולבוחליפי402.3גריל במגן ~ XC90

VB23882770XC90 -13 04-014וולבוחליפי1491.4פנל למגן קדמי ~ XC90
VB23882771XC90 07-014 04-014וולבוחליפי1837.81כיסוי ימין למגן קדמי ~ XC90
VB23882772XC90 07-014 04-014וולבוחליפי1689.2כיסוי שמאל למגן קדמי ~ XC90

VB2388278V-40 013 014-018וולבוחליפי318.9גריל תחתון במגן ~ V40
VB23882791XC90 07 04-014וולבוחליפי285.6תושבת למגן קדמי ימין ~ XC90
VB23882792XC 90 11-04-014וולבוחליפי285.6תומך קד שמ ~ XC90

VB2388280XC90 03-14 04-014וולבוחליפי3628פנימי לפגוש קדמי ~ XC90
VB23882800V40  -014 - (ברזל) '014-018וולבוחליפי4416.1חיזוק למגן קד ~ V40
VB23882801V40 -015 '014-018וולבוחליפי905.1קלקר קד ~ V40

VB2388281XC90 07-014 - 04-014וולבוחליפי7635.55מגן קד' ללא חור לפנס ~ XC90
VB23882811XC-90 07- '015וולבוחליפי6950.9מגן ק' חיצ- ~ XC90

VB2388282XC-90 08 04-014וולבוחליפי3298.1ספויילר מגן ק' מרכזי ~ XC90
VB2388285TV40 -014- '014-018וולבוחליפי5934.46מגן אח' חיצ ~ V40

VB2388286XC90 07-014 - '04-014וולבוחליפי2720.4ספויילר מגן אח ~ XC90
VB2388290V-40 013 014-018וולבוחליפי5438.2מגן קדמי וולוו ~ V40

VB23883100XC90  -015 - '015וולבוחליפי190.2תושבת חיישן חניה קד' שמ- ~ XC90
VB2388311XC90 -16 '015וולבוחליפי9330.1כנף קד' ימ- ~ XC90
VB2388312XC90 15-17 'וולבוחליפי8360.5כנף שמ

VB23883124XC90  -015 - '015וולבוחליפי7221.6כנף קד' שמ- ~ XC90
VB2388315XC90 -016 - '015וולבוחליפי2335.6סף תח' למגן קד- ~ XC90
VB2388351XC 90 18 '015וולבוחליפי4389.2גריל ק- ~ XC90
VB2388352XC90   -018 - 018וולבוחליפי4858.6גריל קד- ~ XV90
VB2388356XC90 -14 04-014וולבוחליפי132.1גריל במגן שמ ~ XC90

VB23883733XC90  -014 - '015וולבוחליפי624.4מגן מצננים קד- ~ XC90
VB23883772XC90 -014  '04-014וולבוחליפי402.3קישוט מגן קדמי שמ ~ XC90
VB23883787XC90  -016 - '015וולבוחליפי792גריל תח' במגן קד- ~ XC90
VB23883791V-40 -014 014-018וולבוחליפי393.6תושבת מגן קד' ימין ~ V40

VB238837922XC90  -018 - '015וולבוחליפי270.3תפס מגן שמ- ~ XC90
VB2388380XC90  -015 - '015וולבוחליפי4107.4חיזוק מגן קד- ~ XC90

VB23883801XC90   -018 - 018וולבוחליפי1004.9חיזוק קד תחתון דק- ~ XV90
VB23883822XC90   -018 - 018וולבוחליפי912.8כיסוי מגן קד' תח- ~ XV90
VB2388382TXC90 -018 - 015וולבוחליפי1114ספולייר קד- ~ XC90

VB2388383XC90  -015 - '015וולבוחליפי1060.4קלקר קד- ~ XC90
VB2388385XC-90 -015 015וולבוחליפי10117מגן אחורי- ~ XC90

VB23883851XC90 016-018 -  015וולבוחליפי13823.6מגן אח' עליון + תחתון- ~ XC90
VB2388387XC90 -017-018וולבוחליפי2100.9מגלש אח כסוף- ~ XV90

VB23883871XC 90 16-09-017וולבוחליפי630מדרך אח עליון ~ XC60
VB23883881XC 90 18 015וולבוחליפי1167.8ספויילר תחתון ימין- ~ XC90
VB23883882XC 90 18 015וולבוחליפי1167.8ספויילר תחתון שמאל- ~ XC90

VB2388391XC90  -014 - '015וולבוחליפי270.3תומך צדדי ימ' למגן קד- ~ XC90
VB2388395XC-90 015וולבוחליפי470מיכל שפריצר- ~ XC90
VB2388399XC90  -015 - '015וולבוחליפי199.8תושבת חיישן חניה קד' ימ- ~ XC90

VB2391181TXC40  -019 - '019וולבוחליפי6679מגן קד- ~ XC40
VB2391182XC40  -019 - '019וולבוחליפי3202.71ספוילר קד- ~ XC40
VB2391191XC40  -019 - '019וולבוחליפי4080.73פינה ימ' למגן אח- ~ XC40
VB2391192XC40  -019 - '019וולבוחליפי4080.73פינה אח' שמ- ~ XC40

VB24001523012-  אימפרזה/XV 4סובארוחליפי460.9קישוט לגרילD ~ 013-017 אימפרזה
VB240111993-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי119.18ביטנה כנף קד' ימ' אח' - גראנד לאונה
VB240121097-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי740.49מכסה מנוע - גראנד לאונה

VB2401210197-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי664.89מכסה מנוע טורבו - גראנד לאונה
VB240125197-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי420.68גריל קד' - גראנד לאונה
VB240128197-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי898.6מגן קד' חיצ' - גראנד
VB240128597-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי898.6מגן אח' חיצ' - גראנד לאונה
VB240131701-02 אימפרזה ~ 01-02סובארוחליפי181.9ביטנה כנף קד' ימ' - אימפרזה
VB240135101-02 אימפרזה ~ 01-02סובארוחליפי442.9גריל קד' - אימפרזה
VB2401410WRX אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי4741.4מכסה מנוע-אימפרזה 03-05 טורבו
VB240141703-05 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי389.02ביטנה כנף קד' ימ' - אימפרזה
VB240141803-05 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי389.02ביטנה כנף קד' שמ' - איפרזה
VB240145304 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי1327.3גריל קד' - אימפרזה

VB2401476103-05 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי135.25בית פנס ערפל ימ' - ניו אימפרזה
VB2401476203-05 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי135.25בית פנס ערפל שמ' - ניו אימפרזה
VB2401478203-05 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי213.67כיסוי פנס ערפל שמ' - אמפרזה

VB240148503-011 אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי2309.66מגן אח' - אימפרזה
VB2401500B-3 08+ אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי400פח חזית מושלם

VB2401511706-08 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי327ביטנה כנף קד' ימ' - אימפרזה
VB2401511806-08 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי327ביטנה כנף קד' שמ' - אימפרזה

VB240155606-09 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי441.39גריל קד' שמ' - אימפרזה
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VB2401576106-012 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי263.69כיסוי פנס ערפל ימ' - אימפרזה
VB2401576206-012 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי263.69כיסוי פנס ערפל שמ' - אימפרזה
VB2401577106-012 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי240.53כיסוי מגן קד' ימ' - אימפרזה
VB2401577206-012 אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי240.53כיסוי מגן קד' שמ' - אימפרזה

VB240160012 4סובארוחליפי3040.56פח חזית - אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB2401610XV סובארוחליפי1982.03מכסה מנוע - אימפרזהXV ~ 012-015 ג'יפ
VB2401611013- 4סובארוחליפי1052.03כנף קד' ימ' עם חור לפנס אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה

VB24016111ללא חור XV -013 סובארוחליפי1586.1כנף קד' ימיןXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016112012- 4סובארוחליפי748.25כנף קדמי ימין -אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה

VB2401612012- 4סובארוחליפי970.3כנף קד' שמ' עם חור לפנס אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB24016152XV 012- סובארוחליפי183.6תפס סורגXV ~ 012-015 ג'יפ

VB2401617013- 4סובארוחליפי268.6ביטנה קד' ימ' - אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB2401618013- 4סובארוחליפי268.6ביטנה קד' שמ' - אמפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB2401621017- אימפרזה/XV- '4סובארוחליפי271.6שפם פנס ראשי ימD ~ 013-017 אימפרזה
VB2401622017- אימפרזה/XV- 'סובארוחליפי271.6שפם פנס ראשי שמXV ~ 012-015 ג'יפ
VB2401637XV 12-'סובארוחליפי472.51ביטנה אח' ימXV ~ 012-015 ג'יפ
VB2401638XV 12-'סובארוחליפי400ביטנה אח' שמXV ~ 012-015 ג'יפ

VB24016511015- 4סובארוחליפי855.8גריל קד' פנימי אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB240165131XV -016 'סובארוחליפי756.1קישוט גריל קדXV ~ 012-015 ג'יפ

VB240165131TXV -016 'סובארוחליפי756.1קישוט גריל קדXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016513TXV -016 'סובארוחליפי589.63בסיס לגריל קדXV ~ 012-015 ג'יפ

VB2401651TXV -013 'סובארוחליפי690.54גריל קדXV ~ 012-015 ג'יפ
VB2401652XV 012-סובארוחליפי759.9קשוט גרילXV ~ 012-015 ג'יפ

VB24016523T015- 4סובארוחליפי341.3קישוט ימ' לגריל קד' -אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB24016524013- 4סובארוחליפי637.2קישוט שמ' סורג קד' אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB24016525013- 4סובארוחליפי634.96קישוט ימ' סורג קד' אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה

VB24016525T013- 4סובארוחליפי634.96קישוט ימ' סורג קד' אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB240165309- אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי1917.42גריל קד' - אאוטבק
VB2401661XV -018- סובארוחליפי1160.72גריל קד' פנימיXV ~ 012-015 ג'יפ

VB24016655XV  -012 - 'סובארוחליפי809.8קשת כנף קד' ימXV ~ -018 ג'יפ
VB24016656XV -012 - 'סובארוחליפי809.8קשת כנף קד' שמXV ~ -018 ג'יפ
VB24016666XV -012 'סובארוחליפי1192.5המשך קשת כנף אח' שמXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016667XV 12 סובארוחליפי1192.5כנפון אח' ימ'-ג'יפXV ~ 012-015 ג'יפ

VB2401668XV 016-סובארוחליפי33.5כיסוי וו גרירה קדמיXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016721XV 12 סובארוחליפי238.56תומך אח' ימ' מתחת לפנס-ג'יפXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016722XV -012  'סובארוחליפי238.63תומך מתחת לפנס אח' שמXV ~ 012-015 ג'יפ

VB240167611XV -016 'סובארוחליפי246.56כיסוי ערפל קד' ימXV ~ 012-015 ג'יפ
VB240167622015 4סובארוחליפי432.89גריל במגן אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה

VB240167621XV -016 - '4סובארוחליפי246.56כיסוי פנס ערפל שמD ~ 013-017 אימפרזה
VB24016771XV /SW 017 -018 סובארוחליפי416.4שפם אח ימ'-אימפרזהXV ~ -018 ג'יפ
VB24016772XV/SW 017 -018 סובארוחליפי416.4שפם אח שמ'-אימפרזהXV ~ -018 ג'יפ

VB24016775TXV -016 סובארוחליפי1167.23קישוט פלסטיק לגריל קדמיXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016792013- אימפרזה XV 012-'סובארוחליפי188.7שפם קד' שמXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016793013-  אימפרזה ~ 06-012סובארוחליפי188.7תומך שפם פנס ראשי ימ' - אימפרזה

VB2401680012- אימפרזה/XV 4סובארוחליפי1241.62חיזוק מגן קד' מתכתD ~ 013-017 אימפרזה
VB2401681XV -012 - 'סובארוחליפי1477.3מגן קדXV ~ 012-015 ג'יפ

VB2401681TXV -012 - 'חליפי1477.3מגן קד
VB2401683015- 4סובארוחליפי778בולם מגן קד' - אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה

VB24016831STI  -014 4סובארוחליפי763.3קלקר קד' על' - אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB240168525D 017- אימפרזה ~ -018סובארוחליפי3170מגן אח אימפרזה
VB2401685T012- ג'יפ XV - 'סובארוחליפי1986.02מגן אחXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016873XV -018- 'סובארוחליפי457.2קישוט מרכזי לגריל קדXV ~ -018 ג'יפ
VB24016881XV 12 סובארוחליפי109תומך אח' ימ'- ג'יפXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24016882XV 12-'סובארוחליפי109תפס מגן אח' שמXV ~ 012-015 ג'יפ

VB2401691XV 12-'סובארוחליפי274.3תפס מגן קד' ימXV ~ 012-015 ג'יפ
VB2401692XV-013 סובארוחליפי274.3תפס מגן קידמי שמאלXV ~ 012-015 ג'יפ

VB24016961013- 4סובארוחליפי258.2ציר ימ' למכסה מנוע אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB24016962013- 4סובארוחליפי258.2ציר שמ' למכסה מנוע אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה

VB2401700014- 4סובארוחליפי900פח חזית  אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB240170787XV -018- 'סובארוחליפי1628.24כונס תח' במגן קדXV ~ -018 ג'יפ

VB24017371XV -018- 'סובארוחליפי580ביטנה כנף קד' ימXV ~ -018 ג'יפ
VB24017381XV -18-'סובארוחליפי580ביטנה כנף קד' שמXV ~ -018 ג'יפ

VB2401739XV  -018 - (ניקל) 'סובארוחליפי584.3קישוט ימ' לגריל קדXV ~ -018 ג'יפ
VB2401740XV  -018 - (ניקל) 'סובארוחליפי601.2קישוט שמ' לגריל קדXV ~ -018 ג'יפ
VB2401761XV  -018 - 'סובארוחליפי212.13כיסוי ערפל קד' ימXV ~ -018 ג'יפ
VB2401762XV -018- 'סובארוחליפי212.13כיסוי ערפל שמXV ~ -018 ג'יפ
VB2401768XV -018- סובארוחליפי102.3כיסוי וו גרירה בפגוש קדמיXV ~ -018 ג'יפ

VB24017761018-  קרוסטרק XV - 'סובארוחליפי358.98כיסוי ערפל קד' ימXV ~ -018 ג'יפ
VB24017762018-  קרוסטרק XV - 'סובארוחליפי358.98כיסוי ערפל קד' שמXV ~ -018 ג'יפ
VB24017787XV -018- 'סובארוחליפי875.6גריל במגן קדXV ~ -018 ג'יפ
VB24017801XV  -018 - 'סובארוחליפי652.6תומך מרכזי על' למגן קדXV ~ -018 ג'יפ
VB24017811XV  -018- (עם שפריצרים) 'סובארוחליפי4846.1מגן קדXV ~ -018 ג'יפ

VB2401784XV  -018 - 'סובארוחליפי1841.4חיזוק אחXV ~ -018 ג'יפ
VB2401785XV  -018 סובארוחליפי5071מגן אח' - ג'יפXV ~ -018 ג'יפ

VB24017851XV -017 - 'סובארוחליפי4095.8מגן אחXV ~ -018 ג'יפ
VB24017851TXV -017 - 'סובארוחליפי4095.8מגן אחXV ~ -018 ג'יפ

VB2401785TXV  -018 סובארוחליפי5071מגן אח' - ג'יפXV ~ -018 ג'יפ
VB24017881XV -018- 'סובארוחליפי310.4תומך מגן אח' ימXV ~ -018 ג'יפ
VB24017882XV  -018 - 'סובארוחליפי180תומך צדדי שמ' למגן אחXV ~ -018 ג'יפ

VB2401810017- אימפרזה/XV- סובארוחליפי4362.52מכסה מנועXV ~ 012-015 ג'יפ
VB2401811XV -018  'סובארוחליפי1706.6כנף קד' ימXV ~ -018 ג'יפ
VB2401812XV -018  'סובארוחליפי1706.6כנף קד' שמXV ~ -018 ג'יפ
VB2401851017- סובארוחליפי1116.1גריל -אימפרזהSW ~ -018 אימפרזה
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VB2401852XV -018- 'סובארוחליפי1162.8מסגרת גריל קדXV ~ -018 ג'יפ

VB24018791XV -018 - 'סובארוחליפי251.6תומך צדדי ימ' למגן קדXV ~ -018 ג'יפ
VB24018792XV  -018 - 'סובארוחליפי251.6תומך צדדי שמ' למגן קדXV ~ -018 ג'יפ
VB2401881TXV -016 - סובארוחליפי1807.3מגן קדמיXV ~ 012-015 ג'יפ

VB2401883XV  -018 - 'סובארוחליפי1067קלקר מגן קדXV ~ 012-015 ג'יפ
VB24018881XV 18 'סובארוחליפי1273.1קישוט סף ימXV ~ -018 ג'יפ
VB24018882XV  -018 - 'סובארוחליפי1273.1פלסטיק סף שמXV ~ -018 ג'יפ
VB24071651XV -018 סובארוחליפי2392.4קשת כנף קד' ימXV ~ -018 ג'יפ
VB24071652XV  -018 - 'סובארוחליפי995קשת כנף קד' שמXV ~ -018 ג'יפ
VB24071661XV -018 סובארוחליפי1497.4קשת כנף אח ימXV ~ -018 ג'יפ
VB24071662XV -018  'סובארוחליפי1497.4קשת כנף אח שמXV ~ -018 ג'יפ
VB2412184185-93 לאונה -SW לאונה 85-93 - לא פעילסובארוחליפי440.3מגן אח' פנימי

VB243110790-94 לגאסי 90-91 - לא פעילסובארוחליפי395גשר קד' תחתון - לגאסי
VB243111190-91 לגאסי 90-91 - לא פעילסובארוחליפי100כנף קד' ימ' - לגאסי
VB243111290-91 לגאסי 90-91 - לא פעילסובארוחליפי100כנף קד' שמ' - לגאסי
VB243118590-91 לגאסי 90-91 - לא פעילסובארוחליפי200מגן אח' חיצ' - לגאסי
VB243130295-00 לגאסי 95-00 - לא פעילסובארוחליפי100גשר עליון - לגאסי
VB2431451-B-4 01 - '01-03סובארוחליפי600גריל קד ~ B4
VB2431480-B-4 01 - 01-03סובארוחליפי500מגן קד' פנימי ~ B4
VB2431651B-4 04-06 04-06סובארוחליפי805.99גריל קדמי ~ B4
VB2445102B3  -08 - 5 ~ 08-012סובארוחליפי200גשר עליון למצנןD B3
VB2445103B-3 08-11  '5 ~ 08-012סובארוחליפי141.1פח משקף קדמי ימD B3
VB2445104B-3 08-11  '5 ~ 08-012סובארוחליפי263.9פח משקף קד' שמD B3
VB2445107B4 04- 04-06סובארוחליפי575.01גשר קד' תחתון ~ B4
VB2445109פורסטר/ B3 - 5 ~ 08-012סובארוחליפי487.42גשר תח' למצנןD B3
VB2445112B3  -08 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1585.99כנף קד' שמD B3
VB2445117B3 -08 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי482.7ביטנה כנף קד' ימD B3

VB24451171STI B-3 5 ~ 08-012סובארוחליפי400ביטנה קד' ימיןD B3
VB2445118B3 -08 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי482.7ביטנה כנף קד' שמD B3

VB24451181B3 STI - '5 ~ 08-012סובארוחליפי513.1ביטנה כנף קד' שמD B3
VB2445151B3  2.0  08-011 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי657.25גריל קדD B3
VB244517308-{מגן מנוע} B4/B-3 '07-09סובארוחליפי631.7כיסוי קד' תחת ~ B4

VB2445181TB3 1.5 -08 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1708.59מגן קדD B3
VB24451855D 08- B3 - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1705.09מגן אחD B3
VB2445251013- 4סובארוחליפי907.56גריל  קד' אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB2445267B-4 -015 '015סובארוחליפי69.1כיסוי וו גרירה אח- ~ B4
VB244527313- 4סובארוחליפי808.25מגן מנוע תחתון אימפרזהD ~ 013-017 אימפרזה
VB2460110BR-Z -012 013-020סובארוחליפי6593.54מכסה מנוע ~ BRZ
VB2460111BR-Z -012 '013-020סובארוחליפי2248.1כנף קד' ימ ~ BRZ
VB2460112BR-Z -012 '013-020סובארוחליפי2248.1כנף קד' שמ ~ BRZ
VB2465117011- אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי728.5ביטנה קד' ימ' אווטבק
VB2465155B4 10  010-014סובארוחליפי494.3כיסוי פנס ערפל ימ ~ B4
VB2465156010- לגסי/B4 010-'010-014סובארוחליפי494.3תריס שמ' במגן קד ~ B4
VB246516709 אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי100כיסויי וו אח' אאוטבק
VB246516810 אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי141.3כיסוי וו גרירה ק' האוטבק

VB24651681B4 10-010-014סובארוחליפי100כיסוי וו גרירה קד ~ B4
VB2465173B4 010- / 10-13 010-014סובארוחליפי1493.6מגן מנוע תחתון אאוטבק ~ B4

VB246517612010 אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי150כיסוי ערפל ימ'האוטבק
VB2465176210-13 אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי150כיסוי ערפל שמ-אאוטבק
VB2465179309- אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי146.1תפס בכנף קד' ימ' צדדי אאוטבק
VB2465179410 אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי152.1תומך למגן קדמי שמאל אאוטבק
VB24651811010- אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי1887.3מגן קד' - האוטבק
VB24651812B4 -010/010-014סובארוחליפי1811.8מגן קד' עם חור למתזים לגסי ~ B4
VB2465181T011-015 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי1300מגן קד' חיצ' לצבע - אאוטבק

VB2465195B4 -011 - 010-014סובארוחליפי300.6מיכל מתיז ~ B4
VB246521016- (לגסי) אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי4554מכסה מנוע אלומיניום סובארו אאוטבק
VB2470100WRX  -014 4סובארוחליפי3726.8פח חזית מושלםD ~ 013-017 אימפרזה

VB24901770019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי804.7מגלש מגן קד' (שחור) - פורסטר
VB2490181198-02 פורסטר ~ 98-02סובארוחליפי1663.4מגן קדמי פורסטר
VB2490181298-02 פורסטר ~ 98-02סובארוחליפי900מגן קד' - פורסטר

VB249031003-05 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי1287.75מכסה מנוע - פורסטר
VB249031104 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי700כנף קד' ימ' - סובארו פרוסטר
VB249031703-05 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי369.6ביטנה כנף קד' ימ' - פורסטר
VB249035305 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי705.9סורג קד' פורסטר
VB249038003-05 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי858.7מגן קד' פנימי - פורסטר

VB2490381106- פורסטר ~ 06-07סובארוחליפי976מגן קד' - פורסטר
VB24903812(גז) פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי600מגן אח' פורסטר 06-07
VB2490385103-07 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי1506.29מגן אח' - פורסטר

VB24903851T03-07 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי1506.29מגן אח' - פורסטר
VB2490385306-07 פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי740.12גריל קד' - פורסטר

VB249038812פורסטר ~ 03-05סובארוחליפי1908מגן קד' פורסטר 03-04 מפואר
VB2490400010- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1432.53פח חזית-פורסטר

VB24904111010- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1304.7כנף קד' ימ' בלי חור - פורסטר
VB249041206-08 פורסטר ~ 06-07סובארוחליפי1349.85כנף קד' שמ' - פורסטר

VB2490412110- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1304.7כנף קד' שמ' - פורסטר
VB249045109- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1447.9גריל קד' - פורסטר

VB2490462108 פורסטר R פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי385.5שפם פנס ראשי
VB2490462208 פורסטר L פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי328.9שפם פנס ראשי

VB249046808+ פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי100כיסוי וו גרירה ק' פורסטר
VB249048008- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1184.8חיזוק מגן קד' - פורסטאר

VB2490480108-013 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי481.25קלקר למגן קד' - פורסטר
VB2490481(ללא חיישנים)פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1595.7מגן קד' לצבע - פורסטר -09
VB249048509- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי2399.8מגן אח' פורסטר



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB2490488107-  פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי279.1תפס מגן אח' ימ' פנימי פורסטר
VB2490488207-  פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי279.1תפס מגן אח' שמ' פנימי פורסטר
VB2490488307-  פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי370.2תפס מגן אח' ימ' חיצוני פורסטר

VB249049109- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי251.3תפס מגן קד' ימ' - פורסטאר
VB249049209- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי251.3תפס מגן קד' שמ' - פורסטאר
VB2490510011-013 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי3509.65מכסה מנוע פורסטר

VB24905101011-013 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1661.5מכסה מנוע עם חור לטורבו- פורסטר
VB2490511011-013 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1306.23כנף קד' ימ' עם חור - פורסטר
VB249051209 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1304.7כנף קד' שמ' - פורסטר
VB249051708 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי642.58ביטנה כנף קד' ימ' - פורסטר
VB249051809 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי642.58ביטנה כנף קד' שמ' - פורסטר
VB2490551011 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1822.9גריל קד'-פורסטאר

VB2490576009-013 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי426.4ערפל+חור קדמי ניקל פורסטר
VB249059509 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי120מיכל מתיז מים פורסטר
VB249060013 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי2154פח חזית פורסטאר

VB24906081013 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי712.7מסגרת תחת' למצנן - פורסטר
VB2490610013-  (אלומניום) פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי4361.22מכסה מנוע פורסטאר
VB2490611013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1196.52כנף קד' ימ' ללא חור-פורסטר
VB2490612013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1196.52כנף קד' שמ' ללא חור פורסטר
VB2490617013- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי582.54בטנה קד' ימ' - פורסטר
VB2490618013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי582.54ביטנה קד' שמ' - פורסטר
VB2490651014- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1859גריל קדמי חיצוני-פרוסטר

VB24906511014- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי300גריל קדמי עליון-פורסטר
VB2490651213 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1184.8גריל קד עליון פורסטאר
VB24906523013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי514.5מיכל מתיזים קד' - פורסטאר

VB2490653-014 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1292.84סורג קדמי מרכזי-פורסטר
VB2490667413 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי754.26קישוט דלת קד' שמ' פורוסטר

VB249066813 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי158.2כיסוי וו גרירה קד-פורסטאר
VB24906681013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי67.89כיסוי וו גרירה קד' פורסטר טורבו

VB249067113 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי213.9כסוי למתיז פנס ימ.פורסטר
VB249067213 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי213.9כסוי למתיז פנס שמ.פורסטר
VB249067313 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1951.51מגן מנוע תחתון פורסטאר

VB24906755013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי187.4פחית כנף ימין פורסטאר
VB2490676113- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי321.5כיסוי ערפל קד' שמ' פורסטר
VB2490676213 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי321.5כסוי פנס ערפל ימ.פורסטר

VB249067621(ניקל) פורסטר טורבו R  פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי500כיסוי ערפל
VB24906781פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי160.6כיסוי צדדי ימ' המשך ערפל פורסטר טורבו
VB2490679113 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי397תומך שפם פנס ראשי ימ' - פורסטאר
VB24906792013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי397תומך מגן קד שמ פורסטאר

VB2490680013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1808.54מגן קד' - פורסטאר
VB24906801013- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1985.2חיזוק למגן קד' - פורסטאר

VB249068011013-  פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1305.25קלקר למגן קד' - פורסטר
VB24906812פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1769.3מגן קד טורבו-סובארו פרוסטר 14 טורבו
VB2490681T013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי5262.59מגן קד' פורסטר

VB2490685013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי2352.84מגן אח' חיצ' פורסטר
VB2490685T013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי2352.84מגן אח' חיצ' פורסטר
VB2490687113 פורסטר R 'פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי195.3תפס מגן אח
VB24906872013 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי195.3שפם אחורי שמאל-פורסטר
VB24906881013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי259.8תומך אח' ימין צדדי פורסטר
VB24906882013 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי259.8תומך אחורי שמאל צדדי-פורסטר

VB2490692013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי141.9תומך מגן קד' שמאל צדדי פורסטר
VB24906961-13 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי263.3ציר מ.מנוע ימ' פורסטר
VB2490696213- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי263.3ציר מ.מנוע שמ' פורסטר

VB249075208-018 פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי1642.59ניקל גריל על' - פורסטר
VB2490768016- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי347.2כיסוי וו גרירה קד -פורסטר

VB2490775516- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי1694פחית דופן קד' ימין פורסטר
VB24907756013-017 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1694פחית תח' לכנף קד' שמ' - פורסטר
VB24907762016- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי128.4תושבת לפנס ערפל קד' שמ' -פורסטר

VB2490778016- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי2944.3גריל במגן קד' עלי' - פורסטר
VB249077811016 פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי3496.3גריל במגן קד'(מסגרת ניקל) - פורסטר
VB24907781T016- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי2019.3גריל חזית (מסגרת צבע אפור)-פורסטר

VB2490778T016- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי2944.3גריל במגן קד' עלי' - פורסטר
VB2490780(עם מתיזים) פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי3308.52מגן קד' פורסטר 016

VB24907801(בלי מתיזים) פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי6604.2מגן קד' פורסטר 016
VB2490810019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי5860.59מכסה מנוע (אלומניום) - פורסטר
VB2490811019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי2155כנף קד' ימ' - פורסטר
VB2490812019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי2150כנף קד' שמ' - פורסטר
VB2490817019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי646.8ביטנה קד' ימ' - פורסטר
VB2490818019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי646.8ביטנה קד' שמ' - פורסטר

VB24908181T019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי6057.6מגן קד' חיצ' - פורסטר
VB2490851019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1893.7גריל קד' (חלק תח') (ניקל) - פורסטר
VB2490853019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי2517.69גריל קד' - פורסטר

VB24908621019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי426.8שפם ימ' במגן קד' - פורסטר
VB24908622019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי426.8שפם שמ' במגן קד' - פורסטר
VB24908651019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1768.4קשת כנף קד' ימ' - פורסטר
VB24908652019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1768.4קשת כנף קד שמ' - פורסטר
VB24908661019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1150קשת כנף אח' שמ' - פורסטר
VB24908662019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1150קשת כנף אח' ימ' - פורסטר

VB2490867019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי100כיסוי וו גרירה אח' - פורסטר
VB24908671019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1651.1קישוט תח' דלת קד' ימ' - פורסטר
VB24908672019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1651.1קישוט דלת קד' שמ' - פורסטר
VB24908673019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי100כיסוי וו גרירה אח' - פורסטר
VB24908681019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1168.1קישוט דלת אח' ימ' - פורסטר
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VB249086811019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי774.7המשך קשת כנף אח' ימ' (דלת) - פורסטר

VB24908682019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1168.1קישוט דלת אח' שמ' - פורסטר
VB249086821019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי774.7המשך קשת כנף אח' שמ' (דלת) - פורסטר

VB24908685019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1190.35ניקל גריל קד' (חלק על') - פורסטר
VB24908721019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי263.24שפם אח' ימ' - פורסטר
VB24908722019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי416.3שפם אח' שמ' - פורסטר

VB2490873019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי908.55מגן מנוע - פורסטר
VB24908761019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי537.65כיסוי פנס ערפל ימ' - פורסטר
VB24908762019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי714.1כיסוי פנס ערפל שמ' - פורסטר
VB24908767019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1278.3פחית לכנף קד' ימ' - פורסטר
VB24908768019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1278.3פחית לכנף קד' שמ' - פורסטר
VB24908771019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1305.29מגלש מגן קד' (כתום) - פורסטר
VB24908791019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי905.4תומך צדדי ימ' למגן קד' - פורסטר
VB24908792019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי905.4תומך צדדי שמ' למגן קד' - פורסטר

VB2490880019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1031.5גשר תח' לפח חזית - פורסטר
VB24908801019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי862.7קלקר מגן קד' - פורסטר
VB24908802019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1170.2תומך תח' במגן קד' - פורסטר
VB24908803019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1920.6חיזוק תח' למגן קד' - פורסטר
VB24908851(דגם ספורט)פורסטר ~ -019סובארוחליפי7419.3מגן אח'(בלי חיישנים) - פורסטר-019

VB24908852T019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי7621.6מגן אח' (חיישנים) - פורסטר
VB2490885T019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי7471.6מגן אח' (בלי חיישנים) - פורסטר

VB2490886019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1228.9ספויילר אח' (פס אדום) - פורסטר ספורט
VB24908881019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי290תפס אח' ימ' - פורסטר
VB24908882019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי290תפס אח' שמ' - פורסטר

VB24908883T019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי5900מגן אח' - פורסטר
VB252131297-00 400 400 ~ 97-00לאנדרובר/רוברחליפי490כנף קד' שמ' - רובר

VB2521385197-00 400 400 ~ 97-00לאנדרובר/רוברחליפי495מגן אח' חיצ' צבע - רובר
VB252318101- 25 רובר 25 01- - לא פעיללאנדרובר/רוברחליפי1295מגן קד' חיצוני רובר
VB2526181(ללא מצלמה) פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי7714.9מגן קד'-ראנג' רובר 05-10
VB2526201019-  איווק ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי2794פח חזית - איווק

VB25262017012- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי5536כנף קד' ימ' ראנגרובר איווק
VB25262018012- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי6805כנף קד' שמ' איווק
VB25262084014-018 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי4998.56חיזוק למגן אח' - ראנג'רובר ווג

VB2526211010-013 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי6390כנף קד' ימ' - רנג'רובר
VB2526212010-013 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי7652.51כנף קד' שמ' - ראנג' רובר

VB25262171012- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי1832בטנה קד' חלק אח' ימ' איווק
VB2526218113-15 איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי782בטנה כנף קד' שמ' חלק אח' איווקו
VB25262655012- לאנדרובר/רוברחליפי1182קישוט כנף קד' ימ' איווק
VB25262656ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי994קשת כנף קד' שמאל רנ'ג איווק
VB25262661לאנדרובר/רוברחליפי584קישוט כנף אח' ימ' חלק קד' לנדרובר
VB2526266213-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי315קישוט קד'-כנף אח' שמ' רובר איווקו

VB252626713 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי637כיסוי וו גרירה אח' ראנג'רובר
VB2526268113-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1419קישוט לדלת אח' ימ' רובר איווקו
VB2526268213-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1419קישוט לדלת אח' שמ' רובר איווקו

VB252627313-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1416מגן רפש תחתון למנוע רובר איווקו
VB25262755012- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי218.59תומך כנף קד' ימ' איווק
VB25262756012- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי218.59תומך כנף קד' שמ' - איווק

VB252627611012- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי230רשת מעל הערפל קד' ימ' ראנג רובר איווק
VB252627611113-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי183כיסוי פנס ערפל ימ' תח' רובר איווקו

VB2526276213-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי183כיסוי פנס ערפל שמ' תח' רובר איווקו
VB252627621012- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי183כיסוי פנס ערפל שמ' על' ראנג רובר איווק

VB2526277313-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי2869קישוט ניקל ימ' למפלט רובר איוווקו
VB2526277413-15 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי2869קישוט ניקל שמ' למפלט רובר איוווקו

VB2526280012- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1442חיזוק למגן קד' איווק
VB25262801019-  איווק ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי1949.21גשר תח' לפח חזית - איווק

VB252628116- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי12788מגן קד' איווק
VB25262811פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי10970מגן קד' עליון רנג'רובר +09ללא חורים ספורט
VB25262812011-014 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי10970מגן קדמי מוש' ראנגרובר
VB25262813016-  איווק קבריולט ~ 016-018לאנדרובר/רוברחליפי11559.74מגן קדמי ראנגרובר איווק ללא מצלמה
VB25262814איווק קבריולט ~ 016-018לאנדרובר/רוברחליפי15592מגן קד' איווק -016 -עם מצלמה וחיישן

VB2526284019-  איווק ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי4412חיזוק פנ' למגן אח' - איווק
VB252628511 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי10190.3מגן אח'-ר'נג רובר
VB2526310012- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי10850מכסה מנוע - ראנגרובר

VB252633081012-  איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי1184גשר מצנן מים - איווק
VB25263318017-  איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי994ביטנה קד' שמ' (חלק קד') - איווק
VB25263333איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי626כונס אוויר  תחתון למגן קד ראנג' רובר

VB25263351110-13 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי558סט מגיני בוץ קד' רובר ספורט
VB25263361110-13 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי558סט מגיני בוץ אח' רובר ספורט

VB25263367016-  דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי3164כיסוי וו גרירה אח' - דיסקאברי
VB25263651פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1160קישוט כנף קד' ימ' איווק 012-018 + חיישן
VB25263652011- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1160קישוט כנף קד' שמ' ראנג' רובר

VB2526368011- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי2518כיסוי וו גרירה קד ראנג' רובר
VB2526375011- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי381פינה ימ' למגן קד' ראנגרובר
VB2526376011- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי381פינה שמ' למגן קד' ראנגרובר

VB2526379105 רנג' רובר R 'לאנדרובר/רוברחליפי179תפס מגן ק
VB25263793010  רנג' רובר R'פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי782תומך מגן קד

VB2526380011-014 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי3779.5חיזוק קד' ראנג'רובר
VB25263801012- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי3390.6פנימי למגן קד ראנג' רובר

VB2526384012- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי4108חיזוק אח' ראנג'רובר
VB2526400015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי4364פח חזית מושלם -רובר ספורט
VB2526410014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי19394.4מכסה מנוע - ראנגרובר
VB2526411014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי6875כנף קד' ימ' - ראנגרובר

VB25264111015- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי8686.06כנף קד' ימ' ראנג' רובר ספורט
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VB2526412014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי6870כנף קד' שמ' - ראנגרובר

VB25264121015- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי8686.06כנף קד' שמ' ראנג' רובר ספורט
VB2526433014-017 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי3632כונס אויר מרכזי תח' - ראנגרובר ספורט
VB2526453015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי5530גריל קד' ראנגרובר ספורט

VB25264581018- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי12816מגן קד' - רובר ספורט
VB252645811019- ~ ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי14101.3מגן קד' - ראנג'רובר ווג

VB25264651014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי2660רשת לכנף ימ' קד' שחור רובר ספורט
VB25264652014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי2660רשת לכנף שמ' קד' שחור רובר ספורט
VB25264653014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי667קישוט כנף קד' ימ' ראנגרובר

VB252646531014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי2660רשת לכנף ימ' רובר ספורט
VB25264654014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי541קישוט כנף קד' שמ' ראנגרובר

VB252646681014-017 ~ ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1454קישוט דלת אח' ימ' ראנג'רובר ספורט
VB252646682014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1454קישוט דלת אח' שמ' ראנגרובר ספורט

VB25264671014- לאנדרובר/רוברחליפי2465.52קישוט חיצ' דלת קד' ימ' רובר ספורט
VB252646711014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1983קישוט דלת קד' ימ' ראנגרובר

VB25264672014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1886קישוט חיצ' דלת קד' שמ' רובר ספורט
VB252646721014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1788קישוט דלת קד' שמ' ראנגרובר ספורט

VB2526468014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי2444כיסוי עין גרירה קד' כסוף ראנגרובר
VB2526471-014 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי234כיסוי למתז פנס ימ' קד' רובר ספורט
VB2526475014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1001פינה ימ' למגן קד' ראנג'רובר

VB2526475111014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1001פינה ימ' למגן קד' ללא חור רובר ספורט
VB2526476014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1001פינה שמ' למגן קד' ראנג'רובר

VB25264761014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1001כיסוי פנס ערפל ימ' ראנג'רובר
VB252647611014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1001כיסוי פנס ערפל קד' ימ' ראנג'רובר

VB25264762014- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1001כיסוי פנס ערפל שמ' ראנג'רובר
VB25264781015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי587גריל במגן קד' ימ' -רובר ספורט
VB25264782015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי587גריל במגן קד' שמ' -רובר ספורט

VB2526480016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי4679.02חיזוק למגן קד' פנימי -דיסקברי ספורט
VB25264811014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי10745מגן קד' צבוע עם חור לחיישן ראנג'רובר
VB25264812פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי12374.72מגן קד' ראנגרובר ספורט -014 + חורים לחיישנים

VB25264813KIT020/-014- ראנג'רובר ווג ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי44900קיט בודי מושלם ראנגראובר
VB2526483015- לאנדרובר/רוברחליפי1182קלקר קד' -רובר ספורט
VB2526484015-017 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי288תושבת לחיזוק אח' - ראנג'רובר ספורט
VB2526485014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי2629כיסוי מר' למגן אח' אפור רובר ספורט

VB25264851014 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1182מגלש אחורי כסוף-ראנגרובר ספורט
VB2526486018-  015-017 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1687מגן גחון אח' - רנג'רובר

VB25264871014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי204תושבת למגן קד' ימ' רובר ספורט
VB2526488114 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי892כונס אויר ימין ראנג'רובר ספורט
VB2526488214 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי892כונס אויר שמ' ראנג'רובר ספורט
VB25264911014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1625פינה אח' ימ' ראנגרובר ספורט
VB25264922014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1625פינה אח' שמ' ראנגרובר ספורט
VB25264965015- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי774קשת בכונס מאורר דיסקברי
VB25265101018 - ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי2683מגלש מגן קד' - ראנג'רובר ספורט

VB2526511018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי6613כנף קד' ימ' - ראנג'רובר ספורט
VB2526512018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי6613כנף קד' שמ' - ראנג'רובר ספורט
VB2526582018-  חליפי1395.04ספויילר תח' למגן קד' - ראנג' ספורט
VB2526584019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי6048.37חיזוק אח'  - ראנג'רובר ספורט
VB2527110014-015  דיסקאברי 3 ~ 05-08לאנדרובר/רוברחליפי14324מכסה מנוע דיסקברי
VB252711105 דיסקאברי 3 ~ 05-08לאנדרובר/רוברחליפי5610כנף קד' ימ' - דיסקברי
VB2527217014-015 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי771ביטנה קד' ימ' לאנד רובר דיסקוברי
VB252721809 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי771ביטנה כנף קד' שמ' - דיסקברי
VB252723209- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי478כונס אויר שמ' למגן קד' דיסקברי
VB252723309- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי479כונס אויר ימ' למגן קד' דיסקברי
VB2527251012-013 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי4890.01גריל חזית דיסקברי

VB2527259108 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי881קשת דלת אח' ימין דיסקברי
VB2527259208- 4 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי1491גומי דלת אח' שמאל דיסקברי
VB25272651014-015 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי1534.1קשת כנף קד ימ' דיסקוברי
VB2527265209 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי1534.1קשת כנף קד' שמ'-דיסקברי
VB25272659011- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי881קשת כנף אח' ימ' דיסקברי
VB2527266009 דיסקברי L 'דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי878קשת כנף אח

VB252726713 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי637.96כיסוי וו גרירה אח'-רא'נג רובר
VB2527268014-016 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי1645כיסוי טבעת גרירה קד' דיסקברי

VB2527278110 דיסקברי R 'דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי778תריס במגן ק
VB2527278210 דיסקברי L 'דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי780תריס במגן ק

VB252728104-09 3 דיסקאברי 3 ~ 05-08לאנדרובר/רוברחליפי8844מגן קד' צבוע עם חור לחיישן דיסקברי
VB2527285016-  דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי3499.65חיזוק אח' - דיסקאברי

VB25273051016-  דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי4985גריל קד'  - דיסקברי
VB25273053016-  דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי5523גריל קד'  - דיסקברי
VB25273085016-  דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי8874מגן אח' - דיסקברי

VB2527310016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי11876מכסה מנוע -דיסקברי ספורט
VB2527311016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי6095.65כנף קד' ימ' דיסקברי ספורט

VB25273110016- 5 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי14780מכסה מנוע -דיסקברי
VB25273111017- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי6759כנף קד' ימ' -ראנג'רובר דיסקברי
VB25273121017- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי6758כנף קד' שמ' -ראנג'רובר דיסקברי

VB2527333017-  5 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי859.36כונס תח' למגן קד' - דיסקאברי
VB2527351016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי1934גריל חזית -דיסקברי ספורט

VB25273561019-  איווק ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי3281.32זרוע ימ' לגשר מנוע - איווק
VB25273562019-  איווק ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי3281.32זרוע שמ' לגשר מנוע - איווק
VB25273652016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי884קשת כנף קד' שמ' -דיסקברי ספורט
VB25273657014-015 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי79סופית אח' לקשת כנף קד' דיסקוברי
VB25273658014-015 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי79סופית אח' לקשת כנף קד' שמ' דיסקוברי
VB2527365914- לנד רובר ספורט R 'דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי884קישוט דלת אח
VB2527366016 דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי983קשת דלת אח' שמ' דיסקאברי ספורט



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB2527367015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי127כיסוי עין גרירה אח' דיסקברי ספורט
VB2527368020-  דיסקאברי ספורט ~ -020לאנדרובר/רוברחליפי354.08כיסוי וו גרירה למגן קד' - דיסקברי ספורט
VB2527372020-  דיסקאברי ספורט ~ -020לאנדרובר/רוברחליפי5399.41תריס איורור חשמלי - דיסקברי ספורט
VB2527373015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי3042.56מגן אבנים קד' תח' דיסקברי ספורט

VB25273731015- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי1911מגן אבנים קד' תח' דיסקברי ספורט
VB25273761015- חליפי381כיסוי פנס ערפל קד' ימ' דיסקברי ספורט
VB25273762015- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי381כיסוי פנס ערפל קד' שמ' דיסקברי ספורט

VB252737661016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי1471קשת כנף אח' ימ' -דיסקברי ספורט
VB252737662016-  דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי1986.08קשת כנף אח' שמ' - דיסקברי ספורט

VB25273785015- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי478.55מסגרת פנס ערפל קד' ימ' דיסקברי ספורט
VB25273786015- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי478.55מסגרת פנס ערפל קד' שמ' דיסקברי ספורט

VB2527380018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי5600.5חיזוק למגן קד' - ראנג'רובר ספורט
VB25273800020-  דיסקאברי ספורט ~ -020לאנדרובר/רוברחליפי3812חיזוק פנ' למגן קד' - דיסקברי ספורט
VB2527380215- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי422פלסטיק עליון דיסקברי
VB25273803017- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי3861חיזוק למגן קד' -ראנג'רובר דיסקברי

VB2527381014- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי6874מגן קדמי עם חיישני חניה דיסקברי
VB25273811014-015 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי7100.23מגן קד' ללא חיישני חניה דיסקוברי

VB252738112014-016 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי6606מגן קדמי עם חיישני חניה דיסקברי
VB25273811315- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי9863מגן קד' עם חור דיסקברי
VB25273811415- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי8837מגן קד'(ללא מצלמה) דיסקברי
VB25273811515- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי8334מגן קד'(עם חיישנים) דיסקברי

VB25273817016-  דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי572ביטנה קד' ימ' (חלק קד') -דיסקברי ספורט
VB25273818016- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי572ביטנה קד' שמ' חלק קד' -דיסקברי ספורט

VB2527385017- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי2711.79כיסוי מרכ' למגן אח' דיסקברי
VB2527385115-17 דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי9863מגן אח' דיסקברי ספורט
VB2527385215-17 דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי8876מגן אח' דיסקברי ספורט
VB2527385309-016 ~ 4 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי8195.37מגן אח' חיצ' דיסקאברי

VB25273855115- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי2722גריל קד' דיסקברי
VB25273871017- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי461כיסוי ימ' למגן אח' דיסקברי
VB25273872017- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי581כיסוי שמ' למגן אח' דיסקברי

VB25273879115- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי291תומך מגן קד' ימ'  דיסקברי
VB25273879215- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי291תומך מגן קד' שמ'  דיסקברי

VB2545151B3 10- - '5 ~ 08-012סובארוחליפי1402.36גריל קדD B3
VB2627251011-015 איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי3882סורג חזית איווק
VB2627268011-  פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי982כיסוי וו גרירה קד'- לנד רובר

VB26272771-011 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי572קישוט ימ' למגן קד' - לנד רובר
VB26272772-011 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי572קישוט שמ' למגן קד' - לנד רובר
VB26272773011- לאנדרובר/רוברחליפי570קישוט ימ' למגן קד' - לנד רובר
VB26272774-011 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי572קישוט שמ' למגן קד' - לנד רובר
VB26273771F-PACE 017-018 '016יגוארחליפי432.97קישוט ימין תח' למגן קד- ~ F-PACE
VB26451091B4 -010- 015סובארוחליפי318.8מכסה עליון למצננים- ~ B4

VB2645110B4  -010 - 010-014סובארוחליפי2165.1מכסה מנוע ~ B4
VB2645168016- אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי50.4כיסוי וו גרירה קד' אווטבק

VB26451791010-011 אאוטבק/B4 10-014 - 'אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי573.9תומך[שפם] קד' ימ
VB26451792010-011 אאוטבק/B4 10-014 - '010-014סובארוחליפי573.9תומך[שפם] קד' שמ ~ B4
VB26451794010-011 אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי640.2תומך מרכזי למגן קד' תח' -אאוטבק

VB2645181אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי5825.5מגן קד' חיצ' אאוטבאק -015 עם שפריצר
VB26451812015-017 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי8615.9מגן קד' (ללא שפריצר) - אאוטבאק

VB2645185010-011 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי3023.1מגן אח' חיצ' - אאוטבק
VB264521815 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי1003.9ביטנה קד' שמ'-האוטבק
VB2645251014-אאוטבאק ~ 013-014סובארוחליפי2775.5גריל קד' האוטבק
VB264525215 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי4343בסיס לגריל קד' תחתחון-האוטבק

VB26452523015-  אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי634.5מיכל מי מתיזים קד'  אאוטבאק
VB26452673-B-4 16  '015סובארוחליפי1732קישוט דלת קד' ימ- ~ B4
VB26452674B4 -015- '015סובארוחליפי1731.6קישוט דלת קד' שמ- ~ B4
VB26452683B-4 -016 - '015סובארוחליפי2632.8קישוט דלת אח' ימ- ~ B4
VB26452684B4 -015- '015סובארוחליפי1202.5קישוט דלת אח' שמ- ~ B4

VB264528113 אאוטבאק ~ 013-014סובארוחליפי2183.8מגן קד'-האוטבק
VB2645283015- אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי998.3קלקר קד' תחתון אאוטבאק
VB2645284016- אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי4420מגן אח' חיצ' - אאוטבאק

VB2645288215- אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי296תומך אחורי שמאל אאוטבק
VB26452884015-017 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי157.9תפס פנס אח' שמ' - האוטבק

VB264562215 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי265.3שפם שמ' לפנס ראשי אווטבק
VB264575115 אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי6010.5גריל חזית אאוטבק

VB26457792B4 015 015סובארוחליפי292תומך פגוש קד' שמ- ~ B4
VB2645791B4 015- 'אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי283.7תומך כנף קד' צדדי ימ
VB2650100BRZ 012-018 013-020סובארוחליפי4394.8פח חזית ~ BRZ
VB2650117BRZ 013 013-020סובארוחליפי585ביטנה כנף ק' ימ ~ BRZ
VB2650118RBZ 15-'013-020סובארוחליפי585ביטנה קד' שמ ~ BRZ

VB26501791BRZ 012-018-013-020סובארוחליפי468.6תפס מגן קד ימ ~ BRZ
VB26501792BRZ 013-020סובארוחליפי468.6תומך מגן קד שמאל ~ BRZ
VB2655185T019- פורסטר ~ -019סובארוחליפי6900מגן אח' - אסנט

VB2660117021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי872.16ביטנה קד' ימ' - איוולטיס
VB2660118021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי872.16ביטנה קד' שמ' - איוולטיס

VB26601673021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1575.5קישוט דלת קד' ימ' - איוולטיס
VB26601674021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1575.5קישוט דלת קד' שמ' - איוולטיס
VB26601683021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1103.1קישוט דלת אח' ימ' - איוולטיס
VB26601684021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי1103.1קישוט דלת אח' שמ' - איוולטיס
VB26601761021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי580.2כיסוי ערפל קד' ימ' - איוולטיס
VB26601793021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי468.1תומך ימ' למגן קד' - איוולטיס
VB26601794021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי468.1תומך שמ' למגן קד' - איוולטיס

VB2660180021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי3675.45חיזוק פנ' למגן קד' - איוולטיס
VB2660181T021-  איוולטיס ~  -021סובארוחליפי6290מגן קד' - איוולטיס



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB2711351191-93 שרייד 88-93 - לא פעילדיהטסוחליפי167גריל קד' מ.חדש - שרייד

VB271211706 מאטריה ~ 06-010דיהטסוחליפי241.5ביטנה כנף קד' ימ' - מאטריה
VB27261351110-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי582סט מגיני בוץ קד' רובר ווג
VB27261361110-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי582סט מגיני בוץ אח' רובר ווג

VB272616810-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי983כיסוי עין גרירה קד' רובר ווג
VB2726179310-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי192תושבת ימ' למגן קד' רובר ווג
VB2726179410-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי192תושבת שמ' למגן קד' רובר ווג

VB2726181012- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי13106.63מגן קד' איווק
VB2726210017- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי15127מכסה מנוע ראנג'רובר ווג

VB27262671013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי1582קישוט דלת קד' ימ' רובר ווג
VB27262672013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי1582קישוט דלת קד' שמ' רובר ווג
VB27262681013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי1442קישוט דלת אח' ימ' רובר ווג
VB27262682013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי1442קישוט דלת אח' שמ' רובר ווג

VB2726271013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי162כיסוי למתז מגן קד' ימ' רובר ווג
VB2726272013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי162כיסוי למתז מגן קד' שמ' רובר ווג

VB27262793013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי192תושבת ימ' למגן קד' רובר ווג
VB27262794013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי192תושבת שמ' למגן קד' רובר ווג
VB27262808018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1271תומך מרכזי קד' - ראנג'רובר ספורט
VB27262812013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי12531מגן קד' מושלם רובר ווג

VB272628351019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי993ספויילר קד' ימ' - ראנג'רובר ספורט
VB272628352019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1269.12ספויילר קד' שמ'  - ראנג'רובר ספורט
VB272628361018- דיסקאברי ספורט ~ -016לאנדרובר/רוברחליפי1151מגן גחון אח' ימ' - ראנג'רובר ספורט
VB272628362018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1151קישוט מגן אח' שמ' - ראנגרובר ספורט

VB2726285013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי10125.05מגן אח' מושלם רובר ווג
VB27262869019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי2562קישוט במגן אח' לצבע  - ראנג'רובר ספורט

VB2726287013- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי353.4כיסוי למגן אח' מר' רובר ווג
VB27262871018- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי292כיסוי מתיז לפנס ראשי ימ' -ראנג' ספורט
VB27262872018- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי509.31כיסוי מתיז לפנס ראשי שמ' -ראנג' ספורט

VB272628761019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1992מסגרת פנס ערפל קד' ימ' - ראנג'רובר ספורט
VB272628762019- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי3159.44תריס שמ' למגן קד'  - ראנג'רובר ספורט

VB2726287621019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1992תריס ערפל שמ' - ראנג'רובר ספורט
VB2726287622019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1992תריס ערפל ימ' - ראנג'רובר ספורט

VB272628787018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי2366גריל תח' למגן קד' - ראנג'רובר ספורט
VB2726317013 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1281ביטנה קד' ימ' חלק קד' - ספורט -015 / ווג

VB27263171018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1281ביטנה קד' ימ' חלק אח' - רובר ספורט
VB2726318013- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1281ביטנה קד' שמ' חלק קד' - ספורט -015 /ווג

VB27263181015- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1281ביטנה קד' שמ' חלק אח' -רובר ספורט
VB27263321014-017 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי3891קישוט סף ימ' - ראנג'רובר ספורט
VB27263322014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי3891פלסטיק סף שמ' ראנגרובר ספורט
VB27263351015- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי681מגן בוץ ימ' קד' ראנגרובר ווג
VB27263352015- ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי681מגן בוץ שמ' קד' ראנגרובר ווג

VB272633672015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי1707קישוט דלת קד' שמ' ראנגרובר ווג
VB272633673015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי1707קישוט דלת קד' ימ' ראנגרובר ווג

VB27263368015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי1491כיסוי וו גרירה קד' ראנגרובר ווג
VB2726337018- 015-017 ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1457בטנה אח' ימ' - ראנג'רובר ספורט
VB2726338018- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1457ביטנה אח' שמ' - ראנג'רובר ספורט
VB2726368016- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי2831כיסוי וו גרירה ראנגרובר
VB2726373015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי881פלסטיק מגן קד' פנימי ראנגרובר ווג

VB27263782015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי3681גריל במגן קד' שמ' ראנגרובר ווג
VB2726381015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי9981מגן קד' ראנגרובר ווג

VB27263811018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי11376מגן קד' - ראנג'רובר ספורט
VB27263812018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי13439.5מגן קד' (חיישנים) - ראנג'רובר ספורט

VB2726385018- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי10480.24מגן אח' ראנגרובר ווג
VB27263851019-  ראנג'רובר ווג ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי14247מגן אח' - ראנג'רובר ווג
VB27263852018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי13253.5מגן אח' - ראנג'רובר ספורט
VB27263871019-  ראנג'רובר ווג ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי981קישוט ימ' למגן אח' - ראנג'רובר ווג
VB27263872013-  ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי2539.15קישוט שמ' למגן אח' - ראנג'רובר
VB27263873019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי3641מגן מנוע תח' - ראנג'רובר ווג

VB272638731015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי1291סט קישוט מגן קד' ניקל ראנגרובר ווג
VB272638761019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי896כיסוי ערפל ימ' - ראנג'רובר ווג

VB2726387611019-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי896כיסוי ערפל ימ' עליון - ראנג'רובר ווג
VB272638787018- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי2661גריל במגן קד' תח' - ראנג'רובר ספורט

VB27263887018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי2441מגלש מגן אח' - ראנג'רובר ספורט
VB2726410019- ראנג'רובר ווג ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי18314.3מכסה מנוע - ראנגרובר ווג
VB2726491020-  חליפי2242פינה ימ' למגן אח' - דיסקברי ספורט
VB2726492020-  חליפי2242פינה שמ' למגן אח' - דיסקברי ספורט

VB27281761108-15 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי461כיסוי פנס ערפל ימ' פרילנדר
VB27281762108-15 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי461כיסוי פנס ערפל שמ' פרילנדר

VB2728179109 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי141תומך קד' ימין פרילנדר
VB2728179208 פרילנדר L 'פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי141תפס מגן ק

VB272818108-15 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי8698מגן קד' עם חורים פרילנדר
VB2728181208-15 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי6133מגן קד' מושלם פרילנדר

VB272818508-15 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי6581.9מגן אחורי מושלם פרילנדר
VB2728185108-15 דיפנדר ~ 95-016לאנדרובר/רוברחליפי7831מגן אחורי חיצוני דיפנדר

VB2728280(אלומניום)דיפנדר ~ -020לאנדרובר/רוברחליפי5827.59חיזוק פנ' למגן קד' - דיפנדר  -020
VB273021006-011 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי761.3מכסה מנוע - סיריון
VB273021105-011 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי489.56כנף קד' ימ' - סיריון
VB273021205-011 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי489.56כנף קד' שמ' - סיריון
VB273021706-010 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי307.25ביטנה כנף קד' ימ' - סיריון
VB273021806-010 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי307.25ביטנה כנף קד' שמ' - סיריון

VB2730279306- סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי176.7תפס מגן קד ימ' - סריון
VB2730279406- סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי176.7תפס מגן קד' שמ' סריון

VB274031107-09 טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי1137.3כנף קד' ימ' - טריוס
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VB274031707-09 טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי198.56ביטנה כנף קד' ימ' - טריוס
VB274031807-09 טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי198.56ביטנה כנף קד' שמ' - טריוס
VB27403511.5 07- טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי1121.9גריל קד' - טריוס
VB275111090-97 אפלאוז 90-92 - לא פעילדיהטסוחליפי1391.5מכסה מנוע - אפלאוז

VB281001IL00-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי105.55ידית פנ' דלת קד שמ'- אקסנט
VB281002OFR94-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי90ית דלת קדמי ימ' חיצ' אקסנט

VB281111189-93 גלנט 89-93 - לא פעילמיצובישיחליפי806כנף קד' ימ' - גלנט
VB281128094-97 גלנט 94-97 - לא פעילמיצובישיחליפי990מגן קד' פנימי בלי כרית אוויר - גלנט

VB2811335298-00 גלנט 98-00 - לא פעילמיצובישיחליפי679.3מגן בוץ קד' שמ' - גלנט
VB281135198-00 גלנט 98-00 - לא פעילמיצובישיחליפי300גריל קד' - גלנט
VB281138098-03 גלנט 98-00 - לא פעילמיצובישיחליפי250חיזוק מגן קד' - גלנט
VB2818187ASX -017-  'מיצובישיחליפי252מכסה למגן אחASX 017-019 ~ ג'יפון
VB282110589-93 לנסר 89-93 - לא םעילמיצובישיחליפי787.1פח צר - לנסר
VB282131200-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי591כנף קד' שמ' - לנסר
VB282131700-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי119ביטנה כנף קד' ימ' - לנסר
VB282134500-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי990פח אח' - לנסר

VB2821351100-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי340.6גריל קד'+ניקל - לנסר
VB282138000-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי694.34חיזוק מגן קד' - לנסר

VB2821381T00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי1290.9מגן קד' חיצ' - לנסר
VB282138400-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי590.6חיזוק מגן אח' - לנסר
VB282138500-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי1260.9מגן אח' - לנסר

VB2821385T00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי1260.9מגן אח' - לנסר
VB282140004-06 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי2559.7פח חזית מוש' - לנסר
VB282141004-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי2935.8מכסה מנוע - לנסר
VB282141204-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי990כנף קד' שמ' - לנסר
VB282141804-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי167.59ביטנה כנף קד' שמ' - לנסר

VB2821451T07-08 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי718.23גריל קד חיצ' לנסר
VB2821455104-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי455גריל קד ימ' ניקל לנסר

VB282145606-07 מיצובישיחליפי455גריל קד' שמ' שחור - לנסרEVO ~ 07-014 לנסר
VB2821456104-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי339.3גריל קד' שמ' ניקל לנסר
VB2821456T06-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי455גריל קד' שמ' שחור - לנסר
VB2821476204-05 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי280גריל שמ' במגן קד'-לנסר

VB282147707-08 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי101.33תושבת מס' קד' לנסר
VB282147804 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי253.98גריל מרכזי במגן קד' לנסר

VB2821478106-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי276.9גריל מרכזי במגן קד' לנסר
VB2821478204-05 4מיצובישיחליפי216.1גריל שמ' במגן ללא חור לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821479104-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי98.59תומך מגן קד' ימ' לנסר
VB2821479204-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי135.69תומך מגן קד' שמ' לנסר

VB282148004-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי752חיזוק תח' למגן קד' לנסר
VB282148104-05 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי1590מגן קדמי -לנסר

VB2821481106-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי1222.9מגן קד' - לנסר
VB28214811T06-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי1222.9מגן קד' - לנסר

VB2821485T04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי1990מגן אח' חיצ' - לנסר
VB2821488104-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי135.69תומך מגן אח צדדי ימ' לנסר
VB2821488204-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי252תומך מגן אח צדדי שמ' לנסר
VB2821496104-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי75.9ציר מ.מנוע ימ' לנסר
VB2821496204-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי75.9ציר מ.מנוע שמ' לנסר

VB282150208- 1.8 4מיצובישיחליפי679.5גשר עליון לפח חזית - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282150308- 1.8 4מיצובישיחליפי543.6פנל עליון לפח חזית ימ' לנסרD ~ -08 לנסר
VB282150408- 4מיצובישיחליפי543.6פנל על' לפח חזית שמ' לנסרD ~ -08 לנסר
VB282150708- 4מיצובישיחליפי869.26גשר תחתון לפח חזית - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282151008- 4מיצובישיחליפי2464.3מכסה מנוע - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282151108 - 4מיצובישיחליפי1022.8כנף קד' ימ' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282151208- 4מיצובישיחליפי1022.8כנף קד' שמ' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282151708- 4מיצובישיחליפי866.7ביטנה כנף קד' ימ' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282151808- 4מיצובישיחליפי560.7ביטנה כנף קד' שמ' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282154408 4מיצובישיחליפי195.37מגן רדיאטורים עליון-לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821551{שחור} 4מיצובישיחליפי642.59גריל קד' לנסר 1.8 -08D ~ -08 לנסר

VB2821551008- 4מיצובישיחליפי1790קישוט מגן קד' ניקל - לנסרD ~ -08 לנסר
VB28215511{ניקל} 4מיצובישיחליפי642.59גריל קד' - לנסר 1.8 -08D ~ -08 לנסר
VB2821558608- 4מיצובישיחליפי1482.3ספויילר תחתון מגן אח' לנסרD ~ -08 לנסר

VB282157308 4מיצובישיחליפי801.9מגן מנוע-לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821576106-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי126.9כיסוי פנס ערפל ימ' לנסר
VB2821576206-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי126.9כיסוי פנס ערפל שמ' לנסר
VB28215771EVO 08-011 4מיצובישיחליפי150מסגרת פנס ערפל במגן ימ' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB28215772EVO 08-011 4מיצובישיחליפי150מסגרת פנס ערפל במגן שמ' - לנסרD ~ -08 לנסר

VB282157808- 1.8  4מיצובישיחליפי421.6גריל במגן קד' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821578108- 1.84מיצובישיחליפי226.87קישוט גריל ללא ערפל ימ' בפגוש קד'לנסרD ~ -08 לנסר

VB2821578114מיצובישיחליפי331.2גריל קד' ימ' - לנסר -08 ספורטD ~ -08 לנסר
VB2821578208- 4מיצובישיחליפי166.5גריל שמ' במגן קד' ללא חור-לנסרD ~ -08 לנסר

VB2821578224מיצובישיחליפי266.4גריל קד' שמ' - לנסר -08 ספורטD ~ -08 לנסר
VB2821578308- 1.8 4מיצובישיחליפי98.97קישוט גריל עם ערפל ימ' במגן לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821578408- 1.84מיצובישיחליפי170.1כיסוי ערפל קד' שמ' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB28215785D-5 09 4מיצובישיחליפי303.05גריל במגן קד- לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821579108 4מיצובישיחליפי188.96תומך ימ' למגן קד' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821579208- 4מיצובישיחליפי79.9תפס שמ למגן קד לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821579308 4מיצובישיחליפי161.08תפס ימ' למגן קד'-לנסרD ~ -08 לנסר

VB282158008-10 4מיצובישיחליפי938.65חיזוק קד' פני' תחתון לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821580108-10 4מיצובישיחליפי452.02חיזוק מגן קד' על' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821581108- 5 לנסרD 4מיצובישיחליפי2949.3מגן קד' חיצ' ללא ספויילרD ~ -08 לנסר

VB282158408-10 4מיצובישיחליפי209.55חיזוק מגן אח' על' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821584108-10 4מיצובישיחליפי806.95חיזוק אח' פני' תחתון לנסרD ~ -08 לנסר
VB282158514מיצובישיחליפי3229.13מגן אח' לנסר -08 עם חיישניםD ~ -08 לנסר
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VB2821585T08- 1.8 4מיצובישיחליפי2503מגן אח' לנסרD ~ -08 לנסר

VB282158608- 1.8 4מיצובישיחליפי510.22מגן מנוע תחתון מי' לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821588108- 4מיצובישיחליפי72תומך על' ימ' למגן אח' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821588208 - 4מיצובישיחליפי78.33תומך שמ' על' למגן אח' לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821596109- 4מיצובישיחליפי165.3ציר מכסה מנוע ימ' -לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821596209- 4מיצובישיחליפי165.3ציר מכסה מנוע שמ' -לנסרD ~ -08 לנסר

VB282160308- 1.8 4מיצובישיחליפי399.67קצה שילדה קד' ימ' לנסרD ~ -08 לנסר
VB282160408- 1.8 4מיצובישיחליפי377.39קצה שילדה קד' שמ' לנסרD ~ -08 לנסר
VB2821681011- מיצובישיחליפי2081.62מגן קד' - לנסרEVO ~ 07-014 לנסר

VB2821681T011- 4מיצובישיחליפי2081.62מגן קד' - לנסרD ~ -08 לנסר
VB28217776016- 4מיצובישיחליפי2484ניקל לגריל - לנסרD ~ -08 לנסר

VB28217787T016- מיצובישיחליפי601.9גריל תחתון - לנסרEVO ~ 07-014 לנסר
VB2821781T016- 4מיצובישיחליפי3812.1מגן קדמי - לנסרD ~ -08 לנסר
VB28218002ASX -017- מיצובישיחליפי2426.94פנל עליון לפח חזיתASX 017-019 ~ ג'יפון

VB2821803ASX 017-019 - 'מיצובישיחליפי1297.8פח משקף ימASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821808ASX -017- מיצובישיחליפי1017כיסוי ותושבת על' לפנסASX 017-019 ~ ג'יפון

VB28218081ASX -017- 'מיצובישיחליפי908.54גשר תחASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821810ASX  -017-  מיצובישיחליפי4172.4מכסה מנועASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821811ASX  -017 - 'מיצובישיחליפי1482.6כנף קד' ימASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821812ASX  -017 - 'מיצובישיחליפי1482.6כנף קד' שמASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821817ASX -017/אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1440ביטנה כנף קד' ימ' -אטראז-014/טריטון
VB2821818ASX -017/אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1440ביטנה כנף קד' שמ' -אטראז-014/טריטון

VB28218202ASX  -020 -  מיצובישיחליפי644.08חיזוק קד' עליוןASX 020- ~ ג'יפון
VB2821833ASX  -017 - 'מיצובישיחליפי2708.1קישוט מרכזי למגן קדASX 017-019 ~ ג'יפון

VB2821833TASX  -017 - 'מיצובישיחליפי2708.1קישוט מרכזי למגן קדASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821851ASX -017-  'מיצובישיחליפי2308.54גריל קדASX 017-019 ~ ג'יפון

VB28218651ASX -017-  'מיצובישיחליפי1338.3ניקל קישוט לגלגל קד' ימASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218652ASX -017 מיצובישיחליפי1338.3קשת כנף קד' שמאלASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218653ASX  -018 - 'מיצובישיחליפי1338.3קשת כנף קד' ימASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218654ASX 017-019 - 'מיצובישיחליפי1338.3קשת כנף קד' שמASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218680ASX  -020 - מיצובישיחליפי2595.6תומך גשר על' לפח חזיתASX 020- ~ ג'יפון

VB2821873ASX -017- 'מיצובישיחליפי1249.2מגן מנוע תח' קדASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218771ASX  -017 - 'מיצובישיחליפי820.8קישוט ימ' תח' למגן קדASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218772ASX -017-  'מיצובישיחליפי741.08קישוט שמ' למגן קדASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218773עליון ASX -017-  מיצובישיחליפי1294.95ניקל גריל ימ עליוןASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218774עליון ASX -017-  'מיצובישיחליפי1403.59ניקל גריל שמASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218787ASX  -017-  מיצובישיחליפי2388.54גריל במגן קד' תחתוןASX 017-019 ~ ג'יפון

VB2821880ASX  -017 - מיצובישיחליפי1082.54גשר על' לפח חזיתASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28218801017-019 ג'יפון ASX - מיצובישיחליפי3045.7גשר על' לפח חזיתASX 017-019 ~ ג'יפון

VB2821881ASX -017- מיצובישיחליפי4620מגן קד' עם חורASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821881TASX -017- מיצובישיחליפי4620מגן קד' עם חורASX 017-019 ~ ג'יפון

VB2821884(ברזל)ASX -017-  'מיצובישיחליפי3147.32פנימי למגן אחASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821885TASX  -019 - 'מיצובישיחליפי4387.74מגן אחASX 020- ~ ג'יפון

VB2821904ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי1343.3תומך פנס קד' על' שמASX 020- ~ ג'יפון
VB2821908ASX  -020 - מיצובישיחליפי2908.14פנל על' לפח חזיתASX 020- ~ ג'יפון
VB2821910ASX  -020 - מיצובישיחליפי4919.7מכסה מנועASX 020- ~ ג'יפון
VB2821917ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי990ביטנה קד' ימASX 020- ~ ג'יפון

VB28219171020-  ג'יפון ASX - 'מיצובישיחליפי1486.1ביטנה קד' ימASX 020- ~ ג'יפון
VB2821918ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי990ביטנה קד' שמASX 020- ~ ג'יפון

VB28219181020-  ג'יפון ASX - 'מיצובישיחליפי1486.1ביטנה קד' שמASX 020- ~ ג'יפון
VB2821937ASX -017- 'מיצובישיחליפי277.2ביטנה כנף אחורי ימASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821938ASX -017- 'מיצובישיחליפי277.2ביטנה כנף אחורי שמASX 017-019 ~ ג'יפון

VB28219501ASX -017- מיצובישיחליפי790כונס אויר למסנן אוירASX 017-019 ~ ג'יפון
VB2821951ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי4032.29גריל קדASX 020- ~ ג'יפון
VB2821953020-  ג'יפון ASX - 'מיצובישיחליפי3585.24גריל קדASX 020- ~ ג'יפון

VB28219654ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי1338.3קשת כנף קד' שמASX 020- ~ ג'יפון
VB28219663ASX -020 - 'מיצובישיחליפי1725.3קשת כנף אח' ימASX 020- ~ ג'יפון
VB28219664ASX -020 - 'מיצובישיחליפי1725.3קשת כנף אח' שמASX 020- ~ ג'יפון

VB2821973ASX  -020  - 'מיצובישיחליפי1960מגן מנוע קדASX 020- ~ ג'יפון
VB28219731ASX  -017 - מיצובישיחליפי78.3כיסוי פלסטיק רצפהASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28219761ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי920.7ניקל מסגרת לפנס איתות ימASX 020- ~ ג'יפון
VB28219762ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי920.7ניקל מסגרת לפנס איתות שמASX 020- ~ ג'יפון
VB28219771ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי1302.3קישוט ניקל ימ' תח' במגן קדASX 020- ~ ג'יפון
VB28219772ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי1302.3קישוט ניקל שמ' תח' במגן קדASX 020- ~ ג'יפון
VB28219773ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי650.8קישוט ניקל ימ' על' במגן קדASX 020- ~ ג'יפון
VB28219774ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי690.48קישוט ניקל שמ' על' במגן קדASX 020- ~ ג'יפון

VB2821981ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי5052.73מגן קדASX 020- ~ ג'יפון
VB28219811020-  ג'יפון ASX - 'מיצובישיחליפי6431.72מגן קדASX 020- ~ ג'יפון

VB2821985ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי4184.1מגן אחASX 020- ~ ג'יפון
VB28219851T020-  ג'יפון ASX - 'מיצובישיחליפי6118מגן אחASX 020- ~ ג'יפון

VB28219881עליון ASX -017-  'מיצובישיחליפי260.1מחזיק צד ימ' למגן אחASX 017-019 ~ ג'יפון
VB28219882עליון ASX -017-  'מיצובישיחליפי260.1מחזיק צד שמ' למגן אחASX 017-019 ~ ג'יפון

VB2821990ASX  -020 - 'מיצובישיחליפי990כיסוי על' לגריל קדASX 020- ~ ג'יפון
VB282211093-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי1150מכסה מנוע - סופר לנסר
VB282211193-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי448כנף קד' ימ' - סופר לנסר
VB282211293-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי448כנף קד' שמ' - סופר לנסר
VB282211793-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי150ביטנה כנף קד' ימ' - סופר לנסר
VB282214993-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי3750.2מכסה מטען - סופר לנסר

VB282215054D 08- 4מיצובישיחליפי615.23כיסוי מנוע - לנסרD ~ -08 לנסר
VB282215193-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי186גריל קד' - סופר לנסר

VB2822196293-97 סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי51ציר מכסה מנוע שמ' - סופר לנסר
VB283111293-97 קולט 93-97 - לא פעילמיצובישיחליפי500כנף קד' שמ' - קולט
VB283121298-01 קולט 98-01 - לא פעילמיצובישיחליפי500כנף קד' שמ' - קולט
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VB28410731013-  'ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי571.5מגן מנוע תח' - ספייס סטאר/אטראז

VB2841111013- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1129.58כנף קד' ימ' - ספייס סטאר
VB2841112013- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1388.58כנף קד' שמ' - ספייס סטאר
VB2841118013- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי521.1ביטנה כנף קד' שמ' - ספייס סטאר

VB2841181T013-  ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1866.6מגן קד' - ספייס סטאר
VB2841210017- ספייס סטאר ~ 017-019מיצובישיחליפי2708.97מכסה מנוע ספייס סטאר
VB2841211013- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1221.09כנף קד' ימ' אטראז
VB2841212013- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1221.09כנף קד' שמ' אטראז
VB284126317 ספייס סטאר ~ 017-019מיצובישיחליפי1215.41ניקל תחתון לגריל קד ספייס סטאר

VB28412761017- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי297.35כיסוי ערפל קד' ימ' - ספיס סטאר
VB2841281017- ספייס סטאר ~ 017-019מיצובישיחליפי3546.87מגן קד' - ספייס סטאר
VB2841285016- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי3022מגן אח' - ספייס סטאר

VB2841285T016- ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי3022מגן אח' - ספייס סטאר
VB2841311020-  'אטראז' ~  -020מיצובישיחליפי1737.24כנף קד' ימ' - אטרז
VB2841312020-  'אטראז' ~  -020מיצובישיחליפי1737.24כנף קד' שמ' - אטרז

VB28413773020-  'ספייס סטאר ~  -020מיצובישיחליפי903.6ניקל מגן קד' ימ' על' - אטרז
VB28413774020-  'ספייס סטאר ~  -020מיצובישיחליפי920.7ניקל מגן קד' שמ' על' - אטרז
VB28413775020-  'ספייס סטאר ~  -020מיצובישיחליפי776.7ניקל מגן קד' ימ' תח' - אטרז
VB28413776020-  'אטראז' ~  -020מיצובישיחליפי575.1ניקל מגן קד' שמ' תח' - אטרז
VB28413851020-  ספייס סטאר ~  -020מיצובישיחליפי3708.14מגן אח' - ספייס סטאר

VB2841411020-  ספייס סטאר ~  -020מיצובישיחליפי2476.64כנף קד' ימ' - ספייס סטאר
VB2841412020-  ספייס סטאר ~  -020מיצובישיחליפי2476.64כנף קד' שמ' - ספייס סטאר
VB284218104-010 גרנדיס ~ 04-010מיצובישיחליפי3332.49מגן קד' - גרנדיס
VB284218504-010 גרנדיס ~ 04-010מיצובישיחליפי2772.65מגן אח' - גרנדיס
VB284229108-010 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי522.66פינה אח' ימ' - אוטלנדר
VB284229208-010 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1108.96פינה אח' שמ' - אוטלנדר
VB284310003-  אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי4331.1פח חזית -אאוט לנדר
VB284311204-07 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי2130.59כנף קד' שמ' - אוטולנדר

VB2843112108 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי1921.7כנף קד' שמ' - אווטלאנדר
VB2843156-04 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי591גריל קד' שמ' - אוטולנדר

VB28431561-04 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי488.7גריל קד' שמ' ניקל - אוטולנדר
VB284318007 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי855.8חיזוק מגן קד' - אאוט לנדר
VB2843182-04 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי2153.4ספויילר קד' תחתון - אוטולנדר
VB284318305-07 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי1193.3קלקר למגן קד'-אוטלנדר
VB284320208- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1709.1פח חזית עליון-אאוטלנדר
VB284321009 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי2618.1מכסה מנוע -מיציבושי אאטולנדר
VB284321108- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1607.4כנף קד' ימ' - אוטלנדר
VB284321208- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1798.2כנף קד' שמ' - אוטלנדר
VB284321708- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי308.96ביטנה כנף קד' ימ' - אאוטלנדר
VB284321808- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי308.46ביטנה כנף קד' שמ' - אאוטלנדר
VB284325108- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי910.8גריל קד' - אאוטלנדר

VB2843252310 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי792.9מיכל מתיז אוטלנדר
VB284327308- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי455.55מגן מנוע תח' קד' - אוטלנדר
VB284327608-11 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי205.64מסגרת פנס ערפל קד'-אאוטלנדר
VB284327708- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי349.9קלקר למגן קד'-אאוטלנדר

VB2843277107-08 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי294.3ספוילר קד' ימ' אאוטלנדר
VB284327808 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי312.3גריל מרכזי במגן קד'-אאוטלנדר

VB2843279108-10 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי129.99גשר חיזוק ימין פגוש קד' אווטלנדר
VB2843279208- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי214.2תפס מגן קד' שמ' - אאוטלנדר

VB284328008- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1440.45חיזוק מגן קד' - אוטלנדר
VB284328108- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי4977.4מגן קד-אאוטלנדר

VB2843281108- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי3250.8מגן קד' חיצ' ללא חור למתיז אוטלנדר
VB284328207-08 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1433.7ספויילר למגן קד' - אאוטלנדר
VB2843284(6410A826) 08-010 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי2241מגן אח' חיצ' תח'- אאוטלנדר
VB284328708 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי3198.74קישוט תחתון לדלת מטען-אאוטלנדר
VB284329108- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי112.96תומך מגן קד' ימ' אוטלנדר
VB284329208- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי112.96תומך מגן קד' שמ' אוטלנדר

VB2843296108- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי241.53ציר מכסה מנוע ימ' - אוטלנדר
VB2843296208- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי241.53ציר מכסה מנוע שמ' - אוטלנדר

VB284330111- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי371.51כיסוי עליון לרדיאטור(פלסטיק) - אאוטלנדר
VB2843302111- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי409.5גשר תחתון לפח חזית (פלסטיק) - אאוטלנדר
VB2843302208-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי763.9גשר עליון לפח חזית אוטלנדר

VB2843310010-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי3362.12מכסה מנוע - אוטלנדר
VB284331110 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1508.96כנף קד' ימ' - אאוטלנדר
VB2843312010 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1508.96כנף קד' שמ' - אאוטלנדר
VB2843350010- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי2408.95ניקל גריל מוש' על'+תח' - אוטלנדר
VB2843351010-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי667.82גריל קד' תח' - אוטלנדר

VB2843351211- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי838.19גריל קד' עליון במגן - אאוטלנדר
VB2843376210-12 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי296.1מסגרת ניקל לפנס ערפל קד' שמ' אאוטלנדר
VB28433781010 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי99.99מסגרת ניקל-פנס ערפל קד' ימי'-אטולנדר
VB28433782010 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי87.66מסגרת ניקל-פנס ערפל קד' שמ' אטולנדר

VB2843381011- אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי2962.47מגן קד' חצ' אוטלנדר
VB284338210-12 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1147.51ספויילר תח' למגן קד' אוטלנדר
VB2843391010-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1308.62פינה אח' ימ' - אאוטלנדר
VB2843392010-012 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1140.3פינה אח' שמ' - אאוטלנדר
VB284340313- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי585.94פח משקף קד' ימ' אאוטלנדר
VB284340413- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי560.7פח משקף קד' שמ' אאוטלנדר

VB28434080013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1943.7חיזוק מגן קד' - אאוטלנדר
VB28434111013-015 אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1707.3כנף קד' ימ' - אאוטלנדר

VB2843417013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1561.5ביטנה קד' ימ' - אווטלנדר
VB28434171014- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1185ביטנה קד' שמ' אאוטלנדר

VB2843418013- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1135.8ביטנה כנף קד' שמ' - אוטלנדר
VB28434181014- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1185ביטנה כנף קד' ימ' - אאוטלנדר
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VB28434187013-019 אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי3356קישוט דלת מטען+ניקל הכנה לצבע - אאוטלנדר

VB2843453013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1188גריל קד' - אאוטלנדר
VB2843467213 אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי738.95מגן מנוע קד' שמ' אוטלנדר
VB28434673013 אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי738.95כיסוי מנוע ימ' בתא מנוע אווטלנדר
VB28434721013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי170.48תומך מגן קידמי ימין אוטולנדר
VB28434722013-אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי170.48תומך מגן קידמי שמאל אוטולנדר

VB2843473013 אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי211.5פח מגן קדמי תחתון למנוע אאוטלנדר
VB28434731013-  אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2180.7מגן מצננים תח' - אאוטלנדר

VB28434770T15- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1197.84מכסה למגן קד' אאוטלנדר
VB28434773015- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי862.35קישוט צד(ניקל) בפגוש קד' שמ' אאוטלנדר
VB28434774015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי937.13קישוט צד(ניקל) בפגוש קד' ימ' אאוטלנדר
VB28434783013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי342.19מסגרת פנס ערפל ימ' - אוטלנדר
VB28434784013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי342.19מסגרת פנס ערפל שמ' - אוטלנדר
VB28434785013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2988.16מגן אח' בלי חור חיישן - אטולנדר
VB28434787013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי682.59גריל קד' במגן - אאוטלנדר
VB28434795013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי225.9תומך לחיזוק פנ' למגן קד' - אאוטלנדר
VB28434802013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי876.6גשר על' לפח חזית - אאוטלנדר

VB2843481013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי3087.95מגן קד' חיצ' אוטלנדר
VB28434881013-  אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי316.58בומבה ימ' לחיזוק אח' - אאוטלנדר
VB28434882013-  אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי316.58בומבה שמ' לחיזוק אח' - אאוטלנדר

VB284349014 אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי352.8מיכל עיבוי-אאוטלנדר
VB2843491013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי396חיזוק קד' תחתון ימ' אאוטלנדר
VB2843492013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי396חיזוק קד' תחתון שמ' אאוטלנדר
VB2843511015-אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי2842.17כנף ימ' ללא חור לפנס+חור לקישוט אאוטלנדר
VB2843512015-אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי2842.17כנף שמ' ללא חור לפנס+חור לקישוט אוטלנדר
VB2843537016-  אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי582.36ביטנה כנף אח' ימ' - אאוטלנדר
VB2843538015-017 אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי582.36ביטנה אח' שמ' - אאוטלנדר
VB2843551015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1982.18גריל קד' אאוטלנדר
VB2843558015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי330.91כיסוי ותושבת עלי' לפנסים קד' אאוטלנדר

VB28435655013- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי899.1קשת כנף קד' ימ' אאוטלנדר
VB28435656013- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי899.1קשת כנף קד' שמ' - אווטלנדר
VB28435657013- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי992.6המשך קשת כנף קד' ימ' - אאוטלנדר
VB2843565814 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי992.6המשך קשת כנף קד' שמ' אווטלנדר
VB28435659013- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1071.47קשת כנף אח' ימ' - אאוטלנדר
VB28435660013- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1071.47קשת כנף אח' שמ' - אוטלנדר
VB28435665015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1133.1קישוט מגן אח' ימ' - אאוטלנדר
VB28435666015-  אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1133.1המשך קשת כנף אח' שמ' (במגן) - אאוטלנדר
VB2843567316 אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1682.1ניקל דלת קד' ימ'-אאוטלנדר
VB28435674015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1682.1ניקל דלת קד' שמ' - אוטלנדר
VB28435771אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1411.2קישוט צד מגן קד' ימ' אאוטלנדר -015 ניקל
VB28435772015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1411.2קישוט צד מגן קד' שמ' אאוטלנדר
VB2843577516 אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1762.59מגלש קד'-אאוטלנדר

VB284357751016-  אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1197.84קישוט מרכזי למגן קד' (שחור) - אאוטלנדר
VB28435777015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי733.5כיסוי ערפל  ימ' במגן אאוטלנדר
VB2843577815 אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי733.5גריל שמ' במגן +ניקל-אאוטלנדר
VB28435791015-  אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי188.64תומך צדדי מגן קד' ימ' - אאוטלנדר
VB28435792015-  אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי188.64תומך צדדי מגן קד' שמ' - אאוטלנדר
VB28435793015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי400.3קישוט צד בפגוש קד' ימ' - אאוטלנדר
VB28435794016- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי498.6קישוט מגן קד' שמ' - אאוטלנדר
VB28435812015- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי6382.96מגן קד' - אאוטלנדר

VB2843585אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי2850.9מגן אח' אוטלנדר -015 בלי חורים לקשת
VB28435851אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי2308.31מגן אחורי - אאוטלנדר -015 עם חורים לקשת
VB28435852014- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי4562.84מגן אח' חיצ' - אאוטלנדר

VB2843586015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1532.84ספויילר אח' - אאוטלנדר
VB2843587015-017 אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי215.1קישוט מרכזי למגן קד' - אאוטלנדר

VB28435881018-019 אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי650.7בומבה ימ' לחיזוק אח' - אאוטלנדר
VB28435882018-019 אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי650.7בומבה שמ' לחיזוק אח' - אאוטלנדר
VB2843588415  אוטלנדר L 'אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי171תפס מגן אח

VB2843602021-  אאוטלנדר ~  -021מיצובישיחליפי1329.9גשר על' לפח חזית - אאוטלנדר
VB2843603021-  חליפי641.24פח משקף ימ' - אאוטלנדר
VB2843604021-  אאוטלנדר ~  -021מיצובישיחליפי641.24פח משקף שמ' - אאוטלנדר
VB2843611021-  אאוטלנדר ~  -021מיצובישיחליפי4164.54כנף קד' ימ' - אאוטלנדר
VB2843612021-  אאוטלנדר ~  -021מיצובישיחליפי4164.54כנף קד' שמ' - אאוטלנדר

VB28436510018-019 אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי4836.93גריל קד' - אאוטלנדר
VB284365219- אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי3507.3מכסה שחור במגן קד אאוטלנדר
VB2843653018-אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי4999.5גריל חזית מגן אאוטלנדר

VB28436791021-  אאוטלנדר ~ 020-021מיצובישיחליפי408.48תומך מגן קד' שמ' - אאוטלנדר
VB28436792021-  אאוטלנדר ~ 020-021מיצובישיחליפי408.48תומך מגן קד' ימ' - אאוטלנדר

VB2843680021-  אאוטלנדר ~  -021מיצובישיחליפי3408.45חיזוק תח' למגן קד' - אאוטלנדר
VB2843681016- אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי3411מגן קד' חיצ' - אוטלנדר
VB2843682018-019 אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי598.14כיסוי ערפל קד' שמ' (שחור) - אאוטלנדר
VB2843683018-019 אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי440.6כיסוי ערפל קד' ימ' (שחור) - אאוטלנדר
VB284368419- אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי2861קישוט מרכזי למגן קד' - אאוטלנדר
VB2843685(עם חורים לקישוט) אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי4808.14מגן אח' - אוטלנדר -018
VB2843686018-  אאוטלנדר ~ 018-019מיצובישיחליפי2120.42מגלש מגן אח' (כסוף) - אאוטלנדר

VB28444081013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1233.9גשר תחתון אאוטלנדר
VB2844410013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי3208.17מכסה מנוע אאוטלנדר
VB2844412אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1855.26כנף קד' שמ' - אאוטלנדר -013 בלי פנס בלי קשת
VB2844511015-אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי2758.3כנף ימ' עם חור לפנס וחור לקישוט אאוטלנדר
VB2844512015-אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי1877.9כנף שמ' עם חור לפנס וחור לקישוט אאוטלנדר
VB284511798-01 כריזמה 98-01מיצובישיחליפי379.98ביטנה כנף קד' ימ' - כריזמה
VB284578102 כריזמה ~ 02-04מיצובישיחליפי470.7גריל חזית ימ. כריזמה
VB2851181014- אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1520.1מגן קד' חיצ' אטראז
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VB2851181T014- אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1520.1מגן קד' חיצ' - אטראז
VB2851185T014- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1188.47מגן אחורי  - אטראז

VB2851217014-  'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי343.38ביטנה קד' ימ' - אטראז
VB2851218014-  'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי343.38ביטנה קד' שמ' - אטראז

VB2856178304- גרנדיס ~ 04-010מיצובישיחליפי590.6גריל חזית ימ' - גרנדיס
VB2856178404- גרנדיס ~ 04-010מיצובישיחליפי462.04גריל חזית שמ' - גרנדיס
VB2871111194-98 פג'רו קצר   94-98 - לא פעילמיצובישיחליפי912.6כנף קד' ימ' - פג'רו

VB287111294-98 פג'רו קצר   94-98 - לא פעילמיצובישיחליפי270כנף קד' שמ' - +ח.קשוט - פג'רו
VB2871112194-98 פג'רו קצר   94-98 - לא פעילמיצובישיחליפי5827.4כנף קד' שמ' - פג'רו

VB287121898-00 פג'רו ארוך ~ 98-00מיצובישיחליפי900.3ביטנה כנף קד' שמ' - פג'רו
VB2871345309- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי521.64גריל חזית - פג'רו ספורט
VB2871345609- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי642.84גריל קד' עליון שמ'- פג'רו ספורט

VB287138000 פג'רו ספורט ~ 00-02מיצובישיחליפי2346.9חיזוק מגן קד' - פג'רו ספורט
VB287150001-06 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי1880פח חזית מושלם קינג
VB287150801- פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי2205.36גשר מחבר שלדה פג'רו קינג
VB287151001-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי4613.33מכסה מנוע - פג'רו קינג
VB287151701-06 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי390.6ביטנה כנף קד' ימ' - קינג
VB287151801-06 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי390.6ביטנה כנף קד' שמ' - קינג

VB2871535201-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי454.3מגן בוץ קד שמ קינג
VB28715772-01 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי1006.99קשת פינתית שמ' למגן קד' - פג'רו קינג
VB2871581101-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי2513.7מגן קד' חצ'+ חור לשפריצר קינג

VB287158504-06 פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי3772.61מגן אח' - קינג
VB287159201-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי985.6פינה מגן אח' שמ'  קינג
VB2871612פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי3682.95כנף קד' שמ' - פגארו 01-06 +חור
VB287161508+ פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי2986.2קישוט סף שמ פגארו ארוך
VB287161608+ פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי2746.8פלסטיק סף ימ פגארו ארוך
VB287166108- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי107.67קישוט דלת מטען אח' שמ' קינג
VB2871681פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי3099.6מגן קד' - קינג -04 בלי חור
VB287170008- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1610.19פח חזית - פג'רו
VB287170708- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי2058.14גשר קד' תחתון פג'רו
VB287171208-010 פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1980כנף קד' שמ' - קינג
VB287171708-12 פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי507.6ביטנה כנף קד' ימ' - פג'רו

VB2871718508 פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1140.3מגן אח.אמצעי תח אפור פגרו ארוך+קצר
VB287175307- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1682.95גריל קד' אפור עם קישוט ניקל -פג'רו

VB2871753107- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1831.5גריל קד' מוש' - פג'רו
VB2871765108- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1512.84קשת לכנף קד ימ' פגרו קינג
VB2871765208- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1512.84קשת לכנף קד שמ פגרו קינג
VB28717661פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי883.8קשת כנף אח' ימ' - פגארו -08 ארוך
VB2871766208- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי883.8קשת כנף אח' שמ' - פגארו

VB287176807- פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי178.49פקק  מגן קד' שמ' - פג'רו
VB2871777107- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי178.49כסוי ימ' במגן קד'- פג'רו
VB28717791פאג'רו 08 לבן R 'פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי130.5תומך מגן קד
VB28717792פאג'רו 08 לבן L 'פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי133.68תומך מגן קד

VB287178008- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1388.59חיזוק קד' מגן - קצר+ארוך פג'רו
VB28717811012- פג'רו קינג ~ 04-07מיצובישיחליפי2751.6מגן קד' חיצ'+חורים לשפריצר - פג'רו

VB28717811T012- פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי2751.6מגן קד' חיצ'+חורים לשפריצר - פג'רו
VB28717812פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי4531.5מגן קד' קצר +ארוך פג'רו -08 חור למתיז
VB2871781Tפג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי3206.7מגן קד' פ'גרו 08 בלי חורים
VB2871785108+ פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי1138.84כיסויי עליון לפגוש אח פגארו ארוך+קצר

VB287178708 פג'רו קינג ~ 08-015מיצובישיחליפי507.48גריל מרכזי במגן קד' פאגרו
VB2871851015- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי2268.9גריל קד' פג'רו

VB28718771015- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי951.3כיסוי פנס ערפל ימ' בפגוש קד' פג'רו
VB28718772014 פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי1252.8ניקל גריל במגן קדמי שמאל תחתון-פג'רו
VB28718775015- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי1252.8ניקל ימ' בפגוש קד' פג'רו
VB28718776015- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי951.3כיסוי פנס ערפל שמ' בפגוש קד' פג'רו
VB28718812פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי5639.4מגן קדמי - פ'גרו -015 ללא חורים
VB28718813פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי6548.4מגן קדמי - פ'גרו -015 עם חורים למתיזים

VB2871882015- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי1071.9ספוילר קד' פג'רו
VB28718911015-  (ארוך) חליפי1983פינה אח' ימ' - פג'רו
VB28718922015-  (ארוך) חליפי1983פינה אח' שמ' - פג'רו

VB288120096-02 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי1650.3פח חזית - מגנום
VB288121096-06 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי4748.2מכסה מנוע - מגנום
VB288121196-06 2- מגנוםX4 - 'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי680כנף קד' ימ

VB2881211196-06 4- מגנוםX4 - 'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי680כנף קד' ימ
VB2881212196-06 4- מגנוםX4 - 'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי601.99כנף קד' שמ

VB28812121T96-06 4- מגנוםX4 - 'מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי601.99כנף קד' שמ
VB288121796-06 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי187ביטנה כנף קד' ימ' - מגנום
VB288121896-06 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי187ביטנה כנף קד' שמ' - מגנום
VB288125196-98 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי509גריל קד' שחור - מגנום

VB2881251399-02 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי750.3גריל קד'+ניקל - מגנום
VB2881275T96-02 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי509.41פינה קד' ימ' - מגנום

VB288127696-02 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי509.41פינה קד' שמ' - מגנום
VB288128196-02 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי899.9מגן קד' מרכזי - מגנום
VB288135102-06 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי531.9גריל קד' שחור - מגה מגנום

VB28813511-02 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי488.12גריל קד'+ניקל - מגה מגנום
VB288138002-06 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי1161.14חיזוק מגן קד' - מגה מגנום
VB288138102-06 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי2213.51מגן קד' חיצ' - מגה מגנום
VB288141107- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1290כנף קד' ימ' - (עם חור לקשת כנף) - האנטר

VB2881411107-014 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1889.1כנף קד' ימ' (ללא חורים) האנטר
VB288141207- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1596.74כנף קד' שמ' - (עם חור לקשת כנף)- האנטר

VB2881412107-014 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1745.1כנף קד' שמ' (ללא חורים) האנטר
VB288141707-09 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי238.6ביטנה כנף קד' ימ' קד' - האנטר

VB2881417107- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי487.3ביטנה כנף קד' ימ' אח' - האנטר
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VB2881418107- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי552.61ביטנה כנף קד' שמ' אח' - האנטר

VB2881451L200  -06 -האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי970גריל קדמי חיצוני
VB28814511L200 -06 -האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1160גריל קד' חיצ'+ניקל

VB288145607- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי797.5גריל קד' שמ' שחור האנטר
VB2881466105- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1180קשת כנף אח' ימ' האנטר
VB2881466205- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי352.47קשת כנף אח' שמ' האנטר

VB2881473L200 -06 -האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי248.4כיסוי תחתון לכונס אוויר
VB2881476110+ האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי164.7מסגרת לערפל ימ' האנטר
VB2881476206-10 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי175.5מסגרת ערפל שמ'-האנטר

VB288147808 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי388.14גריל מרכזי במגן-האנטר
VB2881478T08- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי388.14גריל מרכזי במגן-האנטר
VB28814791האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי162.9תומך מגן קד' ימ' האנטר -07 מתכת
VB28814792האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי104.4תומך מגן קד' שמ' האנטר -07 מתכת
VB2881479306-13 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי261.9פחית לכנף קד' ימ' - האנטר
VB2881479407- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי109.55תומך גשר עליון קד' שמ' האנטר
VB2881480107- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי848.52חיזוק קד' האנטר

VB28814814X4 07- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2165.4מגן קד' - האנטר
VB28814811T4X2 06- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2274.3מגן קד' - האנטר

VB2881481T4X4 07- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2165.4מגן קד' - האנטר
VB2881482T07 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי400.65מגן קד' תחתון - האנטר

VB288151710 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי358.41ביטנה כנף קד' קד' ימ' - האנטר
VB28815171015- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי451.72ביטנה קד' ימ' (חלק אח') האנטר

VB288151810 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי403.2ביטנה כנף קד' קד' שמ' - אנטר
VB28815181015- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי451.72ביטנה קד' שמ'(חלק אח') הנטר
VB28815361014- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי770ערכת מגן בוץ אח' ימ' האנטר
VB28815362014- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי262.8ערכת מגן בוץ אח' שמ' האנטר
VB28815505האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי247.5תומך מגן קד' שמ' האנטר -014 פלסטיק
VB28815506אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי247.5תומך כנף ימ'-האנטר -014 פלסטיק

VB2881580015-  אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1308.14חיזוק עליון למגן קד' - אנטר
VB2881580110 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי800.1חיזוק מגן קד' - מיציבושי אנטר

VB2881582010- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1380.99מגן קד' תחתון חיצ' - אנטר
VB28815961014- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי425.7ציר מכסה מנוע ימ. הנטר
VB28815962014- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי425.7ציר מכסה מנוע שמ' האנטר

VB2881600015- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי954.12גשר עליון (פח חזית מושלם) טריטון
VB288160011016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי410.9מחזיק לפח חזית קד' ימ' טריטון

VB2881602016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1731.4גשר קדמי טריטון
VB28816081016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1156.5פנל תחתון לפח חזית טריטון

VB2881610016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי4302מכסה מנוע - האנטר
VB2881611אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי3708כנף ימ' טריטון -016 +חורים לקשת ללא חור לפנס
VB2881612016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי3160כנף קד' שמ' - האנטר
VB28816294D/2D 016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי4703.4דלת קד' ימ' טריטון
VB28816304D/2D 016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי3887.42דלת קד' שמ' טריטון

VB28816351016-אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי171.69מגן בוץ קד' ימ' טריטון
VB28816352אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי660.6מגן בוץ קד שמ-הנטר
VB28816361016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי908.1מגן בוץ אחורי ימ' טריטון
VB28816362016-אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי927מגן בוץ אח' שמ' טריטון

VB28816374D 016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי589.6ביטנה אחורית ימין טריטון
VB28816384D 016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי982.15ביטנה אחורית שמ' טריטון
VB288164115 אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי4317.3דופן אח' ימין האנטר

VB2881641415- (טריטון) אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2855.65דלת אח' ימין האנטר
VB2881642015- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2516.58דופן אחורי(כנף אחורי)שמ' טריטון

VB28816424015- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2855.65דלת אח' שמ' - הנטר
VB288164915 אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי8334דלת ארגז האנטר
VB2881651016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1996.2גריל קד' (דאבל קבינה) טריטון

VB28816511אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1256.41סורג חזית האנטר -016 שחור
VB2881651T016- פג'רו קינג ~ -015מיצובישיחליפי1996.2גריל קד' (דאבל קבינה) טריטון
VB28816761016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי487.3כיסוי ער' ימ' עם חור טריטון
VB28816762016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי487.3כיסוי פנס ער' שמ' עם חור טריטון
VB28816787016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי642.85גריל מגן קד' טריטון
VB2881679116 אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי295.85תומך קד ימ-הנטר
VB2881679416 אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי295.85תומך קד שמ-הנטר

VB2881680L200 15-16  'אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי91.18תומך מגן קד
VB2881681015-  אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2324.7מגן קד' מושלם (ספויילר+גריל) - טריטון

VB28816812אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי4362.51מגן קד' - האנטר  -016 + חורים לקשת
VB28816812Tאנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי4362.51מגן קד' - האנטר  -016 + חורים לקשת

VB28816851!!!!!האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2042.18ערכת פגוש אחורי טריטון06-016 אביזר
VB28816880020- טריטון ~  -020מיצובישיחליפי990קישוט תח' שמ' למגן קד' (ניקל) - טריטון
VB28816881020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי990קישוט צדדי(ניקל) במגן קד' ימ' - טריטון

VB2881771020-  טריטון ~  -020מיצובישיחליפי1308.45קישוט צדדי במגן קד' ימ' - טריטון
VB2881772020- טריטון ~  -020מיצובישיחליפי1308.45קישוט על' שמ' למגן קד' (ניקל) - טריטון
VB288178719- טריטון ~  -020מיצובישיחליפי1187.1גריל במגן קד' טריטון

VB28817961015-  אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי330ציר ימ' למכסה מנוע - טריטון
VB28817962015-  אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי330ציר שמ' למכסה מנוע - טריטון

VB2882110013-  ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1982.56מכסה מנוע - ספייס סטאר
VB2891185L300 92-02- 92-02מיצובישיחליפי880מגן אח' מרכזי ~ L-300 - לא פעיל
VB2892103018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי779.58פנל עליון חזית ימי' -אקליפס
VB2892104018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי779.58פנל עלי' לפח חזית שמ' - ג'יפ אקליפס

VB28921071018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1360פנל עליון לפח חזית - ג'יפ אקליפס
VB28921081017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1690פנל תח' לפח חזית - ג'יפ אקליפס

VB2892110017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי5688מכסה מנוע - אקליפס
VB2892111017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי3812.54כנף קד' ימ' - אקליפס
VB2892112017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי3812.54כנף קד' שמ' - אקליפס
VB2892117018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1308.56בטנה קד' גלגל ימ'- גי'פ אקליפס
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VB289211791018-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי233.1תושבת פגוש קד' פינה ימ' -ג'יפ אקליפס
VB289211792018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי233.1תושבת פגוש קד' פינה שמ' - ג'יפ אקליפס

VB2892118017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1308.56ביטנה קד' שמ' - אקליפס
VB2892151017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי2150גריל קד' עם קישוט ניקל - אקליפס קרוס

VB28921651017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1819.51קשת כנף קד' ימ' - אקליפס קרוס
VB28921652018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1819.51קישוט כנף קד' שמ' - אקליפס
VB28921653017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1872קשת כנף קד' ימ' - אקליפס קרוס
VB28921654017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1872קשת כנף קד' שמ' - אקליפס קרוס ג'יפון
VB28921661017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1776.6קשת כנף אח' ימ' - אקליפס קרוס

VB289216611017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1815.16קישוט כנף אח' שמ' - אקליפס
VB28921662017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1776.6קשת כנף אח' שמ' - אקליפס קרוס

VB289216621017- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1815.16קשת כנף אח' ימ' - אקליפס
VB289216811018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי922.5קישוט דלת אח' ימ'- גי'פ אקליפס
VB289216821018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי922.5קישוט דלת אח' שמ'- גי'פ אקליפס

VB28921683017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1032.3המשך קשת כנף אח' ימ' (דלת) - אקליפס
VB2892168417 קליפס A-אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1032.3המשך קשת כנף אח שמ

VB289217318 אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי2277.9מגן מצננים תח-אקליפס
VB28921771018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי758.41קישוט צד בפגוש קד' ימ' - ג'יפ אקליפס
VB28921772018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי838.47קישוט צד בפגוש קד' שמ' - ג'יפ אקליפס
VB28921773018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי995קישוט צד בפגוש קד' ימ' -גי'פ אקליפס
VB28921774018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי995קישוט צד בפגוש קד' שמ' - ג'יפ אקליפס
VB28921791018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי790פח חיזוק צד ימ' לפגוש - ג'יפ אקליפס
VB28921792018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי790פח חיזוק צד שמ' לפגוש - ג'יפ אקליפס
VB28921793018-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי293.4תומך צדדי ימ' למגן קד' - ג'יפ אקליפס
VB28921794018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי293.4מחזיק צד שמ' פגוש קד' - ג'יפ אקליפס
VB28921795018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי147.3תומך פגוש קד' - ג'יפ אקליפס

VB2892180018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי3108.47גשר חיזוק פגוש קד' - ג'יפ אקליפס
VB28921801018-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי2132.1גשר על' לפח חזית - ג'יפ אקליפס
VB2892181T017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי6816.9מגן קד' - אקליפס

VB289218518- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי5260מגן אחורי מיצובישי אקליפס קרוס
VB2892185T18- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי5260מגן אחורי מיצובישי אקליפס קרוס

VB2892186017-  אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי1958.24ספויילר אח' - אקליפס
VB28921871018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי966.6כיסוי ימין בפגוש אחורי ג'יפ אקליפס
VB28921872018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי966.6כיסוי שמאל בפגוש אחורי ג'יפ אקליפס
VB28921874018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי2386.8פלסטיק קצה פגוש קד' - ג'יפ אקליפס

VB28921877018 אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי2180.3מכסה למגן קד' אקליפס
VB2892190018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי423.9כיסוי בורג לגריל קד' - ג'יפ אקליפס
VB2892191018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי226.8מחזיק צד ימ' בפגוש - ג'יפ אקליפס
VB2892192018- אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי226.8מחזיק צד שמ' בפגוש -ג'יפ אקליפס

VB28921961אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי279.68ציר מכסה מנוע ימ' אקליפס
VB28921962אקליפס קרוס ג'יפון ~ 017-021מיצובישיחליפי279.68ציר מכסה מנוע שמ' אקליפס

VB31028500-06 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990מגן אח' קרייזלר שירוקי
VB310771810- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי106.7ביטנה כנף קד' שמ' - אלטו

VB310785010- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי1217.64מגן אח' אלטו
VB3107880109- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי821.36חיזוק מגן קד' על' - אלטו

VB310810301-05 איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי393.9פח משקפים אח ימ איגניס
VB310811701-05 איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי196.9ביטנה כנף קד' ימ' - איגניס
VB310811801-05 איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי196.9ביטנה כנף קד' שמ' - איגניס
VB3108141RG413 RT 01- איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי1136.9כנף אח' ימ' - איגניס

VB3108278106 לגריל קד-איגניס R איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי199.7קישוט
VB3108310017- איגניס ~ 017-020סוזוקיחליפי2016.58מכסה מנוע איגניס
VB3108311017- איגניס ~ 017-020סוזוקיחליפי1152.45כנף קד' ימ' -איגניס
VB3108312017- איגניס ~ 017-020סוזוקיחליפי1208.97כנף קד' שמ' איגניס

VB3110019008- 5קיהחליפי758.59חיזוק קד סידD ~ 08-012 סיד
VB311051009- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי866.69מכסה מנוע - אלטו
VB3110511010- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי355.76כנף קד' ימ' - אלטו
VB3110512010- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי358.92כנף קד' שמ' - אלטו
VB311511895-98 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי369.6ביטנה כנף קד' שמ' - בלנו
VB311515195-97 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי200.85גריל קד' - בלנו
VB311518095-98 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי726.6חיזוק מגן קד' - בלנו

VB31151811T95-98 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי897.6מגן קד' חיצ' - בלנו
VB311520299-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי769.4גשר קד' עליון - בלנו
VB311520799- בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי1055.6גשר תחתון - בלנו

VB3115211T99-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי689.98כנף קד' ימ' - בלנו
VB3115212T99-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי791כנף קד' שמ' - בלנו

VB311521799-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי190ביטנה כנף קד' ימ' - בלנו
VB311528099-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי441.8חיזוק מגן קד' - בלנו
VB311528199-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי980מגן קד' חיצ' - בלנו

VB3115285T99-03 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי1090.88מגן אח' חיצ' - בלנו
VB3115287SY416 00 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי279.6קישוט מיטען בלנו
VB3115310016- בלנו ~ -016סוזוקיחליפי2107.99מכסה מנוע בלנו
VB3115381016- בלנו ~ -016סוזוקיחליפי1855.8מגן קד' חיצ' בלנו
VB312131089-95 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי618.5מכסה מנוע - סוויפט
VB312138289-91 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי139.5מגן קד' תחתון - סוויפט
VB3121385D4 89-95 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי464.1מגן אח' עליון - סוויפט

VB312138523/5D 92-95 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי1106.7מגן אח' תחתון-סוויפט
VB3121386189-91 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי1423.8מגן אח' תחתון - סוויפט
VB31213862D4 92-95 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי1329.9מגן אח' תחתון - סוויפט

VB312141297-04 יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי525.31כנף קד' שמ' - יורוסויפט
VB312148204-97 יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי890.9מגן קד' תחתון+ח.מרובעים
VB3121485'סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי898.52מגן אח' עליון יורוסוייפט 97-04 5ד
VB312148697-04 'יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי1128מגן אח' תחתון - יורוסויפט 5ד
VB312150205- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי358.25גשר עליון מרכזי  סויפט



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB3121502106-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי331.9גשר עליון ימ' - סוויפט
VB3121502206 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי311.25גשר עליון שמ סוויפט

VB312150305 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי443.4פח חזית משקפיים ימ סוויפט
VB312150405 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי289פח חזית משקפיים שמ סוויפט
VB312151006-010  סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1488.52מכסה מנוע - סויפט
VB312151106- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי908.25כנף קד' ימ' - סוויפט
VB312151206- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי708.3כנף קד' שמ' - סויפט
VB312151706-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי240ביטנה כנף קד' ימ' - סוויפט
VB312151806-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי240ביטנה כנף קד' שמ' - סוויפט

VB31215424RS415 -07 סוזוקיחליפי1719.8דלת אח' שמ' סוויפטRS415 - לא פעיל
VB312155107- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי289.36גריל קד סוויפט

VB3121576106+ סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי88.56כיסוי ערפל קד' ימ'+חור סוויפט
VB3121576206+ סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי88.56כיסוי ערפל קד' שמ'+חור סוויפט
VB3121576306+ סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי79.4כיסוי ערפל קד' ימ'+בלי חור סוויפט
VB3121576406+ סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי79.4כיסוי ערפל קד' שמ' בלי חור סוויפט

VB312157806+ סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי301גריל שחור מגן קד' סוויפט
VB31215781Tסוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי89.59תריס במגן קד' ימ' סוויפט 07 +חור

VB3121578208 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי91.95גריל במגן שמ' +ערפל-סויפט
VB312157872010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי132.9גריל תח'במגן קד'סויפט
VB3121579107-11 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי169.26תפס מגן קד' ימ' - סוויפט
VB3121579207-11 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי140.2תפס מגן קד' שמ' - סוויפט

VB312158006- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי840חיזוק מגן קד' עליון - סויפט
VB3121580106-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי711.8חיזוק מגן קד' תח' - סויפט

VB312158106-07 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1499מגן קד' - סוייפט
VB31215811T08-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1811.37מגן קדמי - סוייפט

VB3121581T06-07 חליפי1499מגן קד' - סוייפט
VB312158307 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי738.52קלקר (פלסטיק) עליון קד'-סוויפט
VB312158406-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי990חיזוק מגן אח' - סויפט

VB3121585108-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי2472.3מגן אחורי - סוויפט
VB3121588107 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי114.2תפס מגן אח' ימ מתחת פנס  -סוופט
VB3121588206+ מתחת לפנס סוויפט L 'סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי114.2תפס מגן אח
VB31215883RS415 -07 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי85.36תומך ימ' למגן אח' סוויפט

VB312160311- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי471.02גשר עליון ימ' סוויפט
VB312160411- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי471.02גשר עליון שמ' סוויפט
VB3121610011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1277.8מכסה מנוע סוויפט

VB3121610T011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1277.8מכסה מנוע סוויפט
VB3121611011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי988.54כנף קד' ימ' - סוויפט
VB312161211- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי988.54כנף קד' שמ' - סוויפט

VB3121612T11- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי988.54כנף קד' שמ' - סוויפט
VB3121645406-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1719.8דלת אח' שמ' - סוויפט

VB3121653AZG412 11  סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי387.9גריל קד' עליון סויפט
VB3121676011- סויפט AZG412 'סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי562.6קלקל מגן קד
VB3121678011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי368.32גריל במגן קד' תח' סוויפט
VB312168011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1803.5מחזיק מגן פנימי - סוויפט

VB3121681T011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי2267.1מגן קד' חיצ' - סוויפט
VB3121682108 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי81.2תומך מגן אח ימ'-סוויפט
VB3121682208 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי81.2תומך מגן אח שמ'-סוויפט

VB3121685011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1966.28מגן אח' - סוויפט
VB31217781T14- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי2482.36מגן קד' סוויפט

VB312181017-  סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי3207.86מגן קד' - סופר סוויפט
VB3121811017- סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי1295.9כנף קד' ימ' עם איתות במראה- סופר סוויפט

VB3121811T017- סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי1295.9כנף קד' ימ' עם איתות במראה- סופר סוויפט
VB3121812T017- סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי1297.66כנף קד' שמ' עם איתות במראה- סופר סוויפט

VB312181T017 סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי3207.86פגוש קדמי -סוייפט
VB3121872017- סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי411.9גריל קדמי עליון סוויפט
VB3121878017- סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי358.48גריל קד' תחתון-סוויפט

VB31218785017 סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי132מסגרת לפנס ערפל קד' ימ'-סוייפט
VB31218786017 סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי132מסגרת לפנס ערפל קד' שמ'-סוייפט

VB3121885017-  סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי2982.36מגן אח' - סופר סוויפט
VB3137102SX4 08- 08-011סוזוקיחליפי732.8גשר קד' עליון ~ SX4
VB3137107SX4 -07 - '08-011סוזוקיחליפי1696גשר תחתון קד ~ SX4
VB3137110SX4 -08 - 08-011סוזוקיחליפי1808.56מכסה מנוע ~ SX4
VB3137111SX4 -08 - '08-011סוזוקיחליפי871.7כנף קד' ימ ~ SX4

VB313711175D SX4 08-011 - '08-011סוזוקיחליפי388.59ביטנה כנף קד' ימ ~ SX4
VB3137112SX4  -08 - '08-011סוזוקיחליפי727.56כנף קד' שמ ~ SX4
VB3137117SX4 -08 - '08-011סוזוקיחליפי311.7ביטנה כנף קד' ימ ~ SX4
VB3137118SX4 08 - '08-011סוזוקיחליפי311.7ביטנה כנף קד' שמ ~ SX4
VB3137141SX4 08-011סוזוקיחליפי2489.3כנף אח' ימ' - 5 דל ~ SX4

VB313714245D SX4 -08 - '08-011סוזוקיחליפי2425.5דלת אח שמ ~ SX4
VB31371515D 07-010 SX4 - 08-011סוזוקיחליפי386.96גריל קדמי ~ SX4

VB31371791SX4 -08-'08-011סוזוקיחליפי98.56תפס שחור ימ' למגן קד ~ SX4
VB31371792SX4 -09 '08-011סוזוקיחליפי98.56תפס מגן קד' שמ ~ SX4

VB3137180SX4 008-011 - '08-011סוזוקיחליפי1706.5חיזוק מגן קד' על ~ SX4
VB3137202013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1042.56גשר עליון קרוסאובר
VB3137210013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי2308.62מכסה מנוע קרוסאובר
VB3137211013- (ללא חור לאיתות) 012-016סוזוקיחליפי988.4כנף קד' ימ' קרוסאובר ~ SX4
VB3137212013- (ללא חור לאיתות) קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1108.59כנף קד' שמ' קרוסאובר
VB3137217013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי271.3ביטנה קד' ימ' קרוסאובר
VB3137218013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי362.23ביטנה קד' שמ' קרוסאובר

VB3137276115קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי288.3כיסוי ערפל קד' ימ'+מקום לניקל-קרוסובאר
VB3137276215 קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי274.3כיסוי ערפל שמ'+מקום לניקל-קרוסואבר
VB3137279314 קרוסאובר R קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי44.37שפם ראשי
VB31372794013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי44.37שפם לפנס ראשי שמ' קרוסאובר
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VB31372811T013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1289.22מגן קד' תחתון (ללא חיישנים) קרוסאובר

VB31372813013-016 קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי660מגן מצננים תח' - קרוסאובר
VB313728213- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי505.5קישוט מגן קד'תח' קרוסאובר

VB3137282113- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי512.9ספוילר אח' תח' קרוסאובר
VB3137285113- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1822.53מגן אח' תחתון קרוסאובר
VB3137288113- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי62.1תפס מגן אח' ימ' קרוסאובר
VB31372882013-016 קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי56.5תומך צדדי שמ' למגן אח' - קרוסאובר

VB313738014 קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1470.25חיזוק קד' תחתון-קרוסאובר
VB3137384013- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי897.56חיזוק מגן אח' - קרוסאובר
VB3137410017- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי2204.99מכסה מנוע קרוסאובר

VB3137481T017-קרוסאובר ~ 017-021סוזוקיחליפי1911.5מגן קדמי עליון קרוסואבר
VB3137482T17- קרוסאובר ~ 017-021סוזוקיחליפי1852.69מגן קד' תחתון קרוסובר

VB3139178XL7 06-010סוזוקיחליפי1788.5סורג תחתון במגן ~ XL-7
VB31391812XL-7 -11 06-010סוזוקיחליפי3993.3מגן קדמי עליון ~ XL-7

VB3139182XL7 07-08 '06-010סוזוקיחליפי3435.5ספויילר קד' תח ~ XL-7
VB3150CL92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי223ידית חיצ' קד' שמ' - היילקס
VB3150CR92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי220ידית חיצ' קד' ימ' - היילקס
VB316011109- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי586.88כנף קד' ימ' - ספלאש
VB316011209- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי805.55כנף קד' שמ' - ספלאש
VB316011710 ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי288.68ביטנה כנף קד' ימ' - ספלאש
VB316011810 ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי288.68ביטנה כנף קד' שמ' - ספלאש
VB316017308- ספלאש-L ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי166.1מגן מנוע

VB31601801010-011 ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי642.06חיזוק מגן קד' תח' - ספלאש
VB31601802010- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי626.36חיזוק מגן קד' על' - ספלאש

VB3160181A5B412 -010 ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי2319.98מגן קד' ספלאש
VB3170102-02 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי346.7גשר קד' עליון - ליאנה
VB317011702-07 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי289.9ביטנה כנף קד' ימ' - ליאנה
VB317011802-07 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי289.9ביטנה כנף קד' שמ' - ליאנה
VB3170128RH416F 02-03 5D - ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי2100.2דלת אח' ימ' ליאנה

VB31701451RH416F 5D 01-07 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי615.6פח אח' ליאנה
VB317015103- ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי993.68גריל קדמי ניקל ליאנה
VB317015203 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי294גריל קד' פנימי ליאנה
VB317018002-  ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי962.25חיזוק מגן קד' - ליאנה

VB3170181T4/5D 04-07 ליאנה חדש ~ 04-08סוזוקיחליפי2186.56מגן קד' - ליאנה
VB317018402-03 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי396.7חיזוק אח מרכזי ליאנה
VB3172FL93-97 4טויוטהחליפי197ידית חיצ' קד' שמ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB3172FR93-97 4טויוטהחליפי186ידית חיצ' קד' ימ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB3172RL93-97 4טויוטהחליפי739.2ידית חיצ' אח' שמ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB3174FR91-92 4 - לא פעילטויוטהחליפי184.5ידית חיצ' קד' ימ' - קורולהD  91-92 קורולה

VB318125198 סמוראי SJ413-8 'סמוראי - לא פעילסוזוקיחליפי1382.3גריל קד
VB3181AR96-99 סטארלט 96-99טויוטהחליפי290.6ידית חיצ' דלת קד' ימ' -  סטרלט

VB3182152גרנד ליאנה 98-02 - לא פעילסוזוקיחליפי142קישוט לגריל קד' שחור גראנד ויטארה
VB3182180D3 SE416-6 96  ויטרה 94-98 - לא פעילסוזוקיחליפי789.6חיזוק מגן קד' ויטרה
VB318218190-96 ויטרה ~ 90-96סוזוקיחליפי995מגן קד' חיצ' - ויטרה

VB3182181193-96 ויטרה ~ 90-96סוזוקיחליפי995מגן קד' מ.חדש - ויטרה
VB31821882גרנד ויטרה - L 'גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי287.1תומך אח

VB3182210ויטרה 94-98 - לא פעילסוזוקיחליפי2637.8מכסה מנוע-ג.ויטרה 94-98 דיזל
VB3182310-00 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי1066.9מכסה מנוע - גרנד ויטרה
VB318231100-04 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי1330.9כנף קד' ימ' - גרנד ויטרה

VB31823111-00 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי1330.9כנף קד' ימ' - +ח.לקשוט - גרנד ויטרה
VB3182351102-04 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי910.3גריל קד' מ.חדש - גרנד ויטרה

VB318235222גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי115.6קישוט לגריל קד' שחור גראנד ויטארה
VB318235300+ גרנד ליאנה 98-02 - לא פעילסוזוקיחליפי172.3קישוט קד' לגריל גראנד ויטארה
VB3182379-00 גרנד ליאנה 98-02 - לא פעילסוזוקיחליפי880.9תומך למגן קד' מרכזי - גרנד ויטרה
VB318238100-01 גרנד ליאנה 98-02 - לא פעילסוזוקיחליפי1615מגן קד' חיצ' - גרנד ויטרה
VB3182384JA627/SQ416 01  ויטרה ~ 90-96סוזוקיחליפי1644חיזוק למגן אח' ויטארה

VB31823881JA627 04 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי319.4מחזיק למגן אח' ימ' ויטרה
VB318241007- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי2982.36מכסה מנוע ג.ויטרה
VB318241107- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי2372.6כנף קד' ימ' - גראנד ויטרה
VB318241207 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1766.23כנף קד' שמ' - גרנד ויטרה
VB318241706-07 גרנד ויטרה ~ 05-06סוזוקיחליפי449.9ביטנה כנף קד' ימ' - גרנד ויטרה
VB318241806-07 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי449.9ביטנה כנף קד' שמ' - גרנד ויטרה

VB3182418507- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1733.8מגן אח' חיצ' - ג.ויטרה
VB318244108+ גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי2671.2כנף אח' ימ' - גרנד-ויטרה
VB3182445JB424 3D 07-11 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1014.3פח אח'גרנד ויטרה
VB318245107-10 גרנד ויטרה ~ 05-06סוזוקיחליפי470.56גריל קד' ג.ויטרה
VB318245207- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי754.4ניקל גריל-גרנד ויטרה

VB31824521107 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי198.56תושבת גריל-ג.ויטרה
VB31824654גרנד ויטרה ~ 05-06סוזוקיחליפי366.1המשך קשת כנף שמ'-ג.ויטרה

VB3182478גרנד ויטרה ~ 05-06סוזוקיחליפי358.62גריל במגן קדמי -06 ויטרה
VB3182479407- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי66תפס מגן ק' ימ+שמ' ג.ויטרה

VB31825113D 10  גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי1308.59כנף קד' ימ' - גרנד ויטרה
VB318251206-015  גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1308.59כנף קד' שמ' - גרנד ויטרה

VB3182551107-012 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי549.3גריל במגן קד' מרכזי - גרנד ויטרה
VB3182577505-014 גרנד ויטרה ~ 05-06סוזוקיחליפי790.66קישוט מגן קד' תח' גרנד ויטרה
VB3182580007-012 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי370.6חיזוק קד' עליון - גרנד ויטרה

VB318258107-012 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי4862.98מגן קד' (שפריצר) - גרנד ויטרה
VB318258511- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי2431.5מגן אח' עם מגרעת לגלגל ספייר ג.ויטרה

VB31825851111 ויטרה JB424W-5 (ללא גלגל ספר) 'ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2431.5מגן אח
VB3182651013- גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי883.2גריל קד' עלי' גרנד ויטרה

VB31826522013- גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי559.9ניקל גריל קד' גרנד ויטרה
VB3182668JB420 07 גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי49.1כיסיו וו גרירה קד' ויטרה

VB31826783013 גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי98.99כיסוי ערפל קדמי ימין+חור-ג.ויטרה
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VB31826784013- גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי98.99מסגרת ערפל קד' שמאל גרנד ויטרה
VB31826787013- גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי362.53גריל במגן קד' גרנד ויטרה
VB31826811013- גרנד ויטרה ~ 013-015סוזוקיחליפי3795.1מגן קד' גרנד ויטרה+חור למתיז

VB3182702019-  016-018 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1582.49גשר על' קד' - ויטרה
VB3182710016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2385.9מכסה מנוע - ויטרה
VB3182711016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1208.54כנף קדמ' ימ' עם חור 2*4 ויטרה

VB31827111016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1208.1כנף קד' ימ' ללא חור 4*4 ויטרה
VB3182712016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1208.54כנף קד' שמ' עם חור 4*2 ויטרה

VB31827122016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1208.1כנף קד' שמ' ללא חור 4*4 ויטרה
VB3182717019-  016-018 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי453.7ביטנה קד' ימ' - ויטרה

VB31827178016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי667.16תושבת מספר - ויטרה
VB3182718019-  016-018 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי453.7ביטנה קד' שמ' - ויטרה

VB31827181019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי2395.2מגן קד' (חיישנים) - ויטרה
VB3182737019-  016-018 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי651ביטנה אח' ימ' - ויטרה
VB3182738019-  016-018 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי651ביטנה אחורי שמ' - ויטרה
VB31827522017 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי311.5מכסה לגריל ויטרה
VB3182753019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי2694.58גריל קד' מושלם - ויטרה

VB31827655016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי360.25קשת קד' ימ' ויטרה
VB31827656016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי345.8קשת קדמית שמ' ויטרה
VB31827761019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי1105.41מסגרת ערפל קד' ימ' - ויטרה
VB31827787019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי1328.3גריל תח' במגן קד' - ויטרה

VB318278016- חליפי2080.12חיזוק קדמי ויטרה
VB3182781016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי3320מגן קד' 4*4 ויטרה

VB31827811T2X4)  -016) ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי3222.56מגן קד' - ויטרה
VB3182782016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי632.8ספויילר קד' (אפור) ויטרה
VB3182783016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי1108.69ספויילר אחורי ויטרה
VB3182785016-018 2 (ללא לחיישנים) - ויטרהX4 'ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי3770.85מגן אח

VB31827851016- ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי3503מגן אח' 4*4 עם חורים לחיישנים ויטרה
VB3182786019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי405כיסוי לחיישן רדאר קד' - ויטרה

VB31827862019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי716.65קישוט תח' שמ' למגן קד' - ויטרה
VB31827863019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי2578.35ספויילר מגן אח' - ויטרה

VB3182788019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי861.7מגלש אח' שמ' - ויטרה
VB3182789019-  ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי861.7מגלש אח' ימ' - ויטרה

VB31828715 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי200.7קישוט תחתון אמצעי למגן אח תחתון-ויטרה
VB318811002-05 ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי2301.1מכסה מנוע - ג'ימני
VB318811102-05 ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי2486.56כנף קד' ימ' - גימיני
VB318811202-05 ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי2486.56כנף קד' שמ' - גימיני
VB318811802-04 ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי319.5ביטנה כנף קד' שמ' - ג'ימיני
VB318815101+ ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי84תריס מ.מנוע ללא סמל-גימיני
VB318828502-05 ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי1980.56מגן אח' - ג'יימני
VB3188311015- ג'ימני ~ 013-017סוזוקיחליפי2682.3כנף קד' ימ'+חור לפנס+חור לקישוט
VB3188312015- ג'ימני ~ 013-017סוזוקיחליפי1805.26כנף קד' שמ'+חור לפנס+חור לקישוט

VB318835112015 ג'ימני ~ 013-017סוזוקיחליפי374.8גריל קדמי-גימני
VB3188352013-018 ג'ימני ~ 013-017סוזוקיחליפי947.7מסגרת לגריל קד' שחורה גימיני
VB3188385018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי2569.1מגן אחורי -גימיני
VB3188400018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי2128.7פח חזית - ג'ימני
VB3188410018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי2537.2מכסה מנוע - גימני
VB3188411018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי707.48כנף קד' ימ' - ג'ימני
VB3188412018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי707.48כנף קד' שמ' - ג'ימני
VB3188453018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי1591.7גריל קד' - ג'ימני

VB31884655018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי511.24קשת כנף קד' ימ' - ג'ימני
VB31884656018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי511.24קשת כנף קד' שמ' - ג'ימני
VB31884661018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי537.58קשת כנף אח' שמ' - ג'ימני
VB31884662018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי537.58קשת כנף אח' ימ' - ג'ימני
VB31884721018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי192.58תושבת לפנס אח' ימ' - ג'ימני
VB31884722018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי192.58תושבת לפנס אח' שמ' - ג'ימני

VB3188481018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי2394.09מגן קד' (מתזים) - ג'ימני
VB31884881018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי43.2תומך מגן אח' ימ'  -  ג'ימני
VB31884882018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי43.2תומך מגן אח' שמ'  -  ג'ימני

VB3189762018-  ג'ימני ~ -018סוזוקיחליפי152.9תושבת פנס ערפל שמ' - ג'מני
VB319411009- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי1861.1מכסה מנוע - ספלאש
VB3201010012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי6211.8מכסה מנוע - קפטיבה
VB3201011012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי3327.2כנף קד' ימ' -  קפטיבה
VB3201012012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי3861.22כנף קד' שמ' קפטיבה

VB3201078312- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2023.8גריל קד' תח' קפטיבה
VB32010786012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2968.41גריל קד' עליון פקטיבה

VB32010811T012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2697.1מגן קד' תח' קפטיבה ספורט
VB32010812012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2562.5מגן קד' עלי' קפטיבה ספורט

VB32010812T012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2562.5מגן קד' עלי' קפטיבה ספורט
VB3201082012 קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2719.6מגלש מגן קד' - קפטיבה ספורט

VB3201082T012 קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2719.6מגלש מגן קד' - קפטיבה ספורט
VB3201083קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי1095קלקר קד' תח'-קפטיבה 12 ספורט
VB320108413 קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי3231חיזוק אח'-קפטיבה

VB3201085TLT/LTZ קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי3888.9מגן אח' חיצ' קפטיבה 12- ספורט
VB32010985012-  קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי3793.4מגן אח' - קפטיבה

VB320111-08 קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי2188.8כנף קד' ימ' - קפטיבה
VB320810010 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי4316.1פח חזית-טרווס
VB320810109-12 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי305.4תושבת פנס ראשי ימ' טראוורס
VB320810209-12 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי305.4תושבת לפנס ראשי שמ' טראוורס
VB320811109- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1307.59כנף קד' ימ' - טראוורס
VB3208117טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי432.5ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד'-טרווס

VB3208117109- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי297.9ביטנה קד' ימ' חלק אח' טרוורס
VB320811809- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי434.56ביטנה כנף קד' שמ' חלק קד' - טראוורס



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB3208118109- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי297.9ביטנה קד' שמ חלק אח' - טראוורס
VB3208118308 טראוורס L 'טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי330.01מחזיר אור אח
VB32081184טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי330.01מחזיר אור במגן אחורי ימין טראוורס

VB320815109- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1142.5סורג חזית עלי' - טראוורס
VB3208152T09- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1962.33גריל חזית תחתון - טראוורס

VB320818108- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3809.66מגן קד' על' - טראוורס
VB3208181T08- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3809.66מגן קד' על' - טראוורס
VB3208182T08- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2508.56מגן קד' תח'- טראוורס

VB320818309- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי955.56תומך גריל עלי' למגן קד' - טראוורס
VB320818409- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1382.7חיזוק אח' טראוורס

VB32081851Tטראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3382.5מגן אח  מרכזי -  טראוורס 09 +חיישנים
VB32081855016- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי7156.23מגן אח' טרווס
VB3208185T(ללא חורים)טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3481.7מגן אח' - טראוורס -08

VB320818712- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1345.6פס דריכה למגן אח' טרוואס
VB32081881010- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי828.3פנימי למגן אח' פלסטיק טראוורס

VB3208189016- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי6476.4מגן אח' עליון טרוורס
VB320819109- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1934.9פינה למגן אח' ימ' - טראוורס
VB320819209- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1934.9פינה למגן אח' שמ' - טראוורס

VB3208276708-017 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1108.01כיסוי וו גרירה אח' - טרווארס
VB3208284011- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2306.7פנימי למגן אח' ברזל - טראוורס

VB32082841012- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3897.7חיזוק אח' טרווארס
VB3208285010- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3398.5מגן אח תחתון-טראוורס

VB32082851012- (עם חורים) טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי3529.9מגן אח' עליון טרווארס
VB32083178013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי262.8תושבת לוחית רישוי קד' - טרווסא
VB3208335313- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי413.7שפם ימ' קד' טראוורס
VB3208335413- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי445.5שפם שמ' קד' טראוורס

VB3208351013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי4866.3גריל קד' עליון עם קישוט ניקל טראוורס
VB3208351T013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי4866.3גריל קד' עליון עם קישוט ניקל טראוורס

VB320837611013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1257.5כיסוי פנס ערפל ימ' עם ניקל+חור טראוורס
VB320837611T013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1257.5כיסוי פנס ערפל ימ' עם ניקל+חור טראוורס

VB32083762013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי802.6כיסוי פנס ערפל שמ' ללא חור טראוורס
VB320837621013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1257.5כיסוי פנס ערפל שמ' עם ניקל+חור טראוורס

VB320837621T013- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1257.5כיסוי פנס ערפל שמ' עם ניקל+חור טראוורס
VB3208381T012- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי4501.99מגן ק' חיצ' טרוורס
VB3208382T013-  טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי5308.9ספויילר תח' למגן קד' - טראוורס

VB320838313 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2044.1קלקר מגן קד' טרווארס
VB3208385113- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי5336.2מגן אח' עליון (פסיה) ללא ח.לחיישן טרוורס

VB3208391010 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי279.8תפס מגן אחורי ימין סרגל-טראוורס
VB320839214 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי280.8תפס מגן אח' שמ'-טרווס

VB32084785018- טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי656ניקל לפנס ערפל ימין- טראוורס
VB32084786018- טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי1198.1ניקל לפנס ערפל שמאל- טראוורס
VB32084787018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי2569.9גריל תח' במגן קד' - טראוורס

VB320848017-18 שברולט טראוורס V 17 - חליפי2683.31מגן קדמי פנימי
VB32084801018- טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי1990קלקר מגן אחורי - טראוורס
VB3208481T018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי7745.12מגן קד' - טראוורס
VB32084820018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי7329.4מגן קד' תח' - טראוורס
VB3208482T018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי8706.7מגן קד' חלק תח' - טראוורס

VB3208510018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי7437.5מכסה מנוע - טראוורס
VB3208511018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי4690.8כנף קד' ימ' - טראוורס
VB3208512018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי4690.8כנף קד' שמ' - טראוורס

VB32085178018- טראוורס -US טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי234.8תושבת לוחית רישוי
VB32085653018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי658.1קשת כנף קד' ימ' - טראוורס
VB32085654018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי658.1קשת כנף קד' שמ' - טראוורס

VB3208568018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי520מכסה וו גרירה קד' - טראוורס
VB32085761018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי933.6כיסוי פנס ערפל קד' ימ' - טראוורס
VB32085762018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי703.4כיסוי פנס ערפל קד' שמ' - טרוואס
VB32085785018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי575.6מסגרת לפנס ערפל ימ' - טראוורס
VB32085786018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי624.1מסגרת לפנס ערפל שמ' - טראוורס
VB32085791018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי469.6תפס צד למגן קד' ימ' - טראוורס
VB32085792018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי469.6תפס צד למגן קד' שמ' - טראוורס

VB3208580018- טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי3096.2מגן קדמי פנימי (ברזל)- טראוורס
VB3208583018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי2473.3קלקר למגן קד' - טראוורס

VB32085961018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי235.1ציר ימ' למכסה מנוע - טראוורס
VB32085962018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי235.1ציר שמ' למכסה מנוע - טראוורס

VB3208668022-  טראוורס ~ -022שברולט אמריקהחליפי363כיסוי וו גרירה למגן קד' - טראוורס
VB3208675022-  טראוורס ~ -022שברולט אמריקהחליפי4569.8פינה ימ' למגן קד' - טראוורס
VB3208676022-  טראוורס ~ -022שברולט אמריקהחליפי4569.8פינה שמ' למגן קד' - טראוורס

VB32086761022-  טראוורס ~ -022שברולט אמריקהחליפי217.96כיסוי ערפל קד' ימ' - טראוורס
VB32086762022-  טראוורס ~ -022שברולט אמריקהחליפי217.96כיסוי ערפל קד' שמ' - טראוורס

VB3208680022-  טראוורס ~ -022שברולט אמריקהחליפי3376.77חיזוק פנ' למגן קד' - טראוורס
VB32086851T018-  חליפי6549.46מגן אח' - טראוורס

VB3208691018- טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי7269.8כיסוי פגוש אחורי ימין - טראוורס
VB3208692018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי7269.8פינה שמ' למגן אח' - טראוורס

VB32087178022-  טראוורס ~ -022שברולט אמריקהחליפי436.84תושבת לוחית רישוי קד' - טראוורס
VB321010015- סיטרואןחליפי2948.5מכסה מנוע - קקטוסC4 014-018 ~ קקטוס

VB3210110012- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי3208.56מכסה מנוע - טראקס
VB3210111טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1155.3כנף קד' ימ' -טראקס -014 ללא חור

VB32101111טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1305.59כנף קד' ימ' -טראקס -014 עם חור
VB3210112טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1305.59כנף קד' שמ'-טרקס -014 ללא חור

VB32101121טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1305.59כנף קד' שמ' -טראקס -014 עם חור
VB321011713-16 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי468.4בטנה קד' ימ' טראקס
VB321011813-16 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי468.4בטנה כנף קד' שמ' טראקס

VB32101531014- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1681.16גריל קדמי מושלם טראקס
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VB3210165114 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי160קשת כנף קד' ימ'-טרקס
VB3210165214 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי151.4קשת כנף קד' שמ'-טרקס

VB321016813 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי88.9כיסוי וו גרירה קד'-טרקס
VB3210168114 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי325.4קישוט סף אח' ימין תח' טראקס
VB3210168313 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי227.5קשוט דלת אח' ימ'-טרקס
VB32101684013- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי230.8קישוט דלת אח' שמ' טראקס
VB3210172112 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי53.1שפם פנס אח' ימין טראקס
VB3210172212- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי53.1תומך אח' שמ' תחת' טראקס

VB3210173014- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי462.25מגן מנוע טראקס 013-017/אופל מוקה
VB32101731012-016 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי775.4מגן מצננים תח' - טראקס

VB32101731117- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי318.24מגן מנוע תח' טראקס
VB3210176112- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי485.26כיסוי ערפל קד' ימ' +ניקל -טראקס
VB32101762-12- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי461.1כיסוי ערפל שמ'+חור ניקל  טראקס
VB32101811014- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1434.2מגן קד' תחתון טראקס

VB321018212 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי397.8קישוט מגן קד' טראקס
VB3210182112- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי236.7קישוט מגן קד' טראקס
VB32101822012- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי304.4ספוילר קד' - טראקס

VB3210187013- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי450.8קישוט מגן אח' - טראקס
VB321018815- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי188.7קישוט מגן אח' טראקס
VB321030217- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי3112גשר קד' טראקס

VB3210302118-21 חליפי3245.6גשר עליון טראקס
VB321030917- קקטוס C4-סיטרואןחליפי467.24סט תומכים למגן קדמיC4 014-018 ~ קקטוס
VB3210311015-017 סיטרואןחליפי1495.59כנף קד' ימ' קקטוס
VB3210312017- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי1508.01כנף קד' שמ' טרקס
VB321034917 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי340.4מגן מצננים תח' טראקס

VB3210365517- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי203.1קשת לכנף קד' ימ' טראקס
VB3210365617- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי223קשת לכנף קד' שמ' טראקס
VB3210366314 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי151קשת כנף אח' ימ'-טרקס
VB3210366414 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי173.2קשת כנף אח' שמ'-טרקס
VB32103673014-018 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי231.4קשוט דלת קד' ימ' טרקס
VB32103674013- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי231.2קישוט דלת קד' שמ' טראקס

VB321037817 טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי2793.9גריל במגן קד' תח' - טראקס
VB32103781017- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי1527.8גריל קד' על' טראקס
VB3210378T017- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי2793.9גריל במגן קד' תח' - טראקס

VB3210381017-  טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי2307.3ספויילר תח' למגן קד' - טראקס
VB3210387317- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי702.3קישוט מרכזי למגן קד' טראקס

VB3210412017-  טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי2290.6כנף קד' שמ' (חור לאיתות) - טראקס
VB321208317- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי2308.59חיזוק מגן אח' אקווינוקס
VB321225192-96 וואן 83-96 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי326.4גריל קד' - וואן

VB3212255592-96 וואן 83-96 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי124.4מסגרת פנס ימ' - וואן
VB321231097-05 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי1153.2מכסה מנוע - סוואנה

VB3212310106-09 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי2809.01מכסה מנוע סוואנה
VB321231197-05 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי526.9כנף קד' ימ' - סוואנה

VB3212311103-07 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי989.51כנף קד' ימ' - סוואנה
VB3212317717 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי2617.8תושבת מיספר אח סאוונה
VB3212335108 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי253.2מגן בוץ קד' ימ'-סאוונה
VB3212335208 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי253.2מגן בוץ קד' שמ'-סאוונה
VB3212338207 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי297.5ספויילר חזית תחתון-סאוונה

VB321235197-02 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי475.9גריל קד' אפור - סוואנה
VB3212351106- סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1789.6גריל קדמי חיצוני  סוואנה

VB32123512T06-010 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי3869.56גריל ניקל - סוואנה
VB3212365199-04   סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי252.35המשך כנף ימ' סוואנה
VB3212365299-04   סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי252.35המשך כנף שמ' סוואנה

VB321237597-05 סאוואנה-R 'סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי151.8פינה מגן קד
VB321237697-05 סאוונה-L 'סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי154.5פינה מגן קד
VB321237997-05 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי118.1תומך מגן קד' -סאונה

VB3212379207 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי532.9קלקר קד' ימ'-סאוונה
VB3212379306 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי532.9קלקר קד' שמ'-סאוונה
VB3212379403-07 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1307.55תומך מגן קד' ימ' סוואנה
VB3212379503-07 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1307.55תומך מגן קד' שמ' סוואנה

VB321238097-02 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי956.56חיזוק מגן קד' - סוואנה
VB3212380103- סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי374.2תומך מגן קד' אמצעי-סאוונה

VB321238197-05 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי764.7מגן קד' שחור+חור לקישוט - סוואנה
VB3212381197-02 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי720.7מגן קד' ניקל - סוואנה
VB3212381405-10 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי3456.9מגן קד' שחור +חור לקישוט סוואנה

VB3212382-05 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי403.9כיסוי עליון למגן קדמי-סוואנה
VB3212382106-סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי476.9מגן קד תחתון סואנה

VB32123851KIT07-15 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי2621.3מגן אחורי מושלם ניקל סוואנה
VB3212385296-98 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי3699.8מגן אח' שחור ללא פנסים סוואנה

VB321240003-018 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי3908.56פח חזית-סוואנה
VB321247307 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי424.53כיסוי מצננים תחתון סאוונה
VB321248707 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1652.4קשוט עליון למגן אח'-סאונה
VB321249017- סוואנה -017 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי925.1מיכל עיבוי סוואנה
VB3212685015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1035.26ניקל למכסה מנוע שמאל שברולט סילברדו

VB32126851015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1035.26ניקל למכסה מנוע ימין שברולט סילברדו
VB3213100016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי3169.8פח חזית מושלם -אקווינוקס

VB32131001016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי988.26תושבת לחזית אוקווינוקס
VB3213110017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי6326.8מכסה מנוע -אקווינוקס

VB32131100(אלומניום)אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי7287.9מכסה מנוע אקווינוקס -016
VB3213111017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי3517.6כנף קד ימ' אקווינוקס

VB32131111018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי3209.3כנף קדמי ימ' אקווינוקס
VB3213111T017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי3517.6כנף קד ימ' אקווינוקס

VB3213112017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי2452.7כנף קד' שמ' אקווינוקס
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VB32131121018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי3209.3כנף קדמי שמ' אקווינוקס
VB32131168018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי310.1כיסוי וו גרירה קד' אקווינוקס

VB3213117017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי681.1ביטנה קד' ימ' אקווינוקס
VB32131178016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי151.4תושבת מספר קד' -אקווינוקס

VB3213118016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי737.6ביטנה קד' שמ'-אוקיינוס
VB3213151017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1114.8סורג חזית עליון -אקווינוקס

VB32131511T016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי2532.9סורג חזית עליון -אקווינוקס
VB3213151T017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1114.8סורג חזית עליון -אקווינוקס
VB32131531017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי3200.2סורג חזית -אקווינוקס
VB3213153T016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי2547.89סורג חזית מרכזי -אקווינוקס

VB3213169016-אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי908.55מדרך למגן אח' אקווניקוס
VB3213173018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1134.6מגן מנוע תח' אקווינוקס
VB3213176018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי978.56פינה על' לחזית שמ' מתכת אקווינוקס

VB32131789018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי380.56תומך על' למגן קד' אקווינוקס
VB32131791018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1398.56תושבת חזית תח' צדדי ימ' איקיונוקס
VB32131792018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1398.56תושבת חזית תח' צדדי שמ' איקיונוקס
VB32131793017- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי202.8תומך מגן קד' ימ' -אקווינוקס
VB32131794016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי123.36תפס מגן קד' שמ'-אוקיינוס

VB3213180016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי3108.56פנימי למגן קד' -אקווינוקס
VB32131801016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי2248.01קלקר קדמי -אקווינוקס
VB3213182T016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1367.5ספוילר למגן קד' -אקווינוקס

VB3213183016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי920.6קלקר למגן אח' -אקווינוקס
VB321318511016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי5100.36מגן אח' עליון- אקווינוקס

VB321318511T016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי5100.36מגן אח' עליון- אקווינוקס
VB32131852016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי5356.55כיסוי לפגוש אח' תחתון -אקווינוקס
VB3213185T(ללא חיישן) אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי4393.2מגן אח' חיצוני אקווינוקס -16
VB32131861016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי424.3כיסוי תחתון למגן אח' -אקווינוקס
VB3213186T016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי4700.9מגן אח' תחתון- אקווינוקס
VB32131880016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי587.3תושבת למגן אח' מרכזי -אקווינוקס
VB32131957019- אקווינוקס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי248תושבת חזית ימ אקווינוקס
VB32131958019- חליפי248תושבת חזית שמ אקווינוקס
VB32131961016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי415.3ציר מכסה מנוע ימ'-אוקיינוס

VB321319611018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי332.6ציר מכסה מנוע ימ' אקווינוקס
VB321319612016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי492.5ציר למכסה מנוע ימין אקווינוקס
VB321319621018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי333.6ציר מכסה מנוע שמ' אקווינוקס
VB321319622016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי235.3ציר למכסה מנוע שמאל אקווינוקס
VB32131982T016-  אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי4858.7מגן קד' תח' - אקווינוקס

VB3213217016-  אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי872.8ביטנה קד' ימ' - אקווינוקס
VB3213218016-  אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי872.8ביטנה קד' שמ' - אקווינוקס

VB32132791018-  אקווינוקס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי181.01תפס ימ' למגן קד' - אקווינוקס
VB32132792018-  אקווינוקס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי181.01תפס שמ' למגן קד' - אקווינוקס
VB32132801021-  אקווינוקס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי2509.4חיזוק קד' - אקווינוקס

VB3213373022-  אקווינוקס ~ -022שברולט אמריקהחליפי822.94מגן מצננים תח' - אקווינוקס
VB32133761022-  אקווינוקס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי880.15כיסוי ערפל קד' ימ' - אקווינוקס
VB32133762022-  אקווינוקס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי880.15כיסוי ערפל קד' שמ' - אקווינוקס

VB321711000-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי1322.01מכסה מנוע - אימפלה
VB321711100-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי576.9כנף קד' ימ' - אימפלה
VB321711800-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי261.2ביטנה כנף קד' שמ' - אימפלה
VB3217151אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי594.6גריל קד' - אימפלה 03+ניקל
VB321718000-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי373.2תושבת לסורג חזית-אימפלה
VB321718100-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי466מגן קד' חיצ' - אימפלה

VB3217181110437869 00-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי78.8מחזיק פגוש קד ימ אימפלה
VB3217181210437870 00-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי60מחזיק פגוש קד' שמ אימפלה

VB321718500-05 אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי1880מגן אח' חיצ' - אימפלה
VB321731015 אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי8482.5מכסה מנוע-אימפלה

VB3217311L013-אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1308.2כיסוי מראה שמאל-שחור אימפלה
VB3217311R13- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1414כיסוי ראי ימ' שחור אימפלה

VB3217317014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי952.4ביטנה כנף קד ימ' - אימפלה
VB3217317814- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי536.9תושבת לוחית רישוי קד' - אימפלה
VB32173179013- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי2850תומך שילדה ימ' שברולט אימפלה

VB3217318014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1198.4ביטנה כנף קד שמ' - אימפלה
VB32173180013- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי2957.7תומך שילדה שמ' שברולט אימפלה

VB321731L14 אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1634.4כיסוי ראי שמ'-ניקל אימפלה
VB321731R14 אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1634.4כיסוי ראי ימ' ניקל-אימפלה
VB3217351014- עם קישוט ניקל אימפלה LT אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי3792.4גריל קדמי
VB321735813- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי462.4תושבת לפנס ראשי ימין אימפילה

VB3217358515 אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי8632.1מגן אח אימפלה
VB32173585T15 אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי8632.1מגן אח אימפלה

VB321735913- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי462.4תושבת לפנס ראשי שמ' אימפילה
VB3217366115- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי287.9שפם למגן קד' ימ' אימפלה
VB3217366215- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי287.9תומך שפם למגן קד' שמ' אימפלה
VB3217375515 אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי408.8תומך פחית דופן קד' ימין אימפלה
VB321737672014 חליפי5855.8גריל תחתון-אימפלה
VB32173787014 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2826.55תריס במגן קדמי חשמלי-מליבו
VB32173791013-  אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי283.6תומך צדדי ימ' למגן קד' - אימפלה
VB3217380114- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1213.2בולם (קלקר)למגן קד' ימ' אימפלה
VB32173802013-  אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי697.7בומבה שמ' לחיזוק קד' - אימפלה

VB3217381014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי8602.2מגן קד' (פסיה) דגם מפואר - אימפלה
VB32173811014-  אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי9794.7מגן קד' (פסיה) דגם פשוט - אימפלה

VB32173811T014-  אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי9794.7מגן קד' (פסיה) דגם פשוט - אימפלה
VB3217382014- אימפלה LT אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי2854.7גריל במגן קד' תחת'+קישוט ניקל
VB3217384014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי2854.7חיזוק אח' אימפלה

VB32173851014- עם חור לחיישן אימפלה LT (פסיה) 'אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי2365.3מגן אח



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB32173852014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי7931.9מגן אח' (פסיה) ללא חיישנים - אימפלה

VB3217387014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי346.3פס קישוט אמצעי למגן קד' אימפלה
VB32173880014- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי853תומך אמצעי למגן אח' - אימפלה
VB3217388116 אימפלה R אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי463.4תומך מגן אח
VB32173882013-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי463.4תומך צדדי שמ' למגן אח' - אימפלה
VB3217396114- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי774.2ציר מכסה מנוע ימין  אימפלה
VB3217396214- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי774.2ציר מכסה מנוע שמאל  אימפלה

VB3220358014- יוקון - לא פעילשברולט אמריקהחליפי278.6תושבת לפנס ראשי ימ' - יוקון
VB3220359014- יוקון - לא פעילשברולט אמריקהחליפי278.1תושבת לפנס ראשי שמ' -יוקון
VB3220400(ברזל) טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי1733.3פח חזית טרייל בלייזר/אפלנדר

VB3220400100-08 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי1397.56פח חזית פיבר בלייזר
VB322041002-07 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי2311.4מכסה מנוע טרייל בליזר
VB322041100-03 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי838.02כנף קד' ימ' - טרייל בליזר
VB322041200-03 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי838.02כנף קד' שמ' - טרייל בליזר
VB322041704- טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי365.3ביטנה כנף קד' ימ' - קרייל  בלייזר
VB322041804- טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי365.3ביטנה כנף קד' שמ' - קרייל  בלייזר
VB322045107 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי765.59גריל קד'-מליבו
VB322048104- טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי1448.31מגן קד' עם חור לפנס ערפל טרייל בליזר

VB3220481102-05 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי863.99מגן קד' ללא חור לפנס ערפל טרייל בליזר
VB3220481T04- טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי1726.7מגן קד' עם חור לפנס ערפל טרייל בליזר

VB322048702-07 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי270.9פלסטיק על מגן אחורי-טרייל  בלייזר
VB3220487102-05 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי261.2קישוט למגן אח' ימ' קרייל בלייזר
VB3220487202-05 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי261.2קישוט מגן אח' שמ' -טרייל בלייזר

VB3220517020-  טרייל בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי422.1ביטנה קד' ימ' - טרייל בליזר
VB3220518020-  טרייל בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי422.1ביטנה קד' שמ' - טרייל בליזר

VB3220576119- בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי885.6מסגרת פנס ערפל קד' שמ' בלייזר
VB3220576219- בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי885.6מסגרת פנס ערפל קד' ימ' בלייזר

VB3220580020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי3189.7חיזוק פנ' למגן קד' - בלייזר
VB3220600021- בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי4888.1פח חזית  בלייזר
VB3220601019-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1919.1חיזוק פנ' למגן קד' - בלייזר

VB32206021020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי649.44גשר על' לפח חזית - בלייזר
VB3220611020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי6094.5כנף קד' ימ' - בלייזר
VB3220612020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי5916.2כנף קד' שמ' - בלייזר
VB3220617019- בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1245ביטנה לכנף קד' ימין  בלייזר
VB3220618019- בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1249ביטנה לכנף קד' שמאל בלייזר
VB3220651020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי787.25קישוט גריל קד' - בלייזר

VB32206651020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי782.2קשת כנף קד' ימ' - בלייזר
VB32206652020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי782.2קשת כנף קד' שמ' - בלייזר
VB32206653020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1463.63קשת כנף קד' ימ' - בלייזר
VB32206654020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1463.63קשת כנף קד' שמ' - בלייזר
VB32206761020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1690.03כיסוי ערפל קד' ימ' - בלייזר

VB322067611020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1215.56כיסוי ערפל קד' ימ' - בלייזר
VB32206762020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1690.03כיסוי ערפל קד' שמ' - בלייזר

VB322067621020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1215.56כיסוי ערפל קד' שמ' - בלייזר
VB32206791020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי547.1תומך ימ' למגן קד' - בלייזר
VB32206792020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי547.1תומך שמ' למגן קד' - בלייזר
VB32206801020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי303.5קלקר למגן אח' - בלייזר
VB32206821020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1588מגלש מגן קד' - בלייזר

VB3220683020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי2279.6קלקל מגן אח' - בלייזר
VB32206831020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי1694.3קלקל מגן קד' - בלייזר
VB32206961021- בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי183ציר מכסה מנוע ימין בלייזר

VB322069610020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי279.72ציר מכסה מנוע ימ' - בלייזר
VB322069620020-  בלייזר ~  -020שברולט אמריקהחליפי279.72ציר מכסה מנוע שמ' - בלייזר

VB322121094-00 סונומה 94-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי459מכסה מנוע - סונומה
VB3221251394-98 סונומה 94-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי968.9גריל קד' פ.ראשי גדול - סונומה

VB322510098-04 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי411פח חזית חיצ' - מליבו
VB322510798-04 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי578.6גשר קד' תחתון - מליבו
VB322511198-04 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי411כנף קד' ימ' - מליבו
VB322511298-04 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי411כנף קד' שמ' - מליבו
VB322515198-04 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי199.9גריל קד' - מליבו
VB322515298-01 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי125.6גריל ניקל עליון - מליבו
VB322518198-04 מליבו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי411מגן קד' חיצ' - מליבו
VB322521005- מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1755.7מכסה מנוע-מאליבו
VB322521105-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי449.6כנף קד' ימ' - מאליבו
VB322521205-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי449.6כנף קד' שמ' - מליבו
VB322521705-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי128.6ביטנה כנף קד' ימ' - מליבו
VB322521805-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי189.01ביטנה כנף קד' שמ' - מליבו
VB322525006 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי197.01מסגרת ניקל לגריל-מליבו

VB3225250108 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1308.01ניקל סביב גריל במגן קדמי מרכזי-מליבו
VB322525105> מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי971.01גריל קדמי שחור-מליבו

VB3225252T05 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1270.9גריל עליון ניקל מליבו
VB3225276104-08 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי960.7כיסוי פנס ערפל ימ' - מאליבו
VB3225276204-08 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי960.7כיסוי פנס ערפל שמ' - מליבו

VB322527804-05 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי464.69גריל מרכזי במגן קדמי מליבו
VB3225278107- מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי790.71גריל קד' תח' - מליבו

VB32252782T07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי989.2ניקל לגריל במגן קדמי-מאליבו
VB322528005-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי496.01חיזוק מגן קד' - מליבו
VB3225281(גריל ניקל לכל האורך) מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1399.6מגן קד' - מליבו 05-06

VB3225281106-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי2305.55מגן קד' - מליבו
VB3225281208- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי397.57פלסטיק מספר קד מליבו

VB322528205 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי664.9ספוילר למגן קד' תחתון מליבו
VB322528404-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי724.3חיזוק מגן אח' - מליבו
VB322528504-07 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1807.99מגן אח' - מליבו
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VB322529004-06 מליבו (2.2L) מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי502.9מיכל עיבוי
VB322530008-09 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי2223.4מכסה מנוע מליבו

VB32253071016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1076.5גשר חזית תחתון מליבו
VB3225311מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1199כנף קד' ימ' - מליבו -08 + חור לפנס כנף
VB3225312מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1083.4כנף קד' שמ' - מליבו -08 + חור לפנס כנף
VB3225313מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1145.4כנף קד' ימ' - מליבו 09 ללא חור לאיתות
VB3225314מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1145.4כנף קד' שמ' - מליבו 09 ללא חור לאיתות
VB322531708- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי494.01ביטנה כנף קד' ימ' - מליבו
VB322531808- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי494.01ביטנה כנף קד' שמ' - מליבו
VB322535108 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי272.8גריל פנימי-מליבו

VB3225351108 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי771.7סורג קד עליון-שברולט מליבו
VB322535208 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי659.56סורג קד' עליון-מליבו

VB3225352108 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי526.9גריל עליון כסף במגן קד' מליבו
VB322535808 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1058.56ניקל לגריל עליון-מליבו
VB322537308 ניקל עם ערפל - מליבו+L מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי600גריל במגן

VB32253731מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי600גריל שמ' במגן -מליבו 08 ללא ערפל
VB322537408 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי600גריל במגן ימ'+ניקל עם ערפל - מליבו

VB3225374108 שחור+ניקל ללא ערפל מליבו R 'מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי600גריל במגן ק
VB322537608-11 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי613.2ניקל לתושבת מספר אח' - מליבו
VB322537808 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי327.4גריל תחתון במגן קד' מליבו

VB3225378208- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי988.01גריל אמצעי במגן קד' - מליבו
VB322537908- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי374.2תומך מגן קד' מרכזי - מליבו

VB3225380109 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1760.9חיזוק קד-מליבו
VB322538108-010 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1889.56מגן קד' - מליבו

VB3225382108- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי688.59ספויילר מגן אח' - מליבו
VB322538308- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי705.4קלקל למגן קד' מליבו
VB322538408-011 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי2689.56חיזוק אח' - מליבו
VB322538508- מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי2588.7מגן אח' הכנה לצבע - מליבו

VB3225388109 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי289.56תפס מגן אח' ימ'-מליבו
VB3225388209 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי289.56תפס מגן אח' שמ'-מליבו

VB322538908-11 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי1204.1מגן אחורי פנימי פלסטיק מליבו
VB3225396108-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי396ציר מכסה מנוע שמ' תח' מליבו
VB3225396208-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי396ציר מכסה מנוע ימ' תח' מליבו
VB3225396308-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי118.8ציר מ.מנוע ימ' אח' מליבו
VB3225396408-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי118.8ציר מ.מנוע שמ' אח' מליבו
VB32253985מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי7823.6מגן אח' מאליבו -013 ללא חיישנים
VB32253992012- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי305.8תומך מגן קד' שמ' מאליבו

VB32254101114 מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי4662מכסה מנוע-מליבו
VB3225411012- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי1889.59כנף קד' ימ' - מליבו
VB3225412012- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי1889.59כנף קד' שמ' - מליבו
VB3225451013 מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי484.3גריל קד' פנימי מאליבו

VB32254511013- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי1108.3גריל קדמי עליון עם קישוט ניקל מליבו
VB32254512013- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי2673.3גריל קד' תחת' (שחור) + קישוט ניקל מליבו
VB32254761012- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי428.4כיסוי לפנס ערפל ימ' עם קישוט ניקל מליבו
VB32254762012- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי425.4כיסוי לפנס ערפל שמ' עם קישוט ניקל מליבו
VB3225479112- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי52.6תומך ימ' למגן קד' מליבו
VB3225479212- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי52.6תומך שמ' למגן קד' מליבו

VB322548014 מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי842.2קלקר קד'-מליבו
VB3225480112- מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי1896מגן קד' פנימי - מליבו

VB3225485מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי6320.2מגן אח' מאליבו 013 חור לחיישן חנייה
VB32254851014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1980.5מגן אחורי (עם חורים למצלמה) מליבו

VB3225500016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי311.9פח ניצב לחזית מאליבו
VB3225501013 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי237.4תומך לגשר חזית שמ' מליבו
VB3225502013 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי365.6תומך לגשר חזית ימ' מליבו
VB3225510014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1889.9כנף קד' שמ' מאליבו

VB3225510T014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1889.9כנף קד' שמ' מאליבו
VB3225511013-014 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1889.9כנף קד' ימ' - מליבו

VB3225511T013-014 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1889.9כנף קד' ימ' - מליבו
VB3225517714 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי260.1תושבת מספר ק' מליבו

VB3225530014-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי67.2תפס לפנס ראשי שמ' - מאליבו
VB3225533014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי793.3כונס אויר לסורג קד' - מליבו
VB3225551014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי3206.3גריל קד' - מליבו

VB32255511014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי3505.22סורג במגן קד' חלק על' - מליבו
VB32255755015- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי155.5פחית לכנף קד' ימ' מאליבו
VB32255756014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי185.7פחית כנף קד' שמ' מאליבו
VB32255761013- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי167.5כיסוי פנס ערפל ימ' ללא חור מליבו

VB322557611014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי621.3כיסוי פנס ערפל ימ' עם קישוט ניקל מליבו
VB32255762013- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי167.5כיסוי פנס ערפל שמ' ללא חור מליבו

VB322557621013- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי713.2כיסוי פנס ערפל שמ' עם קישוט ניקל מליבו
VB32255787014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי812.2גריל קד' תח' - מליבו

VB3225581014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי5859.6מגן קד' חיצ' - מליבו
VB3225583014 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1422.1קלקר קדמי-מליבו
VB3225584014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1861.59מגן אח' פנימי מליבו

VB3225585Tמליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי7896.1מגן אח'-אימפלה 16 +חיישנים
VB3225600016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי3400.5פח חזית עלי' - מאליבו
VB3225602016-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2468.8גשר על' לפח חזית - מאליבו

VB32256021016 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי3296.4פח חזית עליון -  מליבו
VB32256110016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי8495.7מכסה מנוע-מליבו
VB32256111016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2946כנף קד' ימ'-מליבו
VB32256121016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2946כנף קד' שמ'-מליבו

VB32256172016 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1184.3ביטנה כנף קד ימ-מליבו
VB3225618016-018 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1007.2ביטנה לכנף קד' שמ' מאליבו
VB322565117 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4647.56גריל קד' תח'-מליבו
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VB3225673016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי641.01מגן מצננים תחתון מליבו

VB32256751014-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2615.5גריל קד' על' - מליבו
VB32256781(ללא שפריצר וחיישנים)מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי8861.59מגן קד' חיצ' מליבו -016

VB322567811T016-מליבו ~ 016-018שברולט אמריקהחליפי8892.9מגן קדמי -מליבו
VB32256781T(ללא שפריצר וחיישנים)מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי8861.59מגן קד' חיצ' מליבו -016

VB32256782014-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי598.4ספויילר קד' - מליבו
VB32256785016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי250.4קישוט פנס ערפל ימ' - מליבו

VB322567851016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי212.23כיסוי ערפל קד' ימ'-מליבו
VB322567861016-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי305.22כיסוי ערפל קד' שמ' - מליבו

VB32256791016-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי159.2תומך צדדי ימ' למגן קד' - מליבו
VB32256792016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי159.2תומך למגן קד' שמ' מליבו
VB3225680117 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1215.8קלקר קד'-מליבו

VB3225681מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4872.56מגן קד' פני' (אלומיניום) - מליבו -016+היבריד
VB32256811T(עם חיישנים)מליבו ~ 016-018שברולט אמריקהחליפי7505.56מגן קדמי מליבו - 016

VB3225682016-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4104.23גריל תח' במגן קד' - מליבו
VB3225682T016-  מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4104.23גריל תח' במגן קד' - מליבו

VB3225683016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1244.8קלקר למגן אח' מליבו
VB3225684מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4329.2חיזוק מגן אח' מליבו

VB3225685T016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי5809.56מגן אח' מליבו
VB32256881014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי192תומך אח' ימ' מאליבו
VB32256882014- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי192תומך שמ' למגן אח'-מליבו
VB3225696116- מליבו R מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי791.3ציר מ.מנוע
VB3225696214- מליבו L מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי791.3ציר מ.מנוע

VB3225717019-  מליבו ~ -019שברולט אמריקהחליפי1480.7ביטנה לכנף קד' ימ' - מליבו
VB32257178019- מליבו ~ 016-018שברולט אמריקהחליפי206.5תושבת מספר מליבו
VB32257180019- מליבו ~ 016-018שברולט אמריקהחליפי1298.2חיזוק קד' מליבו

VB3225749019-  מליבו ~ -019שברולט אמריקהחליפי813.1מגן מצננים תח' - מליבו
VB3225753019-  מליבו ~ -019שברולט אמריקהחליפי5098.5גריל קד' - מליבו

VB32257755016-  מליבו ~ -019שברולט אמריקהחליפי390.59תומך כנף קדמי ימ' - מליבו
VB3225781019-  מליבו ~ -019שברולט אמריקהחליפי7120.3מגן קד' - מליבו
VB3225782019-  מליבו ~ -019שברולט אמריקהחליפי3224.7ספויילר תח' למגן קד' - מליבו
VB32257862016 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי1112.5ספויילר למגן אח' מליבו
VB322598213- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי918.7ספוילר קד' תח' מאליבו
VB323111089-94 אסטרו 89-94 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי806.8מכסה מנוע - אסטרו
VB323111189-94 אסטרו 89-94 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי753.5כנף קד' ימ' - אסטרו
VB323121095-98 אסטרו 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי612מכסה מנוע - אסטרו
VB323128195-98 אסטרו 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי411מגן קד' חיצ' - אסטרו

VB3231281195-98 אסטרו 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי281.2מגן קד' חיצ' שחור - אסטרו
VB323510099-04 אלרו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי479.9פח חזית חיצ' - אלרו
VB323511199-04 אלרו ~ 98-04שברולט אמריקהחליפי545.5כנף קד' ימ' - אלרו
VB3237FL95-03 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי161ידית קד' חיצ' שמ' - בלנו
VB3237FR95-03 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי161ידית קד' חיצ' ימ' - בלנו
VB3237RL95-03 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי161ידית אח' חיצ' שמ' - בלנו

VB324811295-98 לומינה 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי403.9כנף קד' שמ' - לומינה
VB324911095-03 קווליר 95-99שברולט אמריקהחליפי860.1מכסה מנוע - קווליר
VB324911895-99 קווליר 95-99שברולט אמריקהחליפי153.3ביטנה כנף קד' שמ' קד' - קווליר
VB324918095-03 קווליר 95-99שברולט אמריקהחליפי373.2חיזוק מגן קד' - קווליר
VB3249185קווליר 95-99שברולט אמריקהחליפי494.8מגן אח' חיצ' - קווליר 95-99 לצבע

VB3249186203 קווליר ~ 00-03שברולט אמריקהחליפי312.1קישוט לגריל קאוליר
VB324928100-03 קווליר ~ 00-03שברולט אמריקהחליפי770.9מגן קד' חיצ' - קווליר
VB324931004- קווליר ~ 04-06שברולט אמריקהחליפי753.5מכסה מנוע - קווליר
VB325111089-96 קורסיקה 89-96 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי1713.6מכסה מנוע - קורסיקה
VB3263100011- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי965.56פח חזית- ספארק
VB3263110010- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי2234.46מכסה מנוע - ספארק
VB3263111LTZ 013- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1194.01כנף קד' ימ' - ספארק
VB3263151011 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי289.9גריל קד' חיצ' עליון- ספארק
VB3263152011 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי449.56גריל קד' תחתון-ספארק
VB3263181011- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי805.59מגן קד' - ספארק

VB3263185T011- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1108.55מגן אח' חיצ' ללא חור לחיישן ספארק
VB3263285013- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1990.8מגן אח' חיצ' - ספארק
VB3263312016 ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי1959כנף קדמי שמ' -ספארק
VB326335116- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי420.13סורג חזית תחתון ללא ניקל ספארק
VB3263352019-  ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי639.6גריל קד' חלק על' (ערום) - ספארק
VB3263353019-  ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי3308.59גריל קד' מושלם - ספארק
VB3263381018-  ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2539.56מגן קד' - ספארק
VB3263385016-  ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי1946.3מגן אח' - ספארק
VB3263761016- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי259.6מסגרת פנס ערפל ימ' - ספארק

VB32637611019-  ספארק ~ -019שברולט קוריאהחליפי412.1קישוט ניקל לפנס ערפל ימ' - ספארק
VB3263762019-  ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי259.6כיסוי פנס ערפל קד' שמ' - ספארק

VB32637621019-  ספארק ~ -019שברולט קוריאהחליפי412.1קישוט ניקל לפנס ערפל שמ' - ספארק
VB3263787016-  ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי251.2גריל תח' במגן קד' - ספארק
VB3263811019- (ללא פנס כנף) ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2508.01כנף קד' ימ' - ספארק
VB3263812019- (ללא פנס כנף) ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2508.01כנף קד' שמ' - ספארק
VB326511007-09 טאהו ~ 07-09שברולט אמריקהחליפי4440.6מכסה מנוע טאהו
VB326716807-08 יוקון - לא פעילשברולט אמריקהחליפי541.8כיסוי וו גרירה קד' יוקון

VB3267183107-09 טאהו ~ 07-09שברולט אמריקהחליפי441כיסוי וו גרירה קד' שמ' טאהו
VB3267183207-09 טאהו ~ 07-09שברולט אמריקהחליפי235.3כיסוי וו גרירה קד' ימ' טאהו

VB327011104-06 4שברולט קוריאהחליפי927כנף קד' ימ' - אוואוD ~ 04-06 אוואו
VB327011204-06 4שברולט קוריאהחליפי927כנף קד' שמ' - אוואוD ~ 04-06 אוואו
VB327011704-06 4שברולט קוריאהחליפי102.11ביטנה כנף קד' ימ' - אואוD ~ 04-06 אוואו
VB327015104-07 4שברולט קוריאהחליפי274.3גריל קד אוואוD ~ 04-06 אוואו
VB327018004-05 4שברולט קוריאהחליפי394.24חיזוק מגן קד' - אוואוD ~ 04-06 אוואו

VB3270181207-06 5שברולט קוריאהחליפי928.47מגן קד' - אוואוD ~ 04-08 אוואו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB32701845D 04-05 4שברולט קוריאהחליפי882מגן אח' - אוואוD ~ 04-06 אוואו
VB32702095שברולט קוריאהחליפי2480.2מכסה מטען אוואו -07 סדןD ~ 04-08 אוואו
VB32702104D 07-  4שברולט קוריאהחליפי908.59מכסה מנוע - אוואוD ~ 07-010 אוואו
VB3270211D4 07-010 4שברולט קוריאהחליפי505.14כנף קד' ימ' - אוואוD ~ 07-010 אוואו
VB32702124D 07-010 4שברולט קוריאהחליפי505.14כנף קד' שמ' - אוואוD ~ 07-010 אוואו
VB32702174D -07 4שברולט קוריאהחליפי72ביטנה כנף קד' ימ' - אוואוD ~ 04-06 אוואו
VB327021807- 4שברולט קוריאהחליפי79.15ביטנה כנף קד' שמ' - אווהוD ~ 07-010 אוואו
VB327024307-08 4שברולט קוריאהחליפי37.6מגן מנוע ימ' אווהוD ~ 07-010 אוואו

VB3270251T07-08  4שברולט קוריאהחליפי509.3גריל אוואו ביגD ~ 07-010 אוואו
VB3270258AVEO 07-4D 4שברולט קוריאהחליפי358.1ניקל מכסה מנועD ~ 07-010 אוואו

VB32702761AVEO 07-4שברולט קוריאהחליפי51.53רשת ערפל קדמי ימיןD ~ 07-010 אוואו
VB327027611AVEO-4שברולט קוריאהחליפי51.53תריס במגן קד' לצבע ימין+חור לערפלD ~ 07-010 אוואו

VB3270280D4 07-010 4שברולט קוריאהחליפי479.14חיזוק מגן קד' - אוואוD ~ 07-010 אוואו
VB32702801D4 06-06 ומודל D5 04-05 4שברולט קוריאהחליפי563.21חיזוק קד אוואוD ~ 04-06 אוואו

VB32702814D 07-09 4שברולט קוריאהחליפי682.9מגן קד' - אוואוD ~ 07-010 אוואו
VB327028407- 4שברולט קוריאהחליפי750.7חיזוק אח' אוואוD ~ 07-010 אוואו
VB327028507- אוואו ביג D4 - '4שברולט קוריאהחליפי1307.55מגן אחD ~ 07-010 אוואו

VB32702962D-4 07 אוהו-L 4שברולט קוריאהחליפי46ציר מכסה מנועD ~ 07-010 אוואו
VB32703005D -09 5שברולט קוריאהחליפי765פח חזית - אווהוD ~ 08-010 אוואו
VB32703105D 09- 5שברולט קוריאהחליפי1660מכסה מנוע - אוואוD ~ 08-010 אוואו
VB32703115D 08- 5שברולט קוריאהחליפי649.24כנף קד' ימ' - אוואוD ~ 08-010 אוואו
VB32703125D 08- 5שברולט קוריאהחליפי649.24כנף קד' שמ' - אוואוD ~ 08-010 אוואו
VB327031709- 5שברולט קוריאהחליפי71.56ביטנה כנף קד' ימ' - אוואוD ~ 08-010 אוואו
VB327031809- 5 אוואוD '5שברולט קוריאהחליפי80.4ביטנה כנף קד' שמD ~ 08-010 אוואו

VB3270376109-11 5שברולט קוריאהחליפי207.6כיסוי פנס ערפל ימ' -אוואוD ~ 08-010 אוואו
VB327037625D 09-11 5שברולט קוריאהחליפי32.1כיסוי ערפל שמ' שחור+ערפל אוואוD ~ 08-010 אוואו

VB327037809-11 5שברולט קוריאהחליפי441.09גריל במגן קד' מרכזי אוואו 5דלD ~ 08-010 אוואו
VB32703805D -09 5שברולט קוריאהחליפי605.9חיזוק קד' אווהוD ~ 08-010 אוואו
VB32703815D -08 5שברולט קוריאהחליפי1503.9מגן קד' חיצ' אוואוD ~ 08-010 אוואו
VB32703855D 08- 5שברולט קוריאהחליפי1244.5מגן אח'- אוואוD ~ 08-010 אוואו

VB3270396109-011 5שברולט קוריאהחליפי107.6ציר מכסה מנוע ימ' - אוואוD ~ 08-010 אוואו
VB3270396209-011 4שברולט קוריאהחליפי107.6ציר מכסה מנוע שמ' - אביאוD ~ 07-010 אוואו

VB3270402012- 4שברולט קוריאהחליפי897.01פח חזית עליון סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB3270410011- 4שברולט קוריאהחליפי1965.23מכסה מנוע - סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB3270411012- 4שברולט קוריאהחליפי1108.56כנף קד' ימ' סוניק/אוואוD ~ 011-017 סוניק
VB3270412012- 4שברולט קוריאהחליפי1108.56כנף קד' שמ' - סוניק/אוואוD ~ 011-017 סוניק
VB3270452012 4שברולט קוריאהחליפי332.23מסגרת ניקל לגריל קד' סוניקD ~ 011-017 סוניק

VB3270452112 4שברולט קוריאהחליפי390.6מסגרת לסורג קד' תחתון סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB3270453011- 4שברולט קוריאהחליפי513גריל עליון+ ניקל סוניקD ~ 011-017 סוניק

VB32704761011- 4שברולט קוריאהחליפי71.9מסגרת לפנס ערפל ימ' - סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB32704762015 4שברולט קוריאהחליפי68.1כיסוי ערפל שמאל-סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB3270478112 [+חור]-שברולט סוניקR 4שברולט קוריאהחליפי53.2כיסיו פנס ערפל קדD ~ 011-017 סוניק
VB32704785011- אוואו -12 - לא פעילשברולט קוריאהחליפי70.9מסגרת לפנס ערפל ימ' - סוניק

VB3270480012- 4שברולט קוריאהחליפי583.6חיזוק קד' תח' סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB3270481011- 4שברולט קוריאהחליפי1507.1מגן קד' חיצ' - סוניקD ~ 011-017 סוניק

VB3270482T011- 4שברולט קוריאהחליפי380.59ספוילר קד' תחתון - סוניק/אוואוD ~ 011-017 סוניק
VB3270484011- 4שברולט קוריאהחליפי2627.7חיזוק אחורי סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB32704854D  -011 4שברולט קוריאהחליפי1530מגן אח' - סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB3270490012- 4שברולט קוריאהחליפי102.8תפס מגן קד' אמצעי סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB3270491012- אוואו -12 - לא פעילשברולט קוריאהחליפי15תומך מגן קד' ימ' סוניק/אוואו
VB3270492012- אוואו -12 - לא פעילשברולט קוריאהחליפי15תומך מגן קד' שמ' סוניק/אוואו
VB3270511(ללא פנס כנף) 4שברולט קוריאהחליפי1108.59כנף קד' ימ'-סוניק -014D ~ 011-017 סוניק
VB32705124שברולט קוריאהחליפי1108.59כנף קד' שמ' סוניק -015 ללא חור לפנסD ~ 011-017 סוניק
VB3270581013- 4שברולט קוריאהחליפי1565.23מגן קד' סוניקD ~ 011-017 סוניק

VB3270581T013- 4שברולט קוריאהחליפי1565.23מגן קד' סוניקD ~ 011-017 סוניק
VB327211004-06 אפיקה ~ 04-06שברולט קוריאהחליפי2297.9מכסה מנוע - אפיקה
VB327218004 אפיקה ~ 04-06שברולט קוריאהחליפי620.3חיזוק למגן קד אפיקה
VB327221007- אפיקה ~ 07-09שברולט קוריאהחליפי1990מכסה מנוע אפיקה
VB327221107-012 אפיקה ~ 07-09שברולט קוריאהחליפי661.26כנף קד' ימ' - אפיקה
VB327221207-012 אפיקה ~ 07-09שברולט קוריאהחליפי672.4כנף קד' שמ' - אפיקה
VB327228107- אפיקה ~ 07-09שברולט קוריאהחליפי2002.9מגן קד' חיצ' - אפיקה
VB327310004- סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי4909.9פח חזית סילברדו
VB327311003-07 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2946.7מכסה מנוע סילברדו/סיירה/יוקון
VB327311899-07 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי482.8ביטנה כנף קד' שמ' - סילברדו
VB327317507-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2860פינה למגן קד' ימ'+ניקל+ללא.ח סילברדו
VB327317607-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2860פינה למגן קד' שמ'+ניקל+ללא.ח סילברדו

VB3273177199-02 סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי183.5ספם למגן קד' ימ' סילברדו
VB3273177299-02 סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי183.5ספם למגן קד' שמ' סילברדו
VB3273179103- סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי249.8מחזיק מגן קד-סילורדו
VB3273179203- סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי274.4תומך קד ימ-סלורדו
VB3273179303-07 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי248תומך קד ימ'-סילורדו

VB32731794103-06 סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי319.5מחזיק מגן קד' שמ'-סילברדו
VB3273180103-07 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי384.8תומך קד שמ'-סילורדו

VB327318108 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי3961.23מגן קד' על ניקל  -סילברדו
VB3273181203-07סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי3710.3פגוש קד' - סילברדו

VB327319103-06 סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי200.1חיזוק למגן קד' ימ' סילברדו
VB327319203-06 סילברדו ~ 03-05שברולט אמריקהחליפי126.5חיזוק למגן קד' שמ' סילברדו

VB3273200107-09 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי4470.4פח חזית אלומיניום סילברדו
VB327321007-10 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי3113.09מכסה מנוע - סילברדו
VB327321708- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי305.29ביטנה כנף קד' ימ' - סילברדו
VB327321808- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי305.29ביטנה כנף קד' שמ' - סילברדו
VB327322108- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי934.56בסיס למגן אח' סילברדו
VB327322307-011 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1010.6כיסוי דלת ארגז עליון - סילברדו
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VB327325308 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי4481.4גריל קד' מושלם שחור עם מסגרת ניקל סילברדו

VB3273260508 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי682פח ניצב-סילברדו
VB32732605108 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי509.9פח ניצב לסורג חזית שמ'- סילברדו
VB32732605208 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי581.13פח ניצב לסורג חזית ימ'- סילברדו

VB3273269108 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי865.56קשוט מ.מנוע-סילברדו
VB327327307-013 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי352מגן למנוע תח' - סילברדו
VB327327508 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי3108.56פינה קד' ימ' ניקל -סילברדו
VB327327709- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי189.56תושבת מס קד' סילברדו

VB3273277107- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי79.2קישוט מגן קד' ימ' עלי' סילברדו
VB3273277207- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי79.2קישוט מגן קד' שמ' עלי' סילברדו
VB3273277307- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי74.8קישוט מגן קד' ימ' מרכז' סילברדו
VB3273277407- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי74.8קישוט מגן קד' שמ' מרכז' סילברדו
VB3273279107- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי297.36תומך מגן קד' חיצ' ימ' - סילברדו
VB3273279207- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי297.36תומך מגן קד' חיצ' שמ' - סילברדו

VB32732792108-סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי612.9תומך מגן קד' שמ' צדדי סילברדו
VB3273279307- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי184.6תומך מגן קד' פנימי ימ' סילברדו
VB3273279407- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי288.2תומך מגן קד' פנימי שמ' סילברדו

VB3273285סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2588.56מגן אחורי - סילברדו -08 בסיס ברזל
VB3273287106-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי829.6פנל עליון מגן אח' ימ' - סלורדו
VB3273287206-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1210.9כיסויי פינתי שמ' למגן אח' סילברדו

VB327328907 - סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי756.7קלקר כיסוי אח' סילברדו
VB327329007- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי761.69קלקר כיסוי אח' ימ' סילברדו

VB3273291107- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2500.33פינה למגן אח' ימ' סילברדו
VB3273291207-09 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי2740.8פינה מגן אח' ימ' ללא חיישן - סילברדו

VB327329208- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי868.1תפס מגן קד' שמ'-סילברדו
VB3273292107- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1362.07פינה למגן אח' שמ' סילברדו
VB3273292208 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1685.3פינה אח' שמ'-סילברדו
VB3273296107- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי214.5ציר מ.מנוע ימ' -סילברדו
VB3273296207- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי227.1ציר מ.מנוע שמ' -סילברדו

VB327329806 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1060קישוט מטען שחור סילברדו
VB32733001010- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי3341.9פח חזית אלומיניום סילברדו

VB327330911 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי872מנעול מכסה מנוע-סילברדו
VB3273310011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי5866.56מכסה מנוע - סילברדו
VB3273317011 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי767.3ביטנה כנף קד' ימ' - סילברדו
VB3273318011 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי956.6ביטנה כנף קד' שמ' - סילורדו

VB32733351011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי226.6מגן בוץ קד' ימ' סילברדו
VB3273335212- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי226.6מגן בוץ קד' שמ' סילברדו
VB3273343109- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי6502.01דלת לארגז אחורי ללא מנגנון נעילה סילברדו

VB327334912 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי6502.01דלת מטען סילברדו
VB3273351T11- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי4108.02גריל קד' עם מסגרת ניקל סילברדו

VB3273358011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1305.55קישוט מכסה מנוע - סילברדו
VB327337312 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי497.3מגן מנוע תח' סילברדו

VB32733761011 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי283.2גריל ימ במגן קד סילברדו
VB3273376212- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי283.2כיסוי פנס ערפל קד' שמ' סילברדו
VB32733791011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי188.1תומך מגן קד' ימ'+שמ' סילברדו
VB32733795011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי433.01חיבור ימ' למגן קד' פלסטיק -סילברדו
VB32733796011- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי433.01חיבור שמ' למגן קד' פלסטיק -סילברדו
VB3273380111- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי197.36חיזוק לפגוש קד' ימ' - סילברדו

VB327338011011- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי177.2קצב שלדה  קד' סילברדו
VB3273380211- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי221.58חיזוק לפגוש קד' שמ' - סילברדו

VB3273381011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי7135.26מגן קד' תח'+חור לערפל סילברדו
VB32733810T10 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי3508.56מגן קד' עליון ניקל  -סילברדו

VB32733811011- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי5353.65מגן קד' חיצ' ניקל ללא ערפל סילורדו
VB3273382011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1765.9ספויילר קד' סילברדו

VB32733821011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1169.56ספויילר חזית - סילברדו
VB32733822011-013 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1201.6כיסוי למגן קד' תחת' סילברדו

VB3273385011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי4477.4מגן אח' אמצעי - סילברדו
VB3273385111- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי8865.59מגן אחורי מושלם ניקל סילוורדו

VB327339006- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי731.1כיסוי עליון לחזית סילוורדו
VB327339106-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1852.9תומך קד' ימ' - סילברדו
VB327339206-010 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1852.9תומך שמ' למגן קד' - סילברדו
VB3273395011 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי550.2מיכל מתיז מים מושלם (חיישן+מנוע) סילברדו
VB3273400014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי5989.6פח חזית סילווראדו

VB32734001015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי7897.9כונס בפח חזית סילברדו
VB3273402116- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי3402.4קורה לפח חזית סילברדו

VB3273410014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי7505.22מכסה מנוע- סילווראדו
VB32734100014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי215.32תומך קדמי שמאל סילווראדו
VB32734101014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי215.32תפס ימ מגן קד -סילברדו
VB3273410T014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי7505.22מכסה מנוע- סילווראדו

VB3273417014 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי969.25ביטנה קד ימ סילברדו
VB32734178014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי621.13תושבת למס' רישוי קד' - סילווראדו

VB327341814- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי969.25ביטנה קד' שמאל סילווראדו
VB3273441016- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי7710.3קליפת דופן אח' ימ'-סילברדו
VB3273442014-018 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי7294.8קליפת כנף אח' שמ'-סילברדו
VB3273452014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1874.36פח חזית חיצוני סילברדו
VB3273469015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי3978.4קשוט עליון למגן אח'-סילברדו
VB3273477סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1305.25כונס למגן קד'-סילורדו -015 עם חור לחיישן
VB3273478014 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי944.8גריל מרכזי במגן סילברדו

VB32734791014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי499.8תושבת ימ' למגן קד' - סילווראדו
VB3273479214- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי499.8תומך בשילדה שמאל סילבראדו/סיירה
VB32734793014-016 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי529.8תושבת למגן קד' ימ' - סילברדו
VB32734794014-016 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי529.8תושבת למגן קד' שמ' - סילברדו
VB32734795014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי485.56תפס מרכזי למגן קד' תח' סילוורדו
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VB327348015- יוקון - לא פעילשברולט אמריקהחליפי5593.1חיזוק קדמי יוקון
VB327348115 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי10959מגן ק' חיצ' + חיישן סילברדו

VB3273482115- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי647.59מגן קדמי תחתון-ניקל שברולט סילברדו
VB327348416-  יוקון - לא פעילשברולט אמריקהחליפי6692.5חיזוק אח' יוקון
VB3273485סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי8309.56מגן אח' חיצ' ניקל סילוורדו -14 ללא חיישנים

VB32734851סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי8309.56מגן אח' סילברדו 14 + חיישן
VB3273485214- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי12721מגן אח' ניקל (מושלם) סילוורדו
VB32734881014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1009.9תומך אח' ימין סילברדו
VB3273488214 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1009.9תומך אח שמ-סילברדו
VB32734883014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי743.01תושבת ימ' למגן אח' - סילברדו
VB32734884014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי743.01תושבת שמ' למגן אח' - סילברדו
VB32734911014-  סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי776.7פינה ימ' לניקל במגן אח' - סילוורדו

VB3273492014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי774.7פינה שמ' למגן אח' - סילווראדו
VB3273493014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי524.4כיסוי פינה ימ' למגן אח'- סילווראדו
VB3273494014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי524.4כיסוי פינה שמ' - סילווראדו
VB3273495015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי517.3תפס עליון למגן קד' סילברדו
VB3273496015- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1508.56תפס למגן קד' תח' - סילברדו

VB32734961014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי534.7ציר ימ' למכסה מנוע - סילווראדו
VB32734962014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי241.5ציר שמ' למכסה מנוע - סילווראדו

VB3273500017 סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי5452.1פח חזית מושלם-סילברדו
VB32735001014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי5881.8פח חזית חיצ+פני' מושלם סילווארדו

VB327351016- סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי8834.4מכסה מנוע סילברדו
VB3273511014-017 סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי6805.59כנף קד' ימ' סילברדו

VB3273511T014-017 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי6805.59כנף קד' ימ' סילברדו
VB3273512014-017 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי6805.59כנף קד' שמ' סילברדו

VB3273512T014-017 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי6805.59כנף קד' שמ' סילברדו
VB3273549T15-סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי8879.2דלת תא מטען סילברדו

VB3273553-15 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי7044.17גריל קד' -סילברדו
VB32735755014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי999.2תושבת פנס ראשי ימ' סילברדו
VB32735756014-017 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי999.2תושבת לכנף קד' שמ' סילברדו
VB3273576115- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי584.2מסגרת פנס ערפל קד' ימ' סילברדו
VB3273576215- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי595מסגרת פנס ערפל קד' שמ' סילברדו
VB32735791014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2442.5תומך מגן קד' ימ' - סילברדו
VB32735792014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2442.5תומך מגן קד' שמ' - סילברדו
VB32735793014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי397תפס ימ' למגן קד' - סילווראדו
VB32735794014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי397תפס שמ' מגן קד' - סילווראדו
VB32735795014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2580.8תומך מגן קד' מרכזי - סילוורדו

VB3273581014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי13209.56מגן קד' - סילברדו
VB3273582T014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1964.6ספוילר מגן קד' - סילברדו

VB3273585- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי3591.9אחורי חיצוני+קישוט הכנה צבע שברולט סילברדו
VB3273588215- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי802תומך אח' ימין סילברדו

VB327361014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי7565.9מכסה מנוע+פתח סילברדו
VB3273673016- סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי451.4מגן מצננים תח' - סילברדו
VB327368517 סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי16063.8מגן אח'-מושלם-סילברדו
VB3273708020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי692גשר על' לפח חזית - סילברדו
VB3273711020-  ~ סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי6209כנף קד' ימ'  סילברדו
VB3273712020-  ~ סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי6209כנף קד' שמ'  סילברדו
VB3273714020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי190.3בולם ימ' מכסה מנוע - סילברדו
VB3273715020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי190.3בולם שמ' מכסה מנוע - סילברדו
VB3273717020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי1089.2ביטנה קד' ימ' - סילברדו

VB32737178020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי268.2תושבת לוחית רישוי קד' - סילברדו
VB327371781020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי440.84תושבת לוחית רישוי קד' - סילברדו

VB3273718020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי1091.2ביטנה קד' שמ' - סילברדו
VB32737731020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי135.6מגן מנוע קד' - סילברדו
VB3273779119- סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי194תומך מגן קד' ימ' סילברדו
VB3273779219- סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי194תומך מגן קד' שמ' סילברדו
VB32737793020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי448.8תומך מגן קד' מרכזי ימ' - סילברדו
VB32737794020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי448.8תומך מגן קד' מרכזי שמ' - סילברדו
VB32737795020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי510תושבת מגן קד' מרכזי - סילברדו
VB32737797020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי338.1תומך מגן קד' תח' ימ' - סילברדו
VB32737798020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי338.1תומך מגן קד' תח' שמ' - סילברדו

VB3273781020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי9993מגן קד' (ניקל) - סילברדו
VB3273787020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי586.8קישוט מרכזי למגן קד' - סילברדו

VB32737883020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי1701.23תומך קד' ימ' (ברזל) - סילברדו
VB32737884020-  סילברדו ~  -020שברולט אמריקהחליפי1701.23תומך קד' שמ' (ברזל) - סילברדו

VB3274111GMC 07-09 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי4697.6כנף קד' ימ' - סילברדו 07-09 סיירה
VB3274112GMC 07-09 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי4697.6כנף קד' שמ' - סילברדו 07-09 סיירה
VB3274181סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1335.7פלסטיק על מגן אחורי-סילוורדו
VB327510205- 4שברולט קוריאהחליפי120גשר עליון - אופטרהD ~ 06-010 אופטרה
VB327510305- 4שברולט קוריאהחליפי171.4פח  משקף קד'  ימ' אופטרהD ~ 06-010 אופטרה
VB327510405- 4שברולט קוריאהחליפי171.4פח  משקף קד'  שמ' אופטרהD ~ 06-010 אופטרה
VB32751074D -04 4שברולט קוריאהחליפי236.01גשר תחתון קד' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VB327511004-05 4שברולט קוריאהחליפי1308.59מכסה מנוע אופטרהD ~ 04-05 אופטרה

VB327511014D 05- 4שברולט קוריאהחליפי1316.6מכסה מנוע אופטרה+ח.ניקלD ~ 06-010 אופטרה
VB327511104-08 4שברולט קוריאהחליפי569.2כנף קד' ימ' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה

VB327511115D -04 5שברולט קוריאהחליפי569.2כנף קד' ימ' - אופטרהD ~ 06-010 אופטרה
VB32751112D5 04-05 4שברולט קוריאהחליפי569.2כנף קד' שמ' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה

VB3275117D4 04-05 4שברולט קוריאהחליפי126.6ביטנה כנף קד' ימ' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VB3275118D4 04-05 4שברולט קוריאהחליפי126.6ביטנה כנף קד' שמ' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה

VB3275151106- 4שברולט קוריאהחליפי394.6גריל קד' -אופטרהD ~ 06-010 אופטרה
VB327518004-05 4שברולט קוריאהחליפי499.56חיזוק מגן קד' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VB327518103-04 4שברולט קוריאהחליפי909.7מגן קד' - אופטרהD ~ 04-05 אופטרה

VB327518114D 05-08 4שברולט קוריאהחליפי1208.59מגן קד' - אופטרהD ~ 06-010 אופטרה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB32751812D5 05-010 5שברולט קוריאהחליפי1298.56מגן ק' חיצ' - אופטרהD ~ 06-010 אופטרה

VB32751854D 04-08  4שברולט קוריאהחליפי1481.13מגן אח' חיצ' אופטרהD ~ 06-010 אופטרה
VB327518515D -05  5שברולט קוריאהחליפי1489.89מגן אח' -אופטרהD ~ 06-010 אופטרה

VB3278110ויונט ~  04-09שברולט קוריאהחליפי1128.1מכסה מנוע -ויונט
VB328310008 טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי1275.99פח חזית ברזל מושלם-אפלנדר

VB32831001אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1305.23פח חזית אפלנדר-06 פיבר
VB328311708 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי204.2ביטנה כנף קד' ימ' - אפלנדר

VB3283151T06-10 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1098.56ניקל מרכז' במגן קד' עלי'-אפלנדר
VB3283178T05-09 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי905.33גריל תחתון במגן קד' אפלנדר

VB328318008- אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1093.25חיזוק מגן  קד' - אפלנדר
VB3283181T05-09 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1459.23מגן קד' אפלנדר

VB328318208 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1150ספויילר קד'-אפלנדר
VB328318305-09 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי872.56קלקר מגן קד'-אפלנדר
VB328318405-09 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1641.25חיזוק אח'-אפלנדר

VB3283185T08 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1780.52מגן אח' חיצ' אפלנדר 5 מקומות
VB3283482T014-017 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי821.3ספויילר תח' דק למגן קד' - אפלנדר -013/טראוורס

VB328510209- 4שברולט קוריאהחליפי1854.91פח חזית עליון - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328511109-12 4שברולט קוריאהחליפי905.56כנף קד' ימ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB3285111409- 4שברולט קוריאהחליפי2696.8דלת קד' ימ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328511209-12 4שברולט קוריאהחליפי904.23כנף קד' שמ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB3285112409- 4שברולט קוריאהחליפי2738.8דלת קד' שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328511408- 4שברולט קוריאהחליפי2656.7דלת אח' ימ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328511709-012 4שברולט קוריאהחליפי349.5ביטנה כנף קד' ימ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285118010-012 4שברולט קוריאהחליפי349.5ביטנה כנף קד' שמ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB3285142409 4שברולט קוריאהחליפי2669.7דלת אח' שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB32851490D4  -010 - 4שברולט קוריאהחליפי2145.6מכסה מטען - קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB328515011-12 4שברולט קוריאהחליפי459.26סורג קד'אמצעי+ניקל קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328515308-010 4שברולט קוריאהחליפי426.9גריל קד' עליון קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB32851622010 4שברולט קוריאהחליפי56.6פחית כנף שמ'-קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328516809 4שברולט קוריאהחליפי23.3כיסוי וו גרירה ק' קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB3285172109-016 4שברולט קוריאהחליפי46.25תפס מגן אח' ימ' (מתחת לפנס) - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285172209-016 4שברולט קוריאהחליפי48.26תפס מגן אח' שמ' (מתחת לפנס) - קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB3285173011-012 4שברולט קוריאהחליפי393.32מגן מנוע תח' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB32851784שברולט קוריאהחליפי397גריל תח' - קרוז -011 טורבוD ~ 09-011 קרוז

VB3285178111- (ללא חור) ׁ◌4שברולט קוריאהחליפי42תריס ערפל קד' ימ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328517824D  -09 4שברולט קוריאהחליפי42כיסוי ערפל קד' שמ' (ללא חור) - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285178509+ 4שברולט קוריאהחליפי67.5מסגרת ערפל במגן קדמי ימין קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285178609 שברולט קרוז-L 4שברולט קוריאהחליפי67.5מסגרת פנס ערפל קדD ~ 09-011 קרוז

VB328518012 4שברולט קוריאהחליפי2885.9חיזוק  מגן קד' - קרוז טורבוD ~ 09-011 קרוז
VB3285180110 4שברולט קוריאהחליפי293.9חיזוק קד' תח' פלסטיק קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB32851814שברולט קוריאהחליפי2204.9מגן קד' - קרוז -09 הכנה לצבעD ~ 09-011 קרוז
VB328518209- 4שברולט קוריאהחליפי147.8ספוילר קד' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328518509- 4שברולט קוריאהחליפי1508.59מגן אח' ללא חורים לחיישנים קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB32851851T4שברולט קוריאהחליפי1908.56מגן אח' - קרוז 08-012 עם חור לחיישןD ~ 09-011 קרוז
VB328518524שברולט קוריאהחליפי3799.3מגן אח' קרוז-דגם ספורט טורבו 08-12 +חוריםD ~ 09-011 קרוז

VB328519111-12 4שברולט קוריאהחליפי43.8תפס מגן קד' שמ' צדדי קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328519211-12 4שברולט קוריאהחליפי30תפס למגן קד' ימ' צדדי קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285211012- 4שברולט קוריאהחליפי1107כנף קד' ימ' קרוז ללא חורD ~ 09-011 קרוז
VB3285212012- (טורבו)4שברולט קוריאהחליפי1869.56כנף קד' שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285213012- 4שברולט קוריאהחליפי260.8כיסוי תח' במגן קד' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285217USA 11-15 4שברולט קוריאהחליפי1111.68ביטנה קד ימין קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285218012- 4שברולט קוריאהחליפי592בטנה קד' שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328524111 4שברולט קוריאהחליפי2927.6כנף אח' ימ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB32852424שברולט קוריאהחליפי3396.4כנף אח' שמ' - קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB3285253Tחורים לאיתות במגן+ RS 011- 4שברולט קוריאהחליפי4599.1מגן קד' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328527615D 12 4שברולט קוריאהחליפי166.9כיסוי ערפל קד' ימין+ניקל קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285276213 ניקל קרוז + L 4שברולט קוריאהחליפי165.6תריס ערפלD ~ 09-011 קרוז

VB328527811- 4שברולט קוריאהחליפי57.8גריל במגן תחתון קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285284012- 4שברולט קוריאהחליפי1302.6חיזוק אח' קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB3285285TRS -011 4שברולט קוריאהחליפי5213.4מגן אח' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285383010- 4שברולט קוריאהחליפי709.56קלקר למגן קדמי קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB3285401016- 4שברולט קוריאהחליפי437.88פח חזית על' מרכזי קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285410017-  4שברולט קוריאהחליפי6216.66מכסה מנוע - קרוזD ~ -017 קרוז

VB32854101017-  4שברולט קוריאהחליפי341.6פח ניצב למנעול מכסה מנוע - קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285411017- 4שברולט קוריאהחליפי1913.7כנף קד' ימ' קרוזD ~ -017 קרוז

VB32854114017- 4שברולט קוריאהחליפי8437.6דלת קד' ימ' קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285412017- 4שברולט קוריאהחליפי1913.7כנף קד' שמ' קרוזD ~ -017 קרוז

VB32854124017- 4שברולט קוריאהחליפי8437.6דלת קד' שמ' - קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285417016-017 4שברולט קוריאהחליפי1008.11ביטנה לכנף קד' ימ' קרוזD ~ -017 קרוז

VB32854178017- 4שברולט קוריאהחליפי264.56תושבת רישוי קד' קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285418016-017 4שברולט קוריאהחליפי1008.11ביטנה לכנף קד' שמ' קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285449017- 4שברולט קוריאהחליפי5622.9דלת מטען קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285451017 -4שברולט קוריאהחליפי3060.52סורג חזית קרוזD ~ -017 קרוז

VB3285453T017- 4שברולט קוריאהחליפי2827.4סורג חזית מרכזי קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285460317- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי453.8כיסוי ניקל לפנס ערפל ימ' טראקס
VB3285460417- טראקס ~ -017שברולט קוריאהחליפי453.8כיסוי ניקל לפנס ערפל שמ' טראקס

VB3285468017- 4שברולט קוריאהחליפי655.1כיסוי וו גרירה קד' - קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285473017- 4שברולט קוריאהחליפי1787מגן מצננים תח' קרוזD ~ -017 קרוז

VB3285473116- 4שברולט קוריאהחליפי1066.32מגן מצננים קורזD ~ -017 קרוז
VB328547704D  -017 4שברולט קוריאהחליפי584קישוט מרכזי למגן קד' - קרוזD ~ -017 קרוז

VB3285478017- 4שברולט קוריאהחליפי2269.52גריל במגן קד' קרוזD ~ -017 קרוז
VB32854791017 -4שברולט קוריאהחליפי223.87תושבת למגן קד' ימין קרוזD ~ -017 קרוז
VB32854792017 -4שברולט קוריאהחליפי223.87תושבת למגן קד' שמ' קרוזD ~ -017 קרוז
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VB3285480016- 4שברולט קוריאהחליפי1998.38חיזוק למגן קד' פני' - קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB32854814D  -017 רוז(USA דגם)'4שברולט קוריאהחליפי8107.54מגן קדD ~ -017 קרוז
VB3285482017 -4שברולט קוריאהחליפי806.76ספוילר למגן קד' קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285484017 -4שברולט קוריאהחליפי2641.7חיזוק מרכזי למגן אח' קרוזD ~ -017 קרוז

VB3285485T017- 4שברולט קוריאהחליפי7163.47מגן אח' חיצ' - קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285486017- 4שברולט קוריאהחליפי2391.9קלקר פנימי למגן אח' - קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285487017-  4שברולט קוריאהחליפי139.31תושבת מרכזית למגן אח' - קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285490017- 4שברולט קוריאהחליפי1493.58כיסוי פנימי לקלקר מגן קד' קרוזD ~ -017 קרוז

VB32854961017- 4שברולט קוריאהחליפי680.6ציר מכסה מנוע ימ' קרוזD ~ -017 קרוז
VB32854962017- 4שברולט קוריאהחליפי623.4ציר מכסה מנוע שמ' קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285576119 4שברולט קוריאהחליפי547.21מסגרת לפנס ערפל קד' ימ' קרוזD ~ -017 קרוז
VB3285576219 4שברולט קוריאהחליפי542.21מסגרת לפנס ערפל קד' שמ' קרוזD ~ -017 קרוז

VB328596109-11 4שברולט קוריאהחליפי84.47ציר מכסה מנוע ימ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VB328596209-11 4שברולט קוריאהחליפי88.3ציר מכסה מנוע שמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז

VB32911801013- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1318.9חיזוק קד' אלומיניום אימפלה
VB329310012- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי5974.4פח חזית קאמרו

VB32931100010-015 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי101תומך תח' שמ' למגן קד' קאמרו
VB3293110111- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי215.6תפס למגן קד' ימ' תח' - קאמרו

VB3293112011- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי4604.8כנף קד' שמ' - קאמרו
VB329311311- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי430.5בולם מכסה מנוע ימין קאמרו
VB329311711 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי906.4ביטנה כנף קד' ימ' - קאמרו
VB329311811 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי848.4ביטנה כנף קד' שמ' - קאמרו
VB329315111 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי1379גריל קדמי קאמרו

VB329315151010- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי878.3גריל מגן קד' תח' קאמרו
VB3293177010-015 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי271.7תושבת מס' רישוי מגן קד' קאמרו

VB32931801010-015 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי3044.5מגן פנימי קד' קאמרו
VB329318080010-015 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי461.2חיזוק עליון קאמרו

VB329318111- קאמרו SS  קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי4745.4מגן קד' חיצ' דגם
VB3293181111- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי4398.6מגן קד' חיצ' - קאמרו
VB32931812014- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי6665.8מגן קד' חיצ' קאמרו

VB329318611- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי1359.8ספויילר מגן אחורי קאמרו
VB329319111 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי183.2תפס למגן קד' ימ' - קאמרו
VB329319211 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי183.2תפס למגן קד' שמ' - קאמרו
VB329320816- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי666.4גשר רדיאטור קד' קאמרו
VB3293211016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי3986.7כנף קד' ימ' קאמרו

VB3293211016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי10062.8מכסה מנוע קאמרו
VB3293211716- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי1236.5ביטנה קד' ימין קמארו
VB3293211817- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי1112.8ביטנה קד' שמאל קאמרו

VB3293212016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי3775.3כנף קד' שמ' קאמרו
VB3293217016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי1467.7ביטנה לכנף קד' ימ' קאמרו
VB3293218016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי1335.6ביטנה לכנף קד' שמ' קאמרו
VB3293233016-  קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי530.9כונס אויר ימ' במגן קד' - קאמרו
VB3293234016-  קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי530.9כונס אויר שמ' במגן קד' - קאמרו
VB329327516- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי721.2פתח אוויר למגן קד' ימין קאמרו

VB3293275116 קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי708.7פתח ימ' למגן קד' קאמרו
VB329327616- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי749.4פתח אוויר למגן קד' שמאל קאמרו

VB32932771016- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי665.5קישוט למגן קד' ימ' קאמרו
VB32932772016- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי665.5קישוט למגן קד' שמ' קאמרו
VB32932776016-  קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי587.3קישוט שמ' לגריל קד' (שחור) - קאמרו
VB32932791020-  016-019 קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי547.8קישוט ימ' למגן קד' - קאמרו
VB32932792016-  קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי72.6תומך צדדי שמ' למגן קד' - קאמרו
VB32932801016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי1396.8קלקר מגן קד' - קאמרו

VB3293281020-  016-019 קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי3157.3חיזוק פנ' למגן קד' - קאמרו
VB32932812016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי14913.6מגן קד' חיצוני -קאמרו

VB329328416- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי3260חיזוק אחורי קאמרו
VB32932841016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי2777.5חיזוק אח פלסטיק -קאמרו

VB32932851T017- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי14913.6מגן אח'+חיישנים קמרו
VB3293285T017- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי4701.1מגן אח' ללא חורים לחיישנים קאמרו

VB32932861T016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי8741.7ספוילר אח' תח' -קאמרו
VB3293286T017- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי5008ספויילר אח' קמארו
VB32932882016- קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי375.8ספוילר שמ' למגן קד' -קאמרו
VB32933010020-  קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי11056.3מכסה מנוע (ללא כונס) - קאמרו
VB3293317820- קאמרו ~  -020שברולט אמריקהחליפי543.4תושבת מספר קדמית  קאמרו

VB3293355016-  קאמרו ~  -020שברולט אמריקהחליפי367.5כיסוי המשך ימ' לגריל תח' - קאמרו
VB3293356016-  קאמרו ~  -020שברולט אמריקהחליפי401.8כיסוי המשך שמ' לגריל תח' - קאמרו

VB32933761020- קאמרו ~  -020שברולט אמריקהחליפי575.6מסגרת פנס ערפל ימין קאמרו
VB32933762020- קאמרו ~  -020שברולט אמריקהחליפי575.6מסגרת פנס ערפל שמאל קאמרו
VB3293378120 קאמרו ~  -020שברולט אמריקהחליפי366.4גריל ימ' במגן קד' קאמרו
VB3293378220 קאמרו ~  -020שברולט אמריקהחליפי366.4גריל שמ' במגן קד' קאמרו

VB3295110(K96861599ישן)קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי2997.59מכסה מנוע-קפטיבה -08
VB330511111- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי989.56כנף קד' ימ' - ספארק
VB3305151013 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי589.35גריל קדמי עליון-ספארק
VB3305153013 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי770.9גריל קדמי תחתון-ספארק

VB33051811013 ספארק LTZ ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי2119.1מגן קד' (פסיה) לדגם
VB3305181T(LS) 013 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1561.13מגן קד' חיצ' -ספארק
VB3305185T013-017 'ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1399.56מגן אח' ספארק חיצ

VB3305210015- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2807.3מכסה מנוע - ספארק
VB3305253016- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי647.28גריל קד'(עם ניקל) - ספארק

VB33052762016- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי485מסגרת פנס ערפל קד' שמ' מושלם ספארק
VB33052764017- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי222.5ניקל למסגרת ערפל שמאל ספארק

VB3305281016- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2687.9מגן קד' ספארק
VB330528516-  ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2013.1מגן אח' ספארק

VB33052851ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי3032.8מגן אח' חיצוני ספרק -017 + חורים לחיישנים
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VB3305287016- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי1508.01גריל במגן תחתון+ניקל מוש ספארק

VB33505276317 ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי212.6ניקל ערפל קד' ימ'-ספארק
VB35771873017- 4קיהחליפי756.5קישוט מגן קד' ריוD ~ 015-017 ריאו
VB35775791017- 4קיהחליפי77.9תומך צדדי ימ' למגן קד' - ריוD ~ -018 ריאו

VB3701110RENEGADE -015 - ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5869.25מכסה מנוע
VB3701110016- (ג'יפ) ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5693פח חזית מושלם קרייזלר רנגייד
VB37011151015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1527.5גריל קדמי ריינגייט
VB37011178018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי310.96תושבת לוחית רישוי קד' - ריינגלר

VB3701118016- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1780.8ביטנה קד' שמ' ריינגייט
VB3701151015-019 ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי9928.8גריל קד' - ריינגייד

VB3701166316- (ג'יפ) ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1112.4קשת כנף אחורי ימין קרייזלר רנגייד
VB3701166416- (ג'יפ) ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1154.6קשת כנף אחורי שמ' קרייזלר רנגייד
VB37011671015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1007.7קישוט דלת קד' ימ' - ריינגייט
VB37011673015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1150קישוט תח' לדלת אח' ימ' - רייגייד
VB37011674015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1127.6קישוט דלת קד' שמ' - ריינגייט
VB37011683017- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1523.5קישוט דלת אח' שמ' - רינגד
VB37011761015-019 ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי909.8מסגרת פנס ערפל קד' ימ' - ריינגייד
VB37011762015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי814.4כיסוי ערפל קד' שמ' - ריינגייד
VB3701178116- קרייזלר רנגייד R ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי507.5כיסוי גריל במגן קדמי
VB3701178216- קרייזלר רנגייד L ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי529.9כיסוי גריל במגן קדמי
VB3701178315-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי167.2תומך מגן קד' ימ' ריינגייט
VB37011792015- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי167.2תומך קד' שמ' - ריינגייט

VB3701180015- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1207.7מחזיק לגריל קד' רנגייט
VB3701180015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3665.5מגן קד' פני על' ריינגייט
VB3701180115-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1621.5מגן קד' פני תח' ריינגייט

VB3701181015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2990מגן קד' על' - ריינגייד
VB37011811016- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4575.6מגן קד' ערום רנגייד

VB37011811T016- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4575.6מגן קד' ערום רנגייד
VB370118315- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי794.9קלקר מגן קד'  רנגייד

VB37011850015-019 ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3721.7חיזוק למגן אח' - ריינגייד
VB37011851RENEGAD -015ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5722.5מגן אח'+סנסור מפואר+כנה צבע ג'יפ

VB3701187015- ריינג'ייט B ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2246.5קישוט למגן אח' תחתון
VB37011871015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי880המשך גריל תח' שמ' במגן קד' - ריינגייד
VB37011872017-ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי460גריל ימין במגן קד' מרכזי ג'ייפ
VB37011873015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי579.9גריל תח' במגן קד' - ריינגייד
VB37011882015-019 ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי284.3תומך שמ' למגן אח' - ריינגייד

VB3701192RENEGADE -015 - 'ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1931.2פינה לפגוש אח' עליון שמ
VB370718507-012 ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4504.6מגן אח' דודג' קאליבר
VB370845109-10 פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי759.2גריל חזית פטריוט
VB370848009-10 פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1390פנימי למגן קד' פטריוט
VB370921000-06 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3967.2מכסה מנוע - צ'ירוקי
VB370931805-07 - 'ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי462ביטנה כנף קד' שמ
VB370938108 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3792.9מגן קד' גרנד שירוקי
VB370940008-10 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2165.7פח חזית ליברטי
VB370941808 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי295.9ביטנה לכנף קד' שמ' ליברטי/פטריוט
VB370945108-10 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2870.7גריל קד' ליברטי

VB3709465108- ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1798.7קשת כנף קד' ימ' (שחור) ליברטי
VB3709465208- ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3110.5קשת כנף קד' שמ' (שחור) ליברטי

VB370947708-10 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1425.2ניקל תח' למגן קד' ליברטי
VB370948008-012 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2100.5חיזוק פנ' למגן קד' (פפלסטיק) - ליברטי
VB370948108-010 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2137.1מגן קד' מפואר - ליברטי

VB3709485108-010 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3462.4מגן אח' מפואר - ליברטי
VB3709485208-010 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3185.5מגן אח'+חורים לחיישן - ליברטי
VB3709485T07 ליברטי ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1736.8מגן אחורי ליברטי

VB3709517011-015 פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי507.8ביטנה לכנף קד' ימ' - פטריוט
VB3709518011-015 פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי398.5ביטנה לכנף קד' שמ' - פטריוט
VB370955111- פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2487.4גריל קד' חיצ' (מושחר) - פטריוט

VB3709551311- פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי578.9גריל פנימי מושחר - פטריוט
VB370958111- פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי982.1מגן קד' תחתון - פטריוט
VB371011093-98 גרנד צ'ירוקי 94-99 - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2900מכסה מנוע - גרנד שירוקי
VB371011794-99 גרנד צ'ירוקי 94-99 - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי477.9ביטנה כנף קד' ימ' - גרנד צ'ירוקי
VB371011894-99 גרנד צ'ירוקי 94-99 - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי477.9ביטנה כנף קד' שמ' - גרנד צ'ירוקי

VB371017015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי1232ביטנה לכנף קד' ימ' - קולורדו
VB37101812011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3629.52מגן קדמי-גרנד שירוקי

VB371020299-04 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי393.9גשר קד' עליון - גראנד שירוקי
VB371021100 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי743.6כנף קד' ימ' - גרנד צ'ירוקי
VB371021799-04 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי263.9ביטנה כנף קד' ימ' - קרייזלר
VB371028799-04 קרייזלר M300 99-04קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי850.3ניקל עליון מגן אחורי ~ M300
VB371030707- גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2359.2חיזוק קד' שירוקי
VB371031007-010 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6858מכסה מנוע - גרנד צ'ירוקי
VB371031205-09 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2010.7כנף קד' שמ' - גרנד שירוקי
VB371031705-07 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי656ביטנה כנף קד' ימ' שירוקי

VB3710317705-010 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי833.6ביטנה כנף קד' ימ' ג.שרוקי
VB371031805-07 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי697.5ביטנה כנף קד' שמ' - ג.שירוקי

VB3710318808 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי842.4ביטנה כנף קד' שמ' - ג.שרוקי
VB3710351105-010 ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1890.3גריל קד ניקל ליברטי
VB3710351209 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי637.2מחזיק מגן ק' פלסטיק לארדו

VB371035305-07 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2488.1גריל קד' ניקל מוש' ג.שירוקי
VB37103531גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990גריל קד' מושלם שירוקי 05-10 לצבע
VB3710353208-10 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990גריל קדמי ניקל מוש' ג.שירוקי
VB3710365306- ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי632.2קשת כנף קד' ימ' שירוקי/ליברטי
VB3710365406- ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי816.8קשת כנף קד' שמ' שירוקי/ליברטי
VB3710367407-09 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1033.5קישוט דלת קד' שמ' ניקל - גראנד שירוקי



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB3710368307-09 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי590.8קישוט דלת אח' ימ' ניקל - גראנד שירוקי
VB3710368407-09 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי629.2קישוט דלת אח' שמ' ניקל - גראנד שירוקי
VB3710376109- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי224.8כיסוי פנס ערפל שמ'+ימ' שח' שירוקי

VB371037705-09 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1122.7ניקל תח' למגן קד'-גרנד שירוקי
VB371037907-10 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי520מגן קד' פנימי פלסטיק גרנד שירוקי
VB371038107 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990מגן קד' חיצ' ללא ערפל הכנה לצבע שירוקי

VB3710381106 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2228.8מגן קד' חיצ'+ערפל שחור עם ניקל שירקי
VB3710381207-10 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3796מגן קד' חיצוני ללא ניקל ג.שרוקי
VB3710381407-010 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי10101.49מגן קד' - גרנד צ'ירוקי
VB3710382105-10 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי240.4תושבת מס' קדמי גרנד צ'ירוקי
VB3710382T08גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1398.3ספויילר קד' - גרנד שירוקי

VB371038607 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי251.2ספוילר מגן ק' גרנד שירוקי
VB371038705-09 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי910ניקל מגן אח' -גרנד שירוקי

VB3710387005-10 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1468.9קישוט מגן אח' מרכ' שח' ע.ח.חישן שירוקי
VB3710387305-10 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1619.9קישוט ניקל מגן אח' ע.ח.חיישן שירוקי
VB3710388108-010 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי362.9מחזיק למגן רוח - גרנד שירוקי

VB371039507-010 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי608.8מיכל מתיז מים-גרנד שירוקי
VB3710400011-014 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6497.4פח חזית גראנד שירוקי

VB37104100011- גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי66.6תפס מגן קד' שמ' - ג.שרוקי
VB37104101010 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי65.9תפס מגן קד' ימ'-גרנד שרוקי

VB3710411011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2360כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות - ג.שרוקי
VB3710412011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2360כנף קד' שמ' ללא חור לפנס כנף-ג.שרוקי

VB37104121011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3712.2כנף קד' שמ' עם חורים- גראנד שירוקי
VB3710417011-014 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי850.4ביטנה לכנף קד' ימ' ג.שירוקי

VB37104171014-016 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1150.4ביטנה קד ימ'- ג.צ'ירוקי
VB3710418011-014 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1014ביטנה קד' שמ' גראנד שירוקי

VB37104181012-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי727.9ביטנה קד שמ'- ג.צ'ירוקי
VB3710457012 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי121.1מחזיק גריל קד' - ג.שרוקי

VB37104661011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי889.5קשוט כנף אח' ימ'-ג.שרוקי
VB37104662011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי847.3קשת כנף אח שמ גרנד שירוקי

VB371046682011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי685.3קישוט לדלת אח' שמ' גראנד צירוקי
VB371047511- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי296.3פינה למגן קד' ימ' ג.צ'ירוקי
VB3710476011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי284.6פינה למגן קד' שמ' ג.צ'ירוקי

VB3710477011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2678.4ניקל מגן קד'-ג.שרוקי
VB37104781011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי142.8תריס במגן קד' ימ' ללא ערפל גרנד שירוקי
VB37104782011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי134.8תריס מגן קד' שמ' ללא חור לערפל שירוקי
VB3710478T016- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי609.2גריל מרכזי במגן - גרנד שירוקי

VB3710481011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4239.87מגן קד' + חורים גרנד צ'ירוקי
VB371048178014- שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי844.5לוחית רישוי קד' - שירוקי
VB3710481T011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4239.87מגן קד' + חורים גרנד צ'ירוקי

VB3710483011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי348.2קלקר קד' ג.שורוקי
VB37104841011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5294.7מגן אח עליון - גראנד צירוקי
VB37104842011- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1995.2חיזוק מגן אח'- שירוקי
VB3710485111 (מפואר)גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4080מגן אח' עליון-ג.שרוקי
VB37104871011-גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1033.3מסגרת קישוט למגן אח' שחור גרנד שיריוקי

VB37104871T011-גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1033.3מסגרת קישוט למגן אח' שחור גרנד שיריוקי
VB3710487T011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2214.6מסגרת ניקל מגן אח'- גראנד צירוקי
VB37104881גרנד שירוקי RT MK11/2 'גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי233.2תפס מגן אח
VB37104882גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי205.8תפס מגן אח' שמ שירוקי
VB37104883011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי158.3תפס מגן אח' ימ' צדדי -ג.שרוקי
VB37104884011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי143.9תפס מגן אח' שמ'  דדי -ג.שרוקי

VB371048911 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי991.5קלקר מגן אח' פלסטיק-ג.שירוקי
VB3710500KL -014 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי8295.3פח חזית גרנד צ'ירוקי
VB3710501013- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7599.4פח חזית שירוקי

VB37105011014 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי281.3פח ניצב-ג.שרוקי
VB3710502014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3385.9גשר קד' עליון ימ' ג.שירוקי

VB37105021גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי999.3גשר עליון לחזית גרנד שירוקי
VB3710510014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי9735.7מכסה מנוע (אלומיניום) - שירוקי
VB3710517014-015 'גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי982.2ביטנה לכנף ימ

VB3710517714-גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי396.1תושבת מספר רישוי קד' שירוקי
VB3710518014-015 'גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי979.4ביטנה כנף שמ
VB371053314 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי432.4מגן רוח תח'-ג.שרוקי
VB3710550011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי441.7תומך גריל קד' גרנד שירוקי
VB3710551014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2477.4גריל קדמי- שירוקי

VB37105510014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2477.4גריל על' - גרנד שירוקי
VB37105511013- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי927.5רשת לגריל קד' שירוקי
VB3710551214- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1939.9סט ניקל לגריל ג.צ'ירוקי
VB37105513015 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2990גריל קדמי-ג.שרוקי

VB3710553(7 חלקים) גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4666.1גריל קד' שירוקי -14
VB37105531014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7652גריל קדמי ג.שירוקי

VB371055791017-021 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי92.4תומך צדדי ימ' למגן קד' - גרנד שירוקי
VB371055792014-021 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי94.9תומך צדדי שמ' למגן קד' - גרנד שירוקי

VB3710558815- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי276כיסוי עליון לחזית שירוקי
VB371055880014- שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי597.4תומך לפח אח אמצעי שירוקי

VB3710562114- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1870.1שפם לפנס ראשי ימין ג.שירוקי
VB371056211014 - שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי211.7תומך פנס ראשי ימ' - שירוקי

VB37105622014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2358.2שפם לפנס ראשי שמ' -גרנד שירוקי
VB371056221014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי152.9תומך לפנס ראשי שמ' - שירוקי

VB37105653017-021 גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2880קשת כנף קד' ימ' - גרנד צירוקי
VB37105654017-021 גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2880קשת כנף קד' שמ' - גרנד צירוקי

VB3710567014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2045.8כיסוי וו גרירה אח' גרנד שירוקי
VB371056813- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי168כיסוי וו גרירה קד' ג.צ'ירוקי

VB37105683גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי285.3קשת דלת אח' ימין שירוקי 14 יבוא אישי



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB37105684גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי278.9קשת כנף אח' שמ' שירוקי 15 יבוא אישי
VB37105686014-  גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3789.02קישוט תח' למגן קד' - גרנד שירוקי
VB37105703015 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי661.6פח משקף קדמי ימין-שירוקי
VB37105704014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי645.7פח משקף קד' שמ' - שירוקי

VB371057118015- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי657.6קצה שילדה אלומיניום  שמאל ג.שירוקי
VB3710573315- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1099.1כונס אויר עליון שירוקי

VB3710575014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי429.5פינה ימ' למגן קד' גרנד שירוקי
VB3710576014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי507.3פינה שמ' למגן קד' גרנד שירוקי

VB37105761014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי209.8כיסוי ימ' לגריל - גרנד שירוקי
VB371057611014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי199.59תושבת פנס ערפל - גרנד צירוקי

VB37105762014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי199.59מסגרת פנס ערפל קד' שמ' - גרנד צירוקי
VB37105763014-018 שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2858.73מסגרת פנס ערפל קד' ימ' - שירוקי
VB37105764014-  גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2769.26מסגרת לפנס ערפל שמ' - שירוקי

VB371057651015 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי288.1קשת כנף קדמי ימין-שירוקי
VB371057652014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי301.66קשת כנף קד' שמ' - שירוקי

VB3710577014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1128קישוט שחור למגן קד' תחת'- שירוקי
VB37105771014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3650קישוט ניקל מגן תחת' ג.שירוקי
VB3710577315- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי763.5מגן מנוע תחתון ג.שירוקי

VB371057791015 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי355.5תומך מגן קדמי ימין צדדי-שירוקי
VB371057792015 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי367.7תומך מגן קדמי שמאל  צדדי-שירוקי

VB37105781גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי922.6מסגרת לפנס ערפל קד ימ  גרנד שירוקי
VB3710578214 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי199.3כיסוי שמ' בגריל במגן-ג.שרוקי
VB37105784015- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2814חיזוק אח' קרייזלר שירוקי
VB3710578Tגרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי525.4גריל במגן ק'ד'-ג.שרוקי 13 יבוא אישי
VB37105791גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1551.5פינה ימ מגן אח' עליון שירוקי
VB37105792גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1617.9פינה אח' שמ' שירוקי 15 יבוא אישי

VB371057921014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי54.6תומך שמ' למגן קד' - שירוקי
VB37105793015 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי511.4חיזוק קדמי עליון פלסטיק-שירוקי

VB371057931גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי56.8תפס מגן קד' ימין גרנד שירוק
VB37105795016 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי439.1חיזוק קדמי פלסטיק-ג.שירוקי

VB37105796115 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי566.2ציר מכסה מנוע ימין ג.שירוקי
VB37105796215 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי566.2ציר מכסה מנוע שמאל  ג.שירוקי

VB3710580016- גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2741.5חיזוק קד' אלומיניום - ג.שירוקי
VB37105801014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3653.4חיזוק קדמי גרנד שירוקי

VB3710581014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5203.3מגן קד' על' - גרנד שירוקי
VB37105811014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3310.3מגן קד' תח' - גרנד צ'ירוקי
VB37105812014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4407.5מגן קד' על' (מפואר) עם חיישן ג. שיריוקי
VB3710581314 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3706.7מגן קד' תחתון גרנד שירוקי

VB3710582014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1771.4מגן קד' תחתון ג.שירוקי
VB371058414- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2487.2חיזוק למגן אח' שירוקי

VB3710585013 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3877.54מגן אח' חיצ' עליון גרנד שירוקי
VB37105851011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3890.7מגן אחורי עליון ג.שירוקי
VB3710585T015- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2114מגן אח' תחתון שירוקי
VB3710586111 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2616.9מגן אח' תח' גרנד שירוקי

VB371058611011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2404.3ספוילר מגן אח' 2 אגזוזים שירוקי
VB3710586111014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3075.5פגוש אח' תחתון ג.שירוקי

VB3710587014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1016.8קישוט למגן אח' תח' שירוקי
VB371058730014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2647.33קישוט מגן קד' על' - שירוקי
VB37105873116- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1123.3קישוט מגן קד' תחתון שירוקי

VB3710588014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי748.5תומך מגן אחורי שירוקי
VB37105881017- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3707.14מגן קד' עליון גרנד שירוקי
VB3710588313- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי185.2מסגרת במגן קד' לראדר ג.שירוקי
VB371058852017- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5750.8מגן אח' עליון גרנד שירוקי

VB37105885611- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4667.2ספולייר מגן אחורי גרנד שירוקי
VB3710595011-015 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2281.3מיכל מתיז מים עם חור+מנוע  ג.שירוקי
VB3710608014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1295.14מגן מצנן על' - גרנד צירוקי
VB3710617017- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי990ביטנה לכנף קד' ימ' שירוקי

VB3710617816- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי412.2תושבת מספר קד' גרנד שירוקי
VB3710618017- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי990ביטנה לכנף קד' שמ' שירוקי
VB3710651017- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1864.4גריל עליון - גרנד צירוקי
VB3710652017- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1820.6מסגרת גריל צ'רוקי

VB37106521017-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2181.5מסגרת ניקל לגריל קד' - גרנד צירוקי
VB37106522גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1702.4מסגרת גריל תח' במגן קד' - גרנד שירוקי
VB3710662114- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי944.9שפם תחת פנס ראשי ימ' שירוקי
VB3710662214- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי945.9שפם תחת פנס ראשי שמ' שירוקי
VB37106655017-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי589קשת כנף קד' ימ' - גרנד צ'ירוקי
VB3710665616 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי684.5קשת כנף קד' שמ'-גרנד שרוקי

VB3710668014-018 שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי208.7כיסוי וו גרירה למגן קד' - שירוקי
VB37106681014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי88.9כיסוי וו גרירה קד' שירוקי
VB37106683016-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי559.9קישוט דלת אח' ימ' - שירוקי
VB37106721014-016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי152תומך שמ' למגן אח' - גרנד צירוקי
VB37106722017-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי156.5שפם ימ' למגן אח' - גרנד שירוקי
VB37106761017-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי433.1מסגרת פנס ערפל קד' ימ' - גרנד צירוקי

VB3710681018- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6455מגן קד' - גרנד שירוקי
VB37106811017- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2995מגן קד' תחתון גרנד צ'ירוקי

VB37106811T017- חליפי2995מגן קד' תחתון גרנד צ'ירוקי
VB3710681216- גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7657.3מגן קד' גרנד שירוקי

VB37106813T014- ~ גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7606.6מגן קד' דודג' צאלנגר
VB3710683017-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1660.7קלקר למגן קד' - גרנד שירוקי
VB3710685016-017 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6764.3מגן אח' עלי' עם חור לחיישן - גרנד שירוקי

VB37106851016-017 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4157.8מגן אח' עלי' עם חיישן - גרנד שירוקי
VB3710686016-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2940.1ספויילר למגן אח' - שירוקי

VB37106883018-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי168.7כיסוי רדאר -ג' צירוקי



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB3710711015- קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי3934.5כנף קד' ימין -קולורדו
VB3710712015- קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי3636.9כנף קד' שמאל -קולורדו

VB37107182015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי1227.44ספויילר תח' למגן קד' - קולורדו
VB37107185015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי7442.05מגן אח' - קולורדו
VB37107191015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי1646.96פינה ימ' למגן אח' - קולורדו
VB37107192015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי1646.96פינה שמ' למגן אח' - קולורדו

VB3710780015- קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי2308.5פנימי למגן קד' קולורדו
VB37107812T015- קולורדו ~ 04-08שברולט אמריקהחליפי2397.8כיסוי מגן קד' מרכזי קולורדו

VB37107881015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי646תומך ימ' למגן אח' (פחית) - קולורדו
VB37107882015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי646תומך שמ' למגן אח' (פחית) - קולורדו
VB37107883015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי389.32תומך ימ' למגן אח' (פחית קטנה) - קולורדו
VB37107884015-  קולורדו ~ 015-021שברולט אמריקהחליפי389.32תומך שמ' למגן אח' (פחית קטנה) - קולורדו

VB3710811022-  גרנד צירוקי ~ -022קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6690כנף קד' ימ' - גרנד צירוקי
VB3710812022-  גרנד צירוקי ~ -022קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6690כנף קד' שמ' - גרנד צירוקי
VB3710817022-  גרנד צירוקי ~ -022קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי788.44ביטנה קד' ימ' - גרנד צירוקי
VB3710818022-  גרנד צירוקי ~ -022קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי788.44ביטנה קד' שמ' - גרנד צירוקי
VB3710884019-  שירוקי ~ -019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3296.4חיזוק למגן אח' - שירוקי
VB371311095-99 נאון 95-99 - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי500מכסה מנוע - נאון
VB371621196-00 וויאג'ר ~ 96-00קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי640כנף קד' ימ' - קרייזלר וויאג'ר
VB371621296-00 וויאג'ר ~ 96-00קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי640כנף קד' שמ' - קרייזלר וויאג'ר
VB371625196-00 וויאג'ר ~ 96-00קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי230גריל קד' - קרייזלר וויאג'ר
VB371628505 טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3278.6מגן אח' עם קישוט ניקל טאון קאנטרי
VB371631101-05 וויאג'ר ~ 01-05קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי992כנף קד' ימ' -  וויאג'ר
VB371631701-05 וויאג'ר ~ 01-05קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי250ביטנה כנף קד' ימ' -וויאג'ר+קאונטרי

VB3716381101-04 טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4177.5מגן קד' חיצ' - טאון קאונטרי
VB3716385וויאג'ר ~ 01-05קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1730מגן אח' חיצ' - קרייזלר וויאג'ר 01- ארוך
VB371646910 גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2476.8פלסטיק מדרכה למגן אח[+ניקל]-גרנד ויאגר

VB3716481T011- גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5530.7מגן קד' קרייזלר וויאג'ר
VB371648506-08 וויאג'ר ~ 06-08קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2430.2מגן אח' וויאג'ר ללא חיישנים
VB371650008- אוונג'ר ~ 08-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3144.9פח חזית וויאגר
VB371651008-011 אוונג'ר ~ 08-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3900מכסה מנוע - וויאגר
VB371651108- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי990כנף קד' ימ' - וויאג'ר
VB371651208- וויאג'ר ~ 06-08קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי990כנף קד' שמ' - וויאג'ר
VB371655108- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2367.1גריל קד' - קריזלר וויאג'ר

VB3716551108- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1640גריל קד' ניקל אפור כהה - וויאג'ר
VB3716573208-014 גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי210.1מגן מנוע תח' שמ' וויאג'ר
VB3716573308-014 גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי209.5מגן מנוע תח' ימ' וויאג'ר
VB3716576108- טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי131.2תריס ערפל קד' ימ' גרנד וויאג'ר
VB3716576209- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי158.6כיסוי פנס ערפל שמ שחור ע.חורים - וויאג'ר
VB3716577309- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי602.6ניקל מגן קד' ימין גרנד וואיג'ר
VB37165774010 גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי642.3ניקל מגן קד' שמאל גרנד וואיג'ר
VB3716579108 גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי84.8תפס מגן קד ימ' ויאגר
VB3716579208 וויאג'ר ~ 06-08קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי83.1תפס מגן קד שמ'- ויאגר

VB37165811T09- גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3980.9מגן קד' חיצ' ללא קישוט וחור שחור וויאג'ר
VB371658209- גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי417ספוילר קד' גרנד וואיג'ר
VB371658309-12 אוונג'ר ~ 08-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי542.3קלקר מגן קד' גרנד ויג'ר

VB3716585108-10 גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6429.6מגן אח' חיצ'+חיישן ללא קישוט ג.וויאג'ר
VB3716585208-10 טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5264.4מגן אח' חיצ' קאנטרי 09/גרנד ןןיאג'ר
VB3716585308-010 גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5570.3מגן אח' חיצ' ללא חור לחיישן וויאג'ר
VB3716588308- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי628.1תומך מגן אח' ימ' גרמג וויאג'ר

VB371659509- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי112.9מיכל מתיז מים וויאג'ר
VB3716610011- גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי8950.8מכסה מנוע  גרנד וואג'ר
VB3716681010-  גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3457.9מגן קד' ג.וואיג'ר

VB37166812010- גרנד וויג'ר ~ -011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990מגן קד' ג.וואיג'ר שפריצר+חור לקישוט
VB37166871011- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי355.03קישוט ניקל למגן אח' ימ' ג.וויאג'ר
VB37166872011- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי653.7קישוט ניקל למגן אח' שמ' ג.וויאג'ר

VB371925105 טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1931.6גריל קד' -קאונטרי
VB3719308108- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1093.1גשר תח' קד' למצנן מים גרנד וויאג'ר

VB371931708- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי413.7ביטנה כנף קד' ימ' - גרנד וויאג'ר
VB371931811 גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי418.3ביטנה קד' שמ' גרנד ויאג'ר

VB3719362106-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי326.1תומך שפם ימ-קריזלר ~ C300
VB371938108- טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי910מגן קד' מפואר טאון קאונטרי
VB371938408 טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2956.4חיזוק מגן אח' +קלקר - טאון קאנטרי

VB3719384208- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי626.2תומך מגן אח' שמ' גרנד וויאג'ר
VB371938708 טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי660.4תושבת מגן אח' טאון קאנטרי

VB3719485Tקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7515מגן אח' עם חור לחיישן קרייזלר טאון קנטריPT 07-09 ~ קרוזר
VB3720367307-09 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1190.2קישוט דלת קד' ימ' ניקל - גראנד שירוקי
VB37204021011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי945.4גשר עליון שמ' גראנד שירוקי
VB37204022011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2202.9גשר ימ' עליון גראנד שירוקי

VB372040411 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1451תושבת פנס ראשי שמ'-ג.שרוקי
VB3720410A(אלומניום)גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7887.5מכסה מנוע  גרנ' צירוקי 16-11

VB372045111 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6277.5גריל קד'-ג.שרוקי
VB37204651011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי899.8קשוט כנף קד' ימ'-ג.שרוקי
VB37204652011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי713.1קישוט כנף קד' שמ'-ג.שרוקי

VB3720478011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1140מסגרת קישוט מדרכה אח' ניקל גרנד שירוקי
VB3720481211- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2848.8מגן קד' תח' - גראנד שירוקי
VB37204813011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4495.3מגן קד' גרנד שירוקי

VB372048211- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2586.2מגן קד' תחת'(מפואר) - גראנד שירוקי
VB37241081300C 04-08/06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1690.25גשר תחתון למצנן מים - מגנום ~ C300

VB3724110C300 07-11 '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4867.4מכסה מנוע אלומ ~ C300
VB3724111C300 -05 - 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי910.8כנף קד' ימ' ללא חור ~ C300
VB3724112C300 -05 - 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי763.6כנף קד' שמ' ללא חור ~ C300

VB37241178300C 05-11 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי285.3לוחית רישוי קדמי ~ C300
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VB3724173300C 05-11 '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי786.1כיסוי מגן מנוע ק ~ C300

VB37241771C300 05-08 '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי300קישוט ימ' ניקל למגן קד ~ C300
VB372417711C-300 06-11 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי490ניקל מגן קד' ימ' בלי חור ~ C300
VB372417721C-300 06-11- בלי חור L '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי490ניקל מגן קד ~ C300

VB37241781C300 05-08 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי137.4גריל במגן קד' ימ' עם חור לערפל ~ C300
VB37241782C300 05-08 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי241.3גריל במגן קד' שמ' עם חור לערפל ~ C300
VB37241793C300 011-019 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי64.7תומך מגן קד' קרייזלר ~ C300
VB37241794C-300 -014 - '011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי68.4תומך למגן קד' שמ ~ C300

VB3724180C300 -06 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי990חיזוק מגן קד' - קרייזלר ~ C300
VB3724181C300 -010  011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2990מגן קד ~ C300
VB3724183C300 05-06 'קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי710קלקר למגן קדPT 07-09 ~ קרוזר
VB3724185300C 05-08 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2615.1מגן אח' חיצ' עם חור 3.5ליטר ~ C300

VB37241851C300 05-010 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990.99מגן אח' עם חור לחיישן ~ C300
VB37241852300C 05-010 06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1711.2מגן אח' ללא חור ~ C300
VB37241871C300 05-08 '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי621.8קישוט ניקל למגן אח' ימ ~ C300
VB37241872C300 05-08 '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי324.9קישוט ניקל למגן אח' שמ ~ C300
VB37241881C300 -11 - '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3261.7מגן קד ~ C300

VB3724210300C -011 (אלומיניום) 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6620מכסה מנוע ~ C300
VB3724211C300 -012 - 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי985.6כנף קד' ימ' ללא חור ~ C300
VB3724212C300 -012 - 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי985.6כנף קד' שמ' ללא חור ~ C300
VB3724237C300 011-014 '011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי729.6ביטנה לכנף אח' ימ ~ C300
VB3724238C300 011-014 '011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1071.5ביטנה לכנף אח' שמ ~ C300

VB37242801C300 -11 - '011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3878.2חיזוק מגן קד ~ C300
VB3724285300C -011 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990מגן אח' ללא חור לחיישן ~ C300
VB3724287C300 11- - 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1525.2קישוט מגן אח' ניקל ~ C300

VB37244773LX 505 -015 - 'קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי961.1קישוט מגן קד' ימ
VB37244801C300 -11 - '011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1209.6קלקר מגן קד ~ C300

VB3725110M300 99-04 99-04קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4445.2מכסה מנוע ~ M300
VB3725112M300 99-04קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2480כנף קד' שמ' - 99-04 קרייזלר ~ M300
VB372515199-01 300 קרייזלרM '99-04קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1895גריל קד ~ M300
VB3726111חור לפנס כנף + C300 05 - '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי798כנף קד' ימ ~ C300
VB3726150M-300 99-04 99-04קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי200גריל במגן ~ M300
VB3726181C-300 06 '06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3550מגן קד ~ C300

VB3733066197-04 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי760.9קישוט לכנף אח' שמ' רנגלר
VB373311007- וויאג'ר ~ 06-08קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3971.5מכסה מנוע רנגלר
VB3733111וויאג'ר ~ 06-08קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5695.13כנף קד' ימ' רנגלר -08 ללא חור לאיתות
VB3733112וויאג'ר ~ 06-08קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5695.13כנף קד' שמ' - גיפ רנגלר -08 ללא חור לאיתות
VB3733149011- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5745.7דלת מטען רנגלר

VB3733153708-11 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי545.5תושבת לוחית רישוי רינגלר
VB3733165108 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי374.3מחזיק לקשת כנף ימ' רנגלר

VB373316511ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2778.2קשת כנף קד' ימ' רנגלר -015 לצבע
VB3733165207-12 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי372.4מחזיק קשת כנף קד' שמ' - רנגלר
VB3733165307-013 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי858.2קשת כנף קד' ימ' גייפ רנגלר
VB3733166308-11 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי820.5קשת כנף אח' ימ' רינגלר
VB3733166408-11 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי846.7קשת כנף אח' שמ' רינגלר
VB3733178017- ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7021.4חיזוק קד' רנגלר

VB373318008-11 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2398.3מגן קד פנימי-רנגלר סהרה
VB373318107- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3001.8מגן קד' חיצ' ללא חור לפנסי ערפל רנגלר

VB3733181107- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4375.1מגן קד' חיצ' עם חור לפנסי ערפל רנגלר
VB3733185T08-15 חליפי2753מגן אח' חיצ' רינגלר

VB3733210013- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3820.9מכסה מנוע - רנגלר
VB373341115- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2210.2כנף קד ימ' רנגייד
VB3733511018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7871.7כנף קד' ימ' - ריינגלר ספורט
VB3733512020-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5453כנף קד' שמ' - גלדיאטור
VB373351718 ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2051.8ביטנה קד' ימין ריינגלר
VB373351818- ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2051.8ביטנה קד' שמאל ריינגלר
VB373353718- ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי880ביטנה אח' ימ' ריינגלר
VB373353818- ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי880ביטנה אח' שמ' ריינגלר
VB3733551018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4324.8גריל חזית - ריינגלר
VB3733580018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1757.29חיזוק פנ' למגן קד' - ריינגלר

VB3733581T018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4830מגן קד' - ריינגלר
VB373358418- ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3064.5חיזוק מגן אחורי רנגלר
VB3733585018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5536.29מגן אח' - ריינגלר

VB37335851018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5779.95מגן אח' (ייבוא אישי) - ריינגלר
VB37335872018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי746.41קישוט שמ' למגן אח' - ריינגלר

VB3733633020-  גלדיאטור ~ -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי260כיסוי מרכזי במגן קד' - גלדיאטור
VB37336761020-  גלדיאטור ~ -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי335.73כיסוי ערפל קד' ימ' - גלדיאטור
VB37336762020-  גלדיאטור ~ -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי327.82כיסוי ערפל קד' שמ' - גלדיאטור
VB3741208109-013 דודג' ג'רני JC13 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי990גשר תחת' למצנן מים

VB374121209 ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1278.4כנף קד' שמ' עם חור - ג'רני
VB3741217010-011 ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי502.7ביטנה כנף קד' ימ' - ג'רני
VB374121808-011 ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי474.2ביטנה לכנף קד' שמ' ג'רני

VB37412761011- ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי103.4מסגרת לערפל קד' ימ' ג'רני
VB37412762011- ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי233.3מסגרת לערפל קד שמ' ג'רני

VB374128109 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4720.6מכסה מנוע אלו'-ג'רני
VB374135110-12 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3990גריל קד' ג'רני

VB37413511010- ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2105.1גריל קד' עם ניקל דודג' ג'רני
VB3741367קומפס + JC09 -'קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי118.2כיסוי וו גרירה אח
VB3741368קומפס JC09 -'קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי146.4כיסוי וו גרירה קד

VB37413761011-012 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי177.6כיסוי לפנס ערפל ימ' ג'רני
VB37413762011-012 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי166.6כיסוי לפנס ערפל שמ' ג'רני

VB374137808-10 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי122.6גריל במגן קד'-גרני
VB3741381011-013 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4408.2מגן קד' - ג'רני
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VB37413851109-  ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990מגן אח חצוני קרייזלר ג'ארני ללא ח.ערפל
VB37413851T09-  קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4455.3מגן אח חצוני קרייזלר ג'ארני

VB3741385T011- חליפי3978.3מגן אח' עליון ללא חור לחיישן ג'רני
VB3741386T011 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1211.9ספויילר תח' למגן אח' - ג'רני

VB3741387011-  ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי739.4קלקר למגן אח' - ג'רני
VB3741480011-014 ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4364.2חיזוק פנ' למגן קד' - ג'רני
VB3741481011-013 קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3989.9מגן קד' ללא חור דודג' ג'ורני

VB37414893ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי111.6תפס מגן אח' ימ'-גרני
VB37414894ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי124.6תומך אח שמ צדדי ג'רני
VB37415786-014 ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי418.1גריל תחתון במגן קד' ג'רני

VB3741580014- ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי454.5מגן מצננים תח' - גרני
VB37438702011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי581.2פנס אור בלם אח' מאסטר

VB3751110PT קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי800מכסה מנוע קרויזרPT 01-03 ~ קרוזר
VB375111101-03 קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי600כנף קד' ימ' - קרוזרPT 01-03 ~ קרוזר
VB375111201-03 קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי600כנף קד' שמ' - קרוזרPT 01-03 ~ קרוזר
VB3751117PT 01-06 קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי196.6ביטנה כנף קד' ימ' קרוזרPT 01-03 ~ קרוזר
VB375121707- קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי304.5ביטנה כנף קד' ימ' - קרוזרPT 07-09 ~ קרוזר
VB375121808- קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי384.9ביטנה כנף קד' שמ' - קרוזרPT 07-09 ~ קרוזר
VB375127807-09 קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי710גריל מרכזי במגן קדמי-קרוזרPT 07-09 ~ קרוזר
VB3753112016- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2983.1כנף קד' שמ' עם חור לפנס רנגייד
VB3753185015- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5190.5מגן אח' ללא חיישן -רנגייד

VB376005XT5 -18- 016-020קדילקחליפי290פח ניצב ~ XT5
VB3760111XTS -013 - '016-020קדילקחליפי4462.8כנף קד' ימ ~ XT5
VB3760112XTS -013 - '016-020קדילקחליפי5265.8כנף קד' שמ ~ XT5
VB3760117XTS 13- 016-020קדילקחליפי1704.1ביטנה קד' ימין ~ XT5
VB3760118XTS 13- 016-020קדילקחליפי680.1ביטנה קד' שמאל ~ XT5

VB376011801ATS -013 013-016קדילקחליפי1679.7תושבת מגן קד' פני' קאדילק ~ ATS
VB3760168XTS -012 - 016-020קדילקחליפי104.9כיסוי וו גרירה ~ XT5
VB3760181XTS -12 016-020קדילקחליפי10256.03מגן קדמי חיצוני+סנסור+ע הכנה קאדילק ~ XT5
VB376101007-09 סוברינג ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4895.1מכסה מנוע סוברינג
VB376101107-010 סוברינג ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1915.6כנף קד' ימ' - סברינג
VB376105107-010 סוברינג ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1880גריל קד' (ניקל) סברינג
VB3761111ATS  -013 '013-016קדילקחליפי4385.2כנף קד' ימ ~ ATS
VB3761112ATS  -013 '013-016קדילקחליפי3262.9כנף קד' שמ ~ ATS

VB37611180ATS-13 013-016קדילקחליפי4342.6חיזוק קדמי ~ ATS
VB3761152ATS -013 013-016קדילקחליפי1520.5מסגרת ניקל לסורג קד' עליון קדילק ~ ATS
VB3761167ATS -013 '013-016קדילקחליפי261.2כיסוי וו גרירה אח ~ ATS
VB3761168ATS -013 013-016קדילקחליפי382.4כיסוי לוו גרירה קד' קאדילק ~ ATS
VB3761180ATS 15-'חליפי2752.62חיזוק קד
VB3761181010-012 סוברינג ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6267.9מגן קד' - סברינג ללא חור לערפל

VB37611812חיישנים+ ATS 13- '013-016קדילקחליפי6344מגן קד' חיצ ~ ATS
VB37611813ATS 013-014 4 עם חיישני חניהD '013-016קדילקחליפי1760מגן קד ~ ATS

VB3761182ATS 013- '013-016קדילקחליפי2935.4ספויילר מגן קד ~ ATS
VB3761185ATS 013- 013-016קדילקחליפי7219.7מגן אח'(מקום לניקל) עם חיישני חנייה ~ ATS
VB376121708 סוברינג ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי250ביטנה כנף קד' ימ' - סופרינד
VB3761268ATS  -015 - '013-016קדילקחליפי549.72כיסוי וו גרירה קד ~ ATS
VB3761284ATS 15 '013-016קדילקחליפי8769.7מגן אח' חיצ ~ ATS
VB3761287ATS -015- '013-016קדילקחליפי1487.6גריל במגן קד' תח ~ ATS
VB3761300XT5/017  -021- 021קדילקחליפי1845.99פח חזית עליון אקדיה-  ~ XT5
VB3761301XT5 -18-  016-020קדילקחליפי835.48כיסוי עליון לרדיאטור ~ XT5
VB3761310XT5 016-020  -021 - 016-020קדילקחליפי10674מכסה מנוע ~ XT5
VB3761367XT5 -18- '016-020קדילקחליפי588.8כיסוי וו גרירה אח ~ XT5

VB37613671XT5 018-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1019.52קישוט תח' לדלת קד' ימ ~ XT5
VB37613672XT5 016-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1019.52קישוט תח' לדלת קד' שמ ~ XT5
VB37613673XT5 018-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1012.84קישוט לדלת קד' ימ ~ XT5
VB37613674XT5 016-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1012.84קישוט לדלת קד' שמ ~ XT5
VB37613681XT5 016-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1094.96קישוט תח' לדלת אח' ימ ~ XT5
VB37613682XT5 018-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1094.96קישוט תח' לדלת אח' שמ ~ XT5
VB37613683XT5 018-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1031.16קישוט לדלת אח' ימ ~ XT5
VB37613684XT5 018-020  -021 - '016-020קדילקחליפי1031.16קישוט לדלת אח' שמ ~ XT5
VB37613795XT5 -18- '016-020קדילקחליפי605.08חיזוק עליון למגן קד ~ XT5
VB37613801XT-5 016- '016-020קדילקחליפי2007.6קלקר קד ~ XT5

VB3761381XT5 -18- 016-020קדילקחליפי2992.8מגן קדמי פנימי ~ XT5
VB37613820XT5 -18- '016-020קדילקחליפי4017.26ספויילר תח' למגן קד ~ XT5

VB3761384XT5 -18- '016-020קדילקחליפי1184.1בולם למגן אח ~ XT5
VB37613871(ניקל) XT5 -18- 016-020קדילקחליפי835.1קישוט למגן אח' ימין ~ XT5
VB37613881XT-5 16 'חליפי175.64תפס מגן אח' ימ
VB37613882XT-5 16 'חליפי175.64תפס מגן אח' שמ
VB37613883XT5  -021 - '021קדילקחליפי120.76תומך ימ' למגן אח-  ~ XT5

VB376138831XT5  -016 - '016-020קדילקחליפי161תושבת למגן אח' ימ ~ XT5
VB37613884XT5  -021 - '021קדילקחליפי117.76תומך שמ' למגן אח-  ~ XT5

VB376138841XT5  -016 - '016-020קדילקחליפי157תושבת למגן אח' שמ ~ XT5
VB37613962XT5 018-020  -021- '016-020קדילקחליפי477.85ציר מכסה מנוע שמ ~ XT5

VB3762180XT5  -016 - '016-020קדילקחליפי2112.1קורה מחברת שלדות קד ~ XT5
VB3762761XT5 -18- 016-020קדילקחליפי1354.5מסגרת פנס ערפל ימין ~ XT5
VB3762762XT5 -18- '016-020קדילקחליפי1441.9מסגרת פנס ערפל שמ ~ XT5
VB3763151ESV/EXT 02-06 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי7038.4גריל קד' מושלם

VB3764181106-011 קדילאק DTS 06-010קדילקחליפי5311.5כיסוי למגן קד' עם חיישן ~ STS
VB37651017SRX 12-'011-016קדילקחליפי1037ביטנה קד' ימ ~ SRX
VB37651018SRX 14-'011-016קדילקחליפי1037ביטנה קד' שמ ~ SRX
VB37651051SRX 14-011-016קדילקחליפי6380.8גריל קד' עליון ~ SRX

VB376510791SRX 011-016קדילקחליפי342.2תפס צד למגן קד ימ-קדילאק ~ SRX
VB376510792SRX 013-011-016קדילקחליפי342.2תפס מגן קדמי שמאל צדדי ~ SRX
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VB37651081SRX 10+ '011-016קדילקחליפי2694.1גשר תחת' קד ~ SRX
VB37651085SRX 14 011-016קדילקחליפי6181.7מגן אח -קדילק ~ SRX

VB3765110011- אלומיניום SRX 011-016קדילקחליפי11103.9מכסה מנוע ג'יפ ~ SRX
VB376511081SRX 011-016 - '011-016קדילקחליפי583.9מגן מצננים תח ~ SRX

VB37651178SRX -011 - 011-016קדילקחליפי196.9תושבת לוחית רישוי אמריקאי ~ SRX
VB3765151SRX 10+ '011-016קדילקחליפי3650.3גריל במגן תחת ~ SRX

VB37651511SRX -011 011-016קדילקחליפי9109סורג חזית עלי' ג'יפ ~ SRX
VB3765158411 011-016קדילקחליפי375.4כיסוי שפריצר שמ'-קדילק ~ SRX
VB37651585SRX 11 011-016קדילקחליפי604.3כיסוי שפריצר ימ'-קדילק ~ SRX
VB37651586SRX 10 011-016קדילקחליפי379.5מחזיק לכיסוי פגוש קדמי ~ SRX
VB37651587SRX 10 011-016קדילקחליפי467.4כיסוי עליון לפח חזית ~ SRX
VB37651589SRX 13-'011-016קדילקחליפי379.5תפס מגן קד' ימ ~ SRX

VB3765167SRX -011 - '011-016קדילקחליפי508כיסוי לוו גרירה אח ~ SRX
VB3765168SRX 12-'011-016קדילקחליפי467.4כיסוי וו גרירה קד ~ SRX

VB37651685SRX 11- 011-016קדילקחליפי1362ניקל מכסה מנוע ~ SRX
VB37651761SRX -010 011-016קדילקחליפי2292כיסוי לפנס ערפל ימ' ללא חור לערפל ~ SRX
VB37651762SRX -010 011-016קדילקחליפי1579כיסוי לפנס ערפל שמ' ללא חור לערפל ~ SRX
VB37651781SRX -011 011-016קדילקחליפי2198גריל במגן קד' ימ' עם קישוט ניקל ~ SRX
VB37651782SRX -011 011-016קדילקחליפי2198גריל במגן קד' שמ' עם קישוט ניקל ~ SRX

VB3765180SRX 10+ '011-016קדילקחליפי3421.1חיזוק קד ~ SRX
VB37651811TSRX 010- 011-016קדילקחליפי2088.8מגן קד' עם חור לחיישן ~ SRX

VB3765181TSRX -011 011-016קדילקחליפי4890.6מגן קד' עם חיישן וחור לשפריצר ~ SRX
VB37651821SRX 011-016 - '011-016קדילקחליפי2980.56חיזוק תח' למגן קד ~ SRX
VB37651831SRX -011 '011-016קדילקחליפי2197.9קלקר מגן קד' תחת ~ SRX
VB37651832SRX -011 '011-016קדילקחליפי839.5קלקר מגן קד' עליו ~ SRX
VB3765185TSRX 09-12 - '011-016קדילקחליפי4466.9מגן אח ~ SRX
VB3765186TSRX -011 - '011-016קדילקחליפי1851.7ספויילר מגן אח ~ SRX

VB3765187SRX -011 011-016קדילקחליפי1862.2פס דריכה למגן אח-קדילק ~ SRX
VB37651874SRX -010 011-016קדילקחליפי2360.4כיסוי מגן קידמי תחתון ~ SRX
VB37651881CTS -05 צדדי SRZ '05-08קדילקחליפי395.5תומך אח' ימ ~ CTS
VB37651882קדילק CRX 4-'011-016קדילקחליפי383.5תומך אח' שמ ~ SRX

VB3765189SRX -011 - '011-016קדילקחליפי1496קלקר למגן אח ~ SRX
VB3765210(אלומניום)CTS -016 014-018קדילקחליפי9937.5מכסה מנוע ~ CTS

VB37652184CTS 15- 014-018קדילקחליפי1981.2חיזוק אח' פלסטיק עליון ~ CTS
VB3765281SRX 16-'011-016קדילקחליפי6086.9מגן קד ~ SRX
VB3765287SRX -014 -011-016קדילקחליפי4417.5סורג קדמי תחתון ~ SRX
VB3766111CTS 03-07 - '05-08קדילקחליפי3069.7כנף קד' ימ ~ CTS
VB3766112CTS 03-07 - '05-08קדילקחליפי653כנף קד' שמ ~ CTS
VB3766158CTSV 05-  05-08קדילקחליפי370.4קישוט מכסה מנוע ניקל ~ CTS
VB3766177CTS 03-07 '05-08קדילקחליפי233.2תושבת מספר קד ~ CTS
VB3766181CTS 04-07 '06-010קדילקחליפי2690.9מגן קד ~ STS

VB37661811STS -06 06-010קדילקחליפי3696מגן קד-קדילאק ~ STS
VB3766182CTS 03- 05-08קדילקחליפי1148.9ספויילר קד' תחתון ~ CTS
VB3766185CTS 05 05-08קדילקחליפי3960מגן אח' חיצ' קאדילק ~ CTS

VB37661852CTS 03-07 '05-08קדילקחליפי3709.2מגן אח ~ CTS
VB37661853CTS 05-07 '05-08קדילקחליפי2922.2כיסוי תח' למגן אח ~ CTS
VB37661854CTS 08-10 06-010קדילקחליפי3392.2מגן אח'-ללא חיישנים ~ STS

VB3766210CTS -08 - 06-010קדילקחליפי5702.4מכסה מנוע ~ STS
VB3766217CTS 09 - '05-08קדילקחליפי402ביטנה כנף קד' ימ ~ CTS
VB3766218CTS 09-05-08קדילקחליפי402בטנה קדמי שמאל ~ CTS
VB3766251CTS -05  - '05-08קדילקחליפי3590.6גריל קד' מוש ~ CTS
VB3766278CTS 09-10 05-08קדילקחליפי5915.2גריל חזית תחתון ~ CTS

VB37662801CTS -09 06-010קדילקחליפי1587.8חיזוק פגוש קד'+וו גרירה ~ STS
VB3766280209 05-08קדילקחליפי1787.7קלקר קד-קדילק ~ CTS
VB37662811CTS 09-013 - (חורים למתז) '05-08קדילקחליפי4169.03מגן קד ~ CTS

VB37662811TCTS -05 05-08קדילקחליפי4169.03מגן קד'+חורים לצבע ~ CTS
VB3766285CTS -08 '05-08קדילקחליפי3159.7מגן אח ~ CTS
VB3766352CTS 14-16 014-018קדילקחליפי4269.03מסגרת לסורג קד'  קדילק ~ CTS
VB3766368CTS 14-16 014-018קדילקחליפי223כיסוי וו גרירה קד' קדילק ~ CTS
VB3766371CTS 14- 014-018קדילקחליפי248.7כיסוי מתיז לפנס ראשי ימין ~ CTS

VB37663761CTS 14-16  014-018קדילקחליפי792.8כיסוי לפנס ערפל ימין ללא חורים ~ CTS
VB37663762CTS 14-16  014-018קדילקחליפי611.1כיסוי לפנס ערפל שמ' ללא חורים ~ CTS
VB37663783CTS 14-18 ניקל קאדילק R 014-018קדילקחליפי895.09ניקל לגריל במגן קדמי ~ CTS
VB37663784CTS 14-18 ניקל קאדילק L 014-018קדילקחליפי895.09ניקל לגריל במגן קדמי ~ CTS
VB37663785CTS 14- '014-018קדילקחליפי610.4מסגרת לגריל ימ ~ CTS
VB37663786CTS 14- '014-018קדילקחליפי610.4מסגרת לגריל שמ ~ CTS
VB37663823CTS 14-16 - '014-018קדילקחליפי1845.3מסגרת גריל תח' במגן קד ~ CTS

VB3766384CT 16 '014-018קדילקחליפי2756.4חיזוק אח ~ CTS
VB3766387CTS -014 '09-013קדילקחליפי1134.7קישוט ניקל מגן אח ~ CTS
VB3766408CTS -016 018קדילקחליפי477.7כיסוי עליון לפח חזית קדילק-  ~ CTS
VB376711007-08 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי7498.56מכסה מנוע אסקלייד
VB376711107- 09 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי3781.6כנף קד' ימ' - אסקלייד
VB3767112אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי4774.2כנף קד' שמ' - קדילאק אסקלייד
VB376715207-09 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי445.9תושבת לגריל קד' קדילק אקסלייד

VB3767168507-013 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי1933.7ניקל מ.מנוע אסקלייד/ סילברדו
VB37671685106- 05-08קדילקחליפי1718.2פס קישוט למכסה מנוע אסקלייד ~ CTS

VB3767177508 אסקלייד R 'אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי1208.8ניקל מגן ק
VB3767177608 אסקלייד L 'אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי978.5ניקל מגן ק

VB376718508-014 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי4969.6כיסוי למגן אח' אסקלייד
VB3767212015 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי6999כנף קד' שמ'  קאדילק אסקלייד
VB3767217015 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי1250ביטנה לכנף קד' ימ'  קאדילק אסקלייד
VB3767218015 אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי879.2ביטנה לכנף קד' שמ' קאדילק אסקלייד
VB376728216-אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי1688.1ספויילר למגן קד' אקסלייד
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VB3767282T16-אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי1687.1ספויילר למגן קד' אקסלייד
VB37673178021-  אסקלייד ~ -021קדילקחליפי448.12תושבת לוחית רישוי קד' - אסקלייד
VB37673787021-  אסקלייד ~ -021קדילקחליפי3451.9כונס חשמלי תח' למגן קד' - אסקלייד

VB3767380021-  אסקלייד ~ -021קדילקחליפי6390.02חיזוק פנ' למגן קד' - אסקלייד
VB3768110STS  -05 06-010קדילקחליפי667.8מכסה מנוע קאדילאק ~ STS
VB376811705-08 - '05-08קדילקחליפי171.26ביטנה כנף קד' ימ ~ CTS
VB3768118CTS - '05-08קדילקחליפי587.1ביטנה כנף קד' קד' שמ ~ CTS
VB376911706-08 05-08קדילקחליפי290ביטנה כנף קד' ימ' - קאדילק ~ CTS
VB376911806-08 05-08קדילקחליפי290ביטנה כנף קד' שמ' - קאדילק ~ CTS
VB3769180DTS 06-07 '06-010קדילקחליפי1870.3חיזוק קד ~ STS
VB376918106-07 05-08קדילקחליפי10254.3מגן קד' חיצוני קאדליק ~ CTS

VB37692751CTS 08-10 '05-08קדילקחליפי841.6מסגרת ניקל לפנס ערפל ימ ~ CTS
VB37692761CTS 08-10 '05-08קדילקחליפי841.6מסגרת פנס ערפל שמ ~ CTS

VB3769282CTS 08-10 '05-08קדילקחליפי1753ספויילר מגן קד ~ CTS
VB376935CTS 08-10 05-08קדילקחליפי148.7כיסוי וו גרירה ~ CTS

VB3769485011- אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי5445.7מגן אחורי קאדילק
VB376979CTS 08-11 '05-08קדילקחליפי886.2תומך למגן קד ~ CTS
VB376985CTS 08-10 -'05-08קדילקחליפי3075.2מגן אח ~ CTS
VB376987CTS 08-11 '05-08קדילקחליפי2340.5קישוט מגן אח ~ CTS

VB37711371XT5 -18- 016-020קדילקחליפי1286.7ביטנה לכנף קד' ימין ~ XT5
VB3790117XT4  -019 - '019קדילקחליפי1248ביטנה קד' ימ- ~ XT4

VB37901178XT4  -019 - '019קדילקחליפי261.36תושבת מספר קד- ~ XT4
VB3790118XT4  -019 - '019קדילקחליפי1110.2ביטנה קד' שמ- ~ XT4
VB3790173XT4  -019 - '019קדילקחליפי907.13כיסוי מצננים תח- ~ XT4
VB3790182XT4  -019 - '019קדילקחליפי828ספויילר תח' דק למגן קד- ~ XT4
VB3790186XT4  -019 - '019קדילקחליפי6019.72מגן אח' תח- ~ XT4
VB3791108XT6  -021 - 020קדילקחליפי980.2כונס אוויר על' לפח חזית-  ~ XT6
VB3791117XT6  -020 - '020קדילקחליפי1159.28ביטנה קד' ימ-  ~ XT6
VB3791118XT6  -020 - 'חליפי1159.28ביטנה קד' שמ

VB37911651XT6  -020 - '020קדילקחליפי2132.4קשת כנף קד' ימ-  ~ XT6
VB37911652XT6  -020 - '020קדילקחליפי2132.4קשת כנף קד' שמ-  ~ XT6
VB3815110197-00 לה סייבר ~ 97-00 - לא פעילביואיקחליפי1740.1מכסה מנוע - לה סייבר

VB381511192-96 לה סייבר 92-96 -לא פעילביואיקחליפי352כנף קד' ימ' - לה סייבר
VB3815111197-00 לה סייבר ~ 97-00 - לא פעילביואיקחליפי973כנף קד' ימ' - לה סייבר

VB381511292-96 לה סייבר 92-96 -לא פעילביואיקחליפי2403.4כנף קד' שמ' - לה סייבר
VB3815112197-00 לה סייבר ~ 97-00 - לא פעילביואיקחליפי2036.8כנף קד' שמ' - לה סייבר

VB381515192-96 לה סייבר 92-96 -לא פעילביואיקחליפי1250.1גריל קד' - לה סייבר
VB3815180197-00 לה סייבר ~ 97-00 - לא פעילביואיקחליפי1832.3מגן קד' פנימי - לה סייבר

VB381518192-96 לה סייבר 92-96 -לא פעילביואיקחליפי3135.7מגן קד' חיצ' - לה סייבר
VB3815181197-00 לה סייבר ~ 97-00 - לא פעילביואיקחליפי481.9מגן קד' חיצ' - לה סייבר

VB381521000-05 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי3274.7מכסה מנוע - לה סייבר
VB381521100-05 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי470.6כנף קד' ימ' - לה סייבר
VB381521200-05 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי470.6כנף קד' שמ' - לה סייבר
VB381525101-05 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי327.9גריל קד' - לה סייבר
VB381528400-05 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי2696.5מגן אח' פנימי - לה סייבר
VB3821180019-  ראנג'רובר ולאר ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי4290.62חיזוק פנ' למגן קד' - ראנג'רובר ולאר
VB3821210-97 סנצ'ורי 97- - לא פעילביואיקחליפי853.6מכסה מנוע - סנצ'ורי
VB3821212-97 סנצ'ורי 97- - לא פעילביואיקחליפי589.4כנף קד' שמ' - סנצ'ורי
VB382610004-07 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי710.26פח חזית פיבר - לקרוס

VB3826110T07- לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי1958.5מכסה מנוע קרוז
VB382611104-07 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי893.1כנף קד' ימ' - ביואיק לקרוז

VB3826111T04-07 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי893.1כנף קד' ימ' - ביואיק לקרוז
VB382611205- לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי893.1כנף קד' שמ' - לקרוס
VB382611704-07 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי256.2ביטנה כנף קד' ימ' - לקרוז
VB382615107-09-לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי1499.9גריל קד' מושלם לקרוס

VB3826177108 למגן קד-ביואיק לקרוס R לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי269.6ניקל
VB3826177208 למגן קד-ביואיק לקרוס L לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי219.6ניקל

VB382618006-09 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי1107.54חיזוק מגן קד' - לקרוז
VB38261811לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי2307.25מגן קד'-לקרוס 05-07בלי ניקל+גריל מרכזי+ללא.ע
VB3826181Tלקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי2087.56מ.קד'לקרוס 05-9 עם חור לניקל+ללא.גריל.+ערפל

VB382618306+ לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי1150קלקר מגן קד לקרוז
VB3826183108 לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי2699.6קלקר למג אח'-לקרוס

VB382618406- לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי1051.8חיזוק מגן אח' - לקרוס
VB3826187106- לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי310.9קישוט ניקל למגן אח' ימ' - לה קרוז

VB3826210(אלומיניום)לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי7420מכסה מנוע - לקרוס -010
VB3826217810 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי257.2תושבת מספר-לה קרוס
VB3826238T010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי4563.9מגן קד' - לקרוס

VB382625308 לקרוז ~ 08-09ביואיקחליפי2168.6גריל קד'-לקרוס
VB3826258010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי626.9תושבת לפנס ראשי ימ' - לקרוז
VB3826259010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי420תושבת לפנס ראשי שמ' - לקרוז

VB3826267110-11 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1248.8קישוט דלת קד' ימ' לה קרוס
VB3826267210-11 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1248.8קישוט דלת קד' שמ' לה קרוס
VB3826268110-11 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1099.4קישוט דלת אח' ימ' לה קרוס
VB3826268210-11 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1104.4קישוט דלת אח' שמ' לה קרוס
VB3826276111- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי689.9מסגרת ניקל לגריל במגן ימ' לה-קרוס

VB38262761T11- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי689.9מסגרת ניקל לגריל במגן ימ' לה-קרוס
VB38262762T010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי689.9ניקל בכיסוי ערפל שמ לקרוז

VB38262781010-  לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי567גריל במגן ימ' עם הכנה לניקל לקרוס
VB38262782010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי567גריל במגן שמ עם הכנה לניקל לקרוס
VB3826278310-12 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי520גריל מרכזי במגן קד' לקרוס
VB3826279110 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי119.6תומך למגן קד' ימ' לקרוז
VB3826279210 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי113.6תומך למגן קד' שמ' לקרוז

VB382628410- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1466.1חיזוק מגן אח' - לקרוז



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB3826285לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי6305.23מגן אח'-לקרוס 010 +חיישנים

VB38262851010- לה קרוס CLX לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי7725.9מגן אח' + חיישן מפואר
VB38262881011- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי878ספויילר קד' ימ' לקרוס
VB38262882010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי878ספוילר קדמי שמאל לה-קרוס

VB3826317011- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי809.56ביטנה לכנף קד' ימ' - לה קרוז
VB3826318012- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי809.56ביטנה כנף קד' שמ' - לקרוז
VB3826378010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי714.24גריל במגן קד'-לקרוז

VB38263781010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי559.9גריל במגן קד' ימ' לקרוס
VB38263782011- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי559.9גריל במגן קד' שמ' לקרוס
VB3826378T010- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי714.24גריל במגן קד'-לקרוז
VB3826380110- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי489.9תושבת לגריל קד' לקרוז
VB3826380210- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי652.8תומך(אלומיניום)חיזוק קד' שמ'- לה קרוס
VB3826380310- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי652.8תומך(אלומיניום)לחיזוק קד' ימ' - לה קרוס
VB3826382T10 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי876ספויילר קד' לקרוס

VB382638312 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי2820.6בולם מגן קד-לקרוז
VB382648615 אנקלאב ~ 08-011ביואיקחליפי2309ספוילר תחתון למגן אח אנקלאב
VB3826501X -016 אופל (לובינסקי)חליפי1351.8פח חזית עליון מוקהX ~ -018 מוקה
VB3827111011- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1670.9כנף קד' ימ' - לקרוס
VB3827112011- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1670.9כנף קד' שמ' - לקרוס
VB382910306-09 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי1432.8פח משקפיים קד' ימ' - לוצרן
VB382910406-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי801פח משקפיים קד' שמ' - לוצרן

VB3829110106-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי5325.6מכסה מנוע (אלומיניום)- לוצרן
VB382911106-לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1895.6כנף קד' ימ' - 3 חורים(נפח מנוע קטן) לוצרן
VB382911306- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי3238.4כנף קד' ימ' - 4 חורים לקישוט לוצרן
VB382911406-08 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי860.1כנף קד' שמ' - חורים לקישוט לוצרן
VB382911706-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי361.4ביטנה כנף קד' ימ' - לוצרן
VB382911806-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי361.4ביטנה כנף קד' שמ' - לוצרן
VB382915006 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי653גשר עליון-לקרוס
VB382915206-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי691פס קישוט מכסה מנוע לוצרן
VB382915806-07 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי227.38תושבת פנס ראשי ימ' לוצ'רן
VB382915906-07 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי622.3תושבת פנס ראשי שמ' - לוצרן

VB3829177106- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1721.2קישוט מגן קד' ימ' לוצרן
VB3829177206- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי823.4קישוט מגן קד' שמ' לוצן
VB3829179106-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי225.7תומך מגן קד ימ' - לוצרן
VB3829179206-09 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי413.4תומך למגן קד' שמ' - לוצרן
VB3829180106-09 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי1490.6חיזוק קד' - לוצרן

VB382918106-08 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי3361.9מגן ק' לוצרן
VB382918206-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1222.9כיסוי תח' למנוע - לוצרן
VB382918306-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1144.2בולם התנגשות מגן קד' - לוצרן
VB382918406-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי999חיזוק מגן אח' -לוצרן

VB38291851לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי3590.6מגן אח' חיצוני-לוצרן 07 +חיישנים
VB382925111 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי2776.3גריל קדמי לוצרן

VB3829282108- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי885.3ספויילר לפגוש אח' לוצרן
VB382928506-09 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי3998.5מגן אח' - לוצרן
VB3865180(אלומיניום)רנדוו ~ 04-07ביואיקחליפי344.1חיזוק מגן קד' - רנדוו -04
VB386518104 רנדוו ~ 04-07ביואיקחליפי1301.9מגן קד' - רנדוו

VB3865181104-08 רנדוו ~ 04-07ביואיקחליפי1540כיסוי לפגוש קד' עליון רנדוו
VB388818010- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי1809.56חיזוק קד' טרווס
VB3888283016- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי1915.3קלקר מגן קד' -אקדיה
VB3888287013- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי2234.8קישוט למגן אח' אקדיה
VB3888710016- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי10115.9מכסה מנוע -אקדיה
VB3888712016- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי4486.1כנף קד' שמ' -אקדיה
VB388879417- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי387.5תריס שמ' למגן קד' אקדיה
VB388879617- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי1706.5תריס ער' שמ ניקל אקדיה
VB400310009- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי2737.2פח חזית - אינסייט
VB400310209 אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1146.2גשר עליון-  אינסייט
VB400311009- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי2390.19מכסה מנוע - אינסייט
VB400311209- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי2010.9כנף קד' שמ' - אינסייט
VB400311709- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי291.39ביטנה כנף קד' ימ' - אינסייט
VB400311809- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי291.39ביטנה כנף קד' שמ' - אינסייט

VB4003179109-011 אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי288.61תומך צדדי ימ' למגן קד' - אינסייט
VB4003179209- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי288.61תומך מגן קד' שמ' אינסייט

VB400318109-012 אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי2901.8מגן קד' שחור - אינסייט
VB400319509- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי670מיכל שפריצר ללא מנוע אינסייט

VB401010515D  -021  5הונדהחליפי2051.4גריל קד' - סיוויקD ~ -021 סיוויק
VB401018090-91 סיוויק ~ 90-91הונדהחליפי123חיזוק מגן קד'  - סיוויק
VB401021292-95 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי490.9כנף קד' שמ' - סיוויק
VB401028192-95 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי509.99מגן קד' חיצ' - סיוויק
VB401028592-95 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי416מגן אח' חיצ' - סיוויק
VB401030096-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי450פח חזית מוש' - סיוויק
VB401031096-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי1136.9מכסה מנוע - סיוויק
VB401031196-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי503כנף קד' ימ' - סיוויק
VB401031296-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי501כנף קד' שמ' - סיוויק
VB4010317VB4010417 ) 96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי138.4ביטנה כנף קד' ימ' - סיוויק
VB4010318VB4010418 ) 96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי336ביטנה כנף קד' שמ' - סיוויק
VB4010353D4 96-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי263גריל קד' מוש' סיוויק

VB401037214D  96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי138.4שפם אח' ימ' - סיויק
VB401037224D  96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי138.4שפם אח' שמ'-סיויק
VB4010377196-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי98קישוט מגן קד' ימ' סיוויק
VB4010377296-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי98קישוט מגן קד' שמ' סיוויק
VB4010381196-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי563.5מגן קד' חיצ' קופה - סיוויק

VB401038396-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי827.2חיזוק מגן קד' - סיוויק
VB40103854D 96-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי447מגן אח' חיצ' - סיוויק
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VB4010385T4D 96-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי447מגן אח' חיצ' - סיוויק

VB40103871T96-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי55.6קישוט מגן אח' ימ' סיוויק
VB40103872T96-98 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי55.6קישוט מגן אח' שמ' סיוויק

VB4010396196-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי115.11ציר מכסה מנוע ימ' - סיוויק
VB4010411T99-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי555.9כנף קד' ימ' - סיוויק
VB4010412T99-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי709.9כנף קד' שמ' - סיוויק

VB401045299-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי170מסגרת ניקל לגריל - סיוויק
VB401048099-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי373חיזוק מגן קד' - סיוויק
VB401048499-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי559חיזוק מגן אח' - סיויק
VB40104854D 99-00 סיוויק ~ 99-00הונדהחליפי684.59מגן אח' - סיוויק
VB401050001-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי693פח חזית מוש' - סיוויק
VB401051101-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי707.24כנף קד' ימ' - סיוויק
VB401051201-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי707.24כנף קד' שמ' - סיוויק
VB401051701-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי188.9ביטנה כנף קד' ימ' - סיוויק
VB401051801-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי188.9ביטנה כנף קד' שמ' - סיוויק

VB4010551101-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי440.5גריל קד' לצבע - סיוויק
VB401055801-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי286.9קשוט מכסה מנוע ניקל - סיוויק

VB401057911-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי73פחית ימ' תחת פנס ראשי-סיווק
VB4010579201-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי73תומך שפם קד' שמ' לפנס סיויק

VB401058001-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי577.1חיזוק מגן קד' - סיוויק
VB401058101-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי931מגן קד' חיצ' - סיוויק

VB4010581T01-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי931מגן קד' חיצ' - סיוויק
VB401058501-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי994.9מגן אח' חיצ' - סיוויק

VB4010585T01-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי995.9מגן אח' חיצ' - סיוויק
VB4010588201-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי87.25תומך  שמ' למגן אח' סיויק
VB4010596101-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי89.9ציר מכסה מנוע ימ' - סיוויק
VB4010596201-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי89.9ציר מכסה מנוע שמ' - סיוויק

VB401059701-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי207כונס אויר מוש' - סיוויק
VB4010597501-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי656.66כונס אוויר למנוע (ללא מאוורר) - סיוויק

VB401060005-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי811.5פח חזית מוש' - סיוויק
VB401061105 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי880.3כנף קד' ימ' - סיוויק
VB401061205 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי880.3כנף קד' שמ' - סיוויק
VB401061705 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי170.7ביטנה כנף קד' ימ' - סיוויק

VB4010617106- 4הונדהחליפי515.5ביטנה קד' ימ' - סיוויק קופה יבוא אישיD ~ 06-09  סיוויק
VB401061805 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי170.7ביטנה כנף קד' שמ' - סיוויק

VB4010618106- 5הונדהחליפי516.3ביטנה קד' שמ' - סיוויק קופה יבוא אישיD ~ 06-011  סיוויק
VB401065104-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי526.7גריל קד' חיצ' - סיויק

VB4010651T04-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי526.7גריל קד' חיצ' - סיויק
VB4010654T05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי760גריל קד' פנימי - סיווק

VB401065805- סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי500.2ניקל מ.מנוע-סיווק
VB4010671D4 06-012 4הונדהחליפי255.4קישוט דלת קד' ימ' - סיווקD ~ 06-09  סיוויק
VB401068104-05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי1309.33מגן קד' סיווק

VB4010685T05 סיוויק ~ 04-05הונדהחליפי892.48מגן אח' - סיויק
VB401070006-010 4הונדהחליפי1705פח חזית מושלם - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB401070207-09 4הונדהחליפי434.2גשר עליון הונדה סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VB401070307-09 4הונדהחליפי753.3כיסוי עליון לפח חזית - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB40107104D 06-010 4הונדהחליפי1773.33מכסה מנוע - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB40107114D 06-09 4הונדהחליפי1060.33כנף קד' ימ' - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB40107124D 06-09 4הונדהחליפי984.43כנף קד' שמ' - סיווקD ~ 06-09  סיוויק

VB4010736210-11 4הונדהחליפי326.86מגן בוץ הונדה סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VB401074906-09 4הונדהחליפי2329.1מכסה מטען - סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VB40107514D 06-08  5הונדהחליפי807.99גריל קד' ללא הניקל(ערום) סיויקD ~ 06-011  סיוויק
VB40107524D 06-07 4הונדהחליפי590מסגרת ניקל לגריל קד' סיוויקD ~ 06-09  סיוויק

VB4010753T4D 06 4הונדהחליפי807.99גריל קדמי+ניקל(מושלם)-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010768107-011 5הונדהחליפי582קישוט דלת אח' ימ' - סיווקD ~ 06-011  סיוויק
VB4010778507- 4הונדהחליפי156.7תריס במגן ימ'  סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010779106-09 4הונדהחליפי125.3שפם קד' ימ' - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010779206-09 4הונדהחליפי125.3שפם קד' שמ' - סיויקD ~ 06-09  סיוויק

VB401078006-011 4הונדהחליפי915.1חיזוק מגן קד' - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB40107814D 06-09  4הונדהחליפי1690מגן קד' - סיווקD ~ 06-09  סיוויק
VB40107844D 06-09 4הונדהחליפי1209חיזוק מגן אח' - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB401078506-011 5הונדהחליפי1968.25מגן אח' - סיווקD ~ 06-011  סיוויק

VB4010785T06-011 4הונדהחליפי1968.25מגן אח' - סיווקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010787107- 4הונדהחליפי28.2כיסוי תאורה פנ'-סייוקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010787208- 4הונדהחליפי28.2כיסוי נורה -סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010788106-011 4הונדהחליפי97תפס מגן אח' ימ' - סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010788206-011 4הונדהחליפי97תפס מגן אח' שמ' - סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010796106-09 4הונדהחליפי180.19ציר מכסה מנוע ימ' סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VB4010796206-09 4הונדהחליפי180.19ציר מכסה מנוע שמ' סיוויקD ~ 06-09  סיוויק

VB40108005D 06-011 5הונדהחליפי1630.9פח חזית - סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
VB40108105D 07-011 5הונדהחליפי1878.6מכסה מנוע - סיויקD ~ 06-011  סיוויק

VB4010835508 4הונדהחליפי269.5סט מגיני בוץ קד'-סיווקD ~ 06-09  סיוויק
VB40108454D 012- 4הונדהחליפי1884.7פח אח' - סיווקD ~ 012-017 סיוויק
VB40108805D 06-012 5הונדהחליפי1308.39חיזוק קד' - סיויקD ~ 06-011  סיוויק

VB4010882T12-15 4הונדהחליפי2733.1מגן קד סיויק 4 דלD ~ 012-017 סיוויק
VB4010885T4D -012 4הונדהחליפי1979.6מגן אח' - סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB40108981012-017 4הונדהחליפי199.7סמל יצרן קד' - סיוויקD ~ 012-017 סיוויק

VB40109004D 012- 4הונדהחליפי1724.2פח חזית מושלם-סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB40109105D -012 5הונדהחליפי3025מכסה מנוע - סיוויקD ~ 012-016  סיוויק

VB401091014D -012 4הונדהחליפי2276.6מכסה מנוע - סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB40109115D -012 5הונדהחליפי2158.47כנף קד' ימ' -סיוויקD ~ 012-016  סיוויק

VB401091114D -012 4הונדהחליפי1920.39כנף קד' ימ' -סיוויקD ~ 012-017 סיוויק
VB40109111T4D -012 4הונדהחליפי1920.39כנף קד' ימ' -סיוויקD ~ 012-017 סיוויק
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VB40109125D -012 5הונדהחליפי2158.47כנף קד' שמ' -סיוויקD ~ 012-016  סיוויק

VB401091214D -013 4הונדהחליפי1915כנף קד' שמ' - סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB4010917012- 4הונדהחליפי508.33ביטנה כנף קד' ימ' - סיויקD ~ 012-017 סיוויק

VB401091725D -012 4הונדהחליפי690.33ביטנה כנף קד' ימ' - סיוויקD ~ 012-017 סיוויק
VB401091812 '4הונדהחליפי508.33ביטנה כנף קד' שמ' - סיויק 4דלD ~ 012-017 סיוויק

VB401091825D -012 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי513.4ביטנה כנף קד' שמ' - סיוויק
VB40109513015- 4הונדהחליפי1411.5גריל קד' תח' שחור סיויקD ~ 012-017 סיוויק

VB40109534D -012 4הונדהחליפי1633.7גריל קד שחור סיוויקD ~ 012-017 סיוויק
VB4010962112 4הונדהחליפי187.9שפם לפנס ראשי ימ' סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB401096224D 012-017 4הונדהחליפי187.9שפם לפנס ראשי שמ' - סיויקD ~ 012-017 סיוויק

VB401097811USA-015 4הונדהחליפי216.1גריל במגן ימין סיווקD ~ 012-017 סיוויק
VB401097874D 012 4הונדהחליפי1423.6גריל תחתון במגן קד' סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB401097914D -012 4הונדהחליפי117.2תומך במגן קד' צדדי ימ' סיוויקD ~ 012-017 סיוויק
VB401097924D -012 4הונדהחליפי117.2תומך במגן קד' צדדי שמ' סיוויקD ~ 012-017 סיוויק
VB401098014D -012 4הונדהחליפי1226.6חיזוק מגן קד' - סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB40109881015- 4הונדהחליפי303.7תומך אח' ימ' סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB40109882015- 4הונדהחליפי302.6תומך אח' שמ' סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VB401099612012 4הונדהחליפי351.8צייר מכסה מנוע ימ-סיווקD ~ 012-017 סיוויק
VB401099622012 4הונדהחליפי326.9צייר מכסה מנוע שמ-סיווקD ~ 012-017 סיוויק
VB40109985014- 4הונדהחליפי1956.6מגן פנימי אח' סיוויקD ~ 012-017 סיוויק

VB40110005D 018-5הונדהחליפי3759.21פח חזית  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VB4011002018-5D 5הונדהחליפי211.1כיסוי לפח חזית סיווקD ~ 017-020 סיוויק
VB40110105D 018-5הונדהחליפי3718.3מכסה מנוע  -סיויקD ~ 012-016  סיוויק
VB40110115D  -018 4הונדהחליפי1854כנף קד' ימ'  - סיויקD ~ 018-021 סיויק
VB40110125D  -018 4הונדהחליפי1854כנף קד'  שמ'  - סיויקD ~ 018-021 סיויק
VB40110555D 018-4הונדהחליפי501.11קישוט קד' ימ' לגריל -סיויקD ~ 018-021 סיויק
VB40110565D 018-4הונדהחליפי501.11קישוט קד' שמ' לגריל  -סיויקD ~ 018-021 סיויק

VB401106815D 018-5הונדהחליפי838.7כיסוי לרדר  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VB401107175D 020- 5הונדהחליפי513.9ביטנה קד' ימ' סיווקD ~ 017-020 סיוויק
VB401107185D 020- 5הונדהחליפי513.9ביטנה קד' שמ' סיווקD ~ 017-020 סיוויק

VB40110765D -017 5הונדהחליפי1999.13גריל עליון במגן קד סיוויקD ~ 017-020 סיוויק
VB4011078017- 5הונדהחליפי1324.4גריל תח' סיוויקD ~ 017-020 סיוויק

VB401107815D -017 5הונדהחליפי389.9גריל ימין במגן קד סיוויקD ~ 017-020 סיוויק
VB40110790017- 5הונדהחליפי837.9תומך קד' מרכזי (ברזל) סיוויקD ~ 017-020 סיוויק
VB401107915D 017-020  5הונדהחליפי320תומך שפם פנס ראשי ימ' - סיוויקD ~ 017-020 סיוויק

VB4011079115D/4D  -018 5הונדהחליפי100.4תפס למגן קד' ימ' - סיוויקD ~ 017-020 סיוויק
VB401107925D 018-5הונדהחליפי320תומך שמאלי עליון למגן קדמי  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק

VB40110804D  -018 4הונדהחליפי4601.33חיזוק למגן קדמי  - סיויקD ~ 018-021 סיויק
VB4011081T018-5D 5הונדהחליפי4450.33מגן קדמי סיווקD ~ 017-020 סיוויק
VB4011085T018- 5הונדהחליפי4605.6מגן אחורי סיווקD ~ 017-020 סיוויק

VB4011117-LX 017 5הונדהחליפי488.6ביטנה לכנף קד' ימ' סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VB4011118-LX 017 5הונדהחליפי487.8ביטנה לכנף קד' שמ' סיויקD ~ 017-020 סיוויק

VB401117875D -017 5הונדהחליפי922.8גריל תחתון סיוויקD ~ 017-020 סיוויק
VB4011288112 '4הונדהחליפי216.1תומך ימ' למגן אח' סיויק 4דלD ~ 012-017 סיוויק
VB4011288212 '4הונדהחליפי216.1תומך שמ' למגן אח' סיויק 4דלD ~ 012-017 סיוויק

VB40113005D -012 5הונדהחליפי1620פח חזית סיוויקD ~ 012-016  סיוויק
VB40117705D  -017-5הונדהחליפי710קישוט אמצעי למגן אח' -סיויקD ~ 017-020 סיוויק

VB4011781109  4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי119.33גריל ימין במגן סיויקD  סיוויק
VB4011781208 5הונדהחליפי119.33תריס ערפל קדמי שמאל-סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
VB4011951209- 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי730.99גריל קד'+מסגרת ניקל מושלם סיוויק טורקיD  סיוויק

VB40119512T09- 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי730.99גריל קד'+מסגרת ניקל מושלם סיוויק טורקיD  סיוויק
VB401197874 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי818.1גריל מרכזי במגן-סיוויק -09 היברידיתD  סיוויק
VB4011981T09-011 4 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי2190מגן קד' חיצ' - סיווק טורקיD  סיוויק

VB401218193-95 סיוויק אצ'בק ~ 93-95הונדהחליפי367מגן קד' חיצ' - סיוויק אצ'בק
VB40124113+5D 01-04 סיוויק אצ'בק ~ 01-04הונדהחליפי690.33כנף קד' ימ' - סיווק
VB40124175D 01-03 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי388.1ביטנה כנף קד' ימ' - סיוויק
VB4012511D5  -06 5הונדהחליפי1352.61כנף קד' ימ' - סיווקD ~ 06-011  סיוויק
VB4012512D5  06-11 5הונדהחליפי1352.61כנף קד' שמ' - סיווקD ~ 06-011  סיוויק
VB40125185D  06-011 5הונדהחליפי440.4ביטנה כנף קד' שמ' - סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
VB402011290-93 אקורד ~ 90-93הונדהחליפי223.6כנף קד' שמ' - אקורד
VB402018190-91 אקורד ~ 90-93הונדהחליפי259.6מגן קד' חיצ' - אקורד

VB4020181192-93 אקורד ~ 90-93הונדהחליפי200.5מגן קד' חיצ' מ.חדש - אקורד
VB4020185192-93 אקורד ~ 90-93הונדהחליפי289.2מגן אח' חיצ' מ.חדש - אקורד

VB402021094-95 אקורד ~ 94-97הונדהחליפי665.8מכסה מנוע - אקורד
VB402025396-97 אקורד ~ 94-97הונדהחליפי97גריל קד' מוש' - אקורד
VB402028194-95 אקורד ~ 94-97הונדהחליפי513.8מגן קד' חיצ' - אקורד

VB4020285196-97 אקורד ~ 94-97הונדהחליפי746.2מגן אח' חיצ' - אקורד
VB402031098-00 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי1172מכסה מנוע - אקורד

VB40203102אקורד ~ 98-02הונדהחליפי4158.9מכסה מנוע אקורד 01-02 אנגלי
VB402031898-02 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי185.56ביטנה כנף קד' שמ' - אקורד
VB402038098-02 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי279.3חיזוק מגן קד' - אקורד

VB4020381198-00 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי687.8מגן קד'+תושבת לגריל - אקורד
VB402038498-02 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי429.8חיזוק מגן אח' - אקורד

VB4020385T98-02 אקורד ~ 98-02הונדהחליפי647.4מגן אח' חיצ' - אקורד
VB402041003-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי3112.6מכסה מנוע אקורד
VB402041103-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1601.9כנף קד' ימ' - אקורד
VB402041203-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1601.9כנף קד' שמ' - אקורד
VB402041703-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי398.25ביטנה כנף קד' ימ' - אקורד
VB402041803-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי395.1ביטנה כנף קד' שמ' - אקורד

VB4020437106-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי359.3ביטנה כנף קד' ימ' - אקורד
VB4020438106-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי398.25ביטנה כנף קד' שמ' - אקורד

VB402045203-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי381מסגרת לגריל - אקורד
VB402045803-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי385קישוט ניקל מ.מנוע - אקורד
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VB402047304-08 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי697.3מגן אבנים תחתון אקורד
VB4020480אקורד ~ 06-08הונדהחליפי2523.6חיזוק קד'-אקורד 09 קופה יבוא אישי
VB4020481-03 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי2374.4מגן קד' חיצ' - אקורד

VB4020485106-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי2493.6מגן אח' - אקורד
VB4020496103-08 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי245.3ציר מכסה מנוע ימ' - אקורד
VB4020496203-08 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי245.3ציר מכסה מנוע שמ' - אקורד

VB402050009 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1957.1פח חזית-אקורד
VB40205021אקורד ~ 09-011הונדהחליפי333.4כיסוי גשר עליון אקורד 09- ייבוא אישי

VB402051009-011 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי2682.69מכסה מנוע - אקורד
VB402051109- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1722כנף קד' ימ' - אקורד
VB402051709-011 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי649.33ביטנה לכנף קד' ימ' - אקורד

VB4020517203-07 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי490.9ביטנה קד' ימ' אקורד
VB402051874150TL0G10)09- סיוויק ~ 90-91הונדהחליפי646.4ביטנה כנף קד' שמ' - אקורד

VB4020518203-07 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי646.4ביטנה קד' שמ' אקורד
VB4020552אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1120גריל קדמי-אקורד 09 מוש' דגם אמריקאי

VB40205621(7140TL0G00מחליף) אקורד ~ 09-011הונדהחליפי344.3שפם פנס ראשי ימ-אקורד -09
VB4020562209 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי344.3תומך קדמי שמאל[שפם]-אקורד
VB4020579108- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי59.9תומך למגן קד' ימ' - אקורד
VB4020579208- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי59.9תומך למגן קד' שמ' - אקורד
VB4020579308-13 (יבוא אישי) אקורד ~ 09-011הונדהחליפי227.8תומך מגן קד ימ' אקורד
VB4020579408-13 (יבוא אישי) אקורד ~ 09-011הונדהחליפי187.2תומך קד' שמ' אקורד
VB4020579508- (ייבוא אישי)אקורד ~ 09-011הונדהחליפי397.5שפם למגן קד' שמ' אקורד
VB4020579608- (ייבוא אישי)אקורד ~ 09-011הונדהחליפי433.7שפם  למגן קד' ימ' אקורד

VB402058009-011 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1308.52חיזוק מגן קד' - אקורד
VB402058106-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי2748.3מגן קד' - אקורד

VB40205811(יבוא אישי) אקורד ~ 09-011הונדהחליפי3727.3מגן קד-הונדה אקורד
VB40205811T015- (יבוא אישי) אקורד ~ 06-08הונדהחליפי3727.3מגן קד-הונדה אקורד

VB4020585אקורד ~ 09-011הונדהחליפי2294.3מגן אח'- אקורד 09-011 הכנה לצבע
VB40205851אקורד ~ 09-011הונדהחליפי7863.3מגן אח -אקורד 2010 יבוא אישי

VB4020587אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1446.6פס קישוט למגן אח' הונדה אקורד -09 יבוא אישי
VB402059509 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי660מיכל שפריצר אקורד
VB4020601אקורד ~ 09-011הונדהחליפי350כיסוי עליון לפח חזית-אקורד 09 יבוא אישי
VB402061006-08 אקורד ~ 06-08הונדהחליפי2879.9מכסה מנוע - אקורד

VB4020676109-אקורד ~ 09-011הונדהחליפי90כיסוי פנס ערפל קד ימ+ערפל אקורד
VB40206789CRV -010 - '08-012הונדהחליפי498.8תומך עליון קד ~ CRV
VB40206811אקורד ~ 09-011הונדהחליפי3734.3מגן קד' חיצ' אקורד 09 קופה יבוא
VB402068122.4 +חור למגביםL 09-  אקורד ~ 09-011הונדהחליפי3650מגן קד' אקורד

VB402068311-13 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי420תריס ימ' לפנס ראשי אקורד
VB402068411-13 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי420תריס שמ' למגן קד' אקורד
VB4020700013- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי4280.7פח חזית אקורד/קופה
VB4020710014- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי2620מכסה מנוע אקורד
VB40207114D -014 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי3500.28כנף קד' ימ' אקורד

VB4020711113- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי3843.2כנף קדמי ימין אקורד 2 דלתות
VB40207124D -014 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי3500.28כנף קד' שמ' אקורד
VB40207524D -014 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי2014.1מסגרת לגריל אקורד

VB4020752111-12אקורד ~ 012-017הונדהחליפי850.5מסגרת ניקל לגריל קד' אקורד
VB4020752313- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי783.4קשוט תחתון לגריל קד' אקורד 4 דלתות
VB40207781אקורד ארה"ב ~ 014-018הונדהחליפי3190מגן קד' אקורד -18 ייבוא אישי
VB40207785אקורד ארה"ב ~ 014-018הונדהחליפי6650מגן אח' אקורד -18 ייבוא אישי
VB40207791014- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי80תפס מגן קד' ימ' אקורד

VB402077911014 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי201.2תומך מגן קד ימ'-אקורד
VB40207792014- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי96תפס מגן קד' שמ' אקורד

VB402077921014 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי201.11תומך מגן קד שמ'-אקורד
VB4020780014- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי1587.1חיזוק קדמי אקורד

VB40207801014- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי807.7חיזוק קדמי תחתון אקורד
VB4020781T4D -012 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי3975.2מגן קדמי אקורד

VB4020783014- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי515קלקר קדמי אקורד
VB40207831אקורד ~ 012-017הונדהחליפי998קלקר למגן אח' הונדה אקורד 09 יבוא אישי

VB4020785014- (הייבריד) אקורד ~ 012-017הונדהחליפי3978.5מגן אחורי אקורד
VB4020785T014- (הייבריד) אקורד ~ 012-017הונדהחליפי3978.5מגן אחורי אקורד
VB40207882אקורד ~ 012-017הונדהחליפי164.6תומך אח' ימ' אקורד 15 יבוא אישי
VB40207883אקורד ~ 012-017הונדהחליפי118.8תומך אח' שמ' אקורד 15 יבוא אישי
VB402087624D  -018 אקורד ארה"ב ~ -019הונדהחליפי272כיסוי ערפל קד' שמ' - אקורד
VB402087914D  -018 אקורד ארה"ב ~ -019הונדהחליפי186.5תומך ימ' למגן קד' - אקורד
VB402087924D  -018 אקורד ארה"ב ~ -019הונדהחליפי102.1תומך שמ' למגן קד' - אקורד

VB4030211CR-Z -011 '010-013הונדהחליפי3023.2כנף קד' ימ ~ CRZ
VB4030212CR-Z  -011 '010-013הונדהחליפי3069.2כנף קד' שמ ~ CRZ
VB4045110CR-V 98-01 98-01הונדהחליפי1072.8מכסה מנוע ~ CRV
VB4045111CRV 98-02 - '98-01הונדהחליפי314.1כנף קד' ימ ~ CRV
VB4045112CRV 98-02 - '98-01הונדהחליפי314.1כנף קד' שמ ~ CRV

VB40451121עם חורים למראה CRV 98-02 - '98-01הונדהחליפי2341.5כנף קד' שמ ~ CRV
VB4045117CRV 98-02 - '98-01הונדהחליפי156.1ביטנה כנף קד' ימ ~ CRV
VB4045118CRV 98-02 - '98-01הונדהחליפי121.6ביטנה כנף קד' שמ ~ CRV

VB40451361CRV 98-02- '98-01הונדהחליפי371.9מגן בוץ אח' ימ ~ CRV
VB4045151CRV 98-00- '98-01הונדהחליפי232.9גריל קד ~ CRV
VB4045153CRV 98-02-'98-01הונדהחליפי896.2גריל קד' מוש ~ CRV

VB40451651V 98-02-'ימC - '98-01הונדהחליפי716.4קשוט כנף קד' ימ ~ CRV
VB4045179CRV 98-02 - '98-01הונדהחליפי146.4חיזוק מגן קד' על ~ CRV
VB4045180CR-V 98-01 - '98-01הונדהחליפי147.4חיזוק מגן קד ~ CRV
VB4045210CRV 03-05 - 02-05הונדהחליפי850.9מכסה מנוע ~ CRV
VB4045211CRV 03-05 - '02-05הונדהחליפי387.9כנף קד' ימ ~ CRV
VB4045217CRV 03-05 - '02-05הונדהחליפי697.4ביטנה כנף קד' ימ ~ CRV
VB4045218CRV 03-05 - '02-05הונדהחליפי290.6ביטנה כנף קד' שמ ~ CRV
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VB40452351CRV 02-04 '02-05הונדהחליפי240.4מגן בוץ קד' ימ ~ CRV
VB40452352CRV 02-04 '02-05הונדהחליפי251.4מגן בוץ קד' שמ ~ CRV

VB4045251CRV 03-05- '02-05הונדהחליפי642.25גריל קד' חיצ ~ CRV
VB4045252CRV 03-05- 02-05הונדהחליפי211מסגרת לגריל ניקל ~ CRV

VB40452651CR-V 03-05 '02-05הונדהחליפי563.9קשט כנף קד' ימ ~ CRV
VB40452791CRV 03-05- '02-05הונדהחליפי119.5תומך קד' עליון ימ ~ CRV
VB40452792CRV 03-05- '02-05הונדהחליפי128.56תומך קד' עליון שמ ~ CRV

VB4045280CR-V 02-05 - '02-05הונדהחליפי554.1חיזוק מגן קד ~ CRV
VB4045281CRV 02-04 '02-05הונדהחליפי990.89מגן קד' חיצ ~ CRV

VB40452811חורים לערפל+CRV 03-05 02-05הונדהחליפי862.2מגן קד' חיצוני ~ CRV
VB40452811Tחורים לערפל+CRV 03-05 06-07הונדהחליפי862.2מגן קד' חיצוני ~ CRV

VB4045311TCRV 06-07 - '06-07הונדהחליפי995.9כנף קד' ימ ~ CRV
VB4045317CRV 06-07 - '08-012הונדהחליפי649.08ביטנה כנף קד' ימ ~ CRV

VB4045335105-06 02-05הונדהחליפי140מגן בוץ קד' ימין הונדה ~ CRV
VB40453352CRV 05-06 02-05הונדהחליפי140מגן בוץ קד' שמ' הונדה ~ CRV
VB4045336106-05 02-05הונדהחליפי140מגן בוץ אחורי ימין הונדה ~ CRV
VB4045336205-06 02-05הונדהחליפי140מגן בוץ אחורי שמאל הונדה ~ CRV
VB40453511CRV-05 02-05הונדהחליפי294.7קישוט גריל ~ CRV

VB4045370CRV-05 02-05הונדהחליפי531.1ניקל לגריל ~ CRV
VB404537911CRV  -05  '06-07הונדהחליפי278.4תומך למגן קד' ימ ~ CRV

VB40453792CRV 08-012 - '08-012הונדהחליפי139.33שפם קד שמ ~ CRV
VB404537921CRV  -05  '06-07הונדהחליפי287.4תומך למגן קד' שמ ~ CRV

VB40453811CRV 07-09 '06-07הונדהחליפי2200.9מגן קד על ~ CRV
VB40453811TCRV 07-09 '06-07הונדהחליפי2200.9מגן קד על ~ CRV

VB40453882CRV 06-07 06-07הונדהחליפי143.9תומך אח' שמ' עליון ~ CRV
VB4045410CRV 08  08-012הונדהחליפי1521.1מכסה מנוע ~ CRV
VB4045417CRV 08 - '08-012הונדהחליפי780.4ביטנה כנף קד' ימ ~ CRV

VB40454361CRV 08-012 - 08-012הונדהחליפי423.5מגן בוץ אח' ימ' על המגן ~ CRV
VB4045450CRV 07 08-012הונדהחליפי912.2ניקל לגריל ~ CRV
VB4045451CRV 07  08-012הונדהחליפי912.2גריל עליון ~ CRV

VB40454524L CRV 09 08-012הונדהחליפי307.1ניקל גריל ~ CRV
VB40454525R CRV 09 08-012הונדהחליפי304.3ניקל גריל ~ CRV
VB40454621CRV 07-09 - '08-012הונדהחליפי133.39שפם קד' ימ ~ CRV
VB40454652CR-V 08 - (במגן) '08-012הונדהחליפי187.9המשך קשת כנף קד שמ ~ CRV
VB40454656CRV  08-012 - '08-012הונדהחליפי584.3קשת כנף קד' שמ ~ CRV

VB4045476CR-V 07- '08-012הונדהחליפי711.3קישוט ניקל לגריל במגן קד ~ CRV
VB40454761CR-V 07- '08-012הונדהחליפי711.3קישוט ניקל לגריל במגן קד ~ CRV

VB4045478CR-V 07- '08-012הונדהחליפי1041.5גריל מרכזי במגן קד ~ CRV
VB40454789CRV 07 08-012הונדהחליפי193.75תומך עליון ~ CRV

VB4045480CRV 08-012 - '013-014הונדהחליפי999.13חיזוק מגן קד ~ CRV
VB40454801CRV 07  - '08-012הונדהחליפי1224חיזוק מגן קד ~ CRV
VB40454811(ללא ערפל) דגם חדש CR-V 010-012 08-012הונדהחליפי1272.5מגן קדמי ~ CRV

VB4045482CRV 08-010 '08-012הונדהחליפי1218.1מגן קד' תח ~ CRV
VB40454821CR-V 07-11 08-012הונדהחליפי1218.1ספויילר מגן קד ' תחתון ~ CRV
VB4045482TCRV 08-010 '010-013הונדהחליפי1218.1מגן קד' תח ~ CRZ
VB40454851CR-V 07-11 08-012הונדהחליפי1445.8מגן אחורי ~ CRV

VB40454851TCR-V 07-11 08-012הונדהחליפי1445.8מגן אחורי ~ CRV
VB40454883CRV 08 - '08-012הונדהחליפי124.4תומך אח' ימ ~ CRV
VB40454884CRV 08-012 - '08-012הונדהחליפי216.4תומך צדדי שמ' למגן אח ~ CRV
VB40454911CRV 10 '08-012הונדהחליפי840.4פינה אח' ימ ~ CRV
VB40454922CRV 08- '08-012הונדהחליפי871.2פינה אח' שמ ~ CRV

VB4045500CRV 09+ 08-012הונדהחליפי4524.8פח חזית ~ CRV
VB4045578CRV 08- 08-012הונדהחליפי434.7גריל קד' במגן ~ CRV
VB4045582CRV 010-012 08-012הונדהחליפי970.22מגן קד' תחתון ~ CRV

VB40456111CRV -013 - '013-014הונדהחליפי1999.22כנף קד' ימ ~ CRV
VB40456610CRV -12-14-'08-012הונדהחליפי349.3תושבת לפנס ערפל שמ ~ CRV
VB40456651CRV 12  013-014הונדהחליפי615.7קשת כנף קד' ימין ~ CRV
VB40456652CRV 13 '013-014הונדהחליפי516.9קשת כנף קד' שמ ~ CRV
VB40456671CRV -012 - '013-014הונדהחליפי1285.3קישוט דלת קד' ימ ~ CRV
VB40456681-CR-V 12 08-012הונדהחליפי2004.8מגן קדמי ~ CRV

VB404566811CRV -012 '013-014הונדהחליפי1168.3קישוט דלת אח' ימ ~ CRV
VB4045673CRV 013- 013-014הונדהחליפי684.7מגן מנוע ~ CRV

VB40456791CRV 13-013-014הונדהחליפי82.9תומך ימ' צדדי ~ CRV
VB40456792CRV 13 '013-014הונדהחליפי81.9תומך צדדי קד' שמ ~ CRV

VB4045681013-  יבוא אישי CRV - '013-014הונדהחליפי3390מגן קד' חיצ ~ CRV
VB40456812CR-V -12 08-012הונדהחליפי1450.9מגן קדמי תחתון ~ CRV

VB4045685CRV  -013  '013-014הונדהחליפי2595.3מגן אח' חיצ ~ CRV
VB40456851יבוא אישי CRV 013-013-014הונדהחליפי2104.4מגן אחורי ~ CRV
VB40456881CRV -013 - '013-014הונדהחליפי124.4תומך אח' ימ ~ CRV
VB40456911-CR-V 12  08-012הונדהחליפי2025פינה למגן אחורי ימין ~ CRV
VB40457785CRV -015 - '013-014הונדהחליפי290כיסוי ערפל קד' ימ ~ CRV
VB40457881CRV -015 - '013-014הונדהחליפי92.4תומך אח' ימ ~ CRV
VB40457882CRV -015 - '08-012הונדהחליפי117.9תומך אח' שמ ~ CRV

VB4045800CRV  -019 - 019-021הונדהחליפי3697פח חזית ~ CRV
VB4045810CRV  -019 - 019-021הונדהחליפי6677מכסה מנוע ~ CRV
VB4045811CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי3221.1כנף קד' ימ ~ CRV
VB4045812CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי3221.1כנף קד' שמ ~ CRV

VB40458621CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי190שפם קד' ימ ~ CRV
VB40458622CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי190שפם קד' שמ ~ CRV
VB40458655CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי352המשך קשת כנף אח' ימ ~ CRV
VB40458656CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי484.1קישוט על' לדלת אח' שמ ~ CRV
VB40458657CRV 19- '019-021הונדהחליפי1063.1קישוט תח' דלת קד' ימ ~ CRV
VB40458658CRV 19- '019-021הונדהחליפי819.7קישוט תח' דלת קד' שמ ~ CRV
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VB40458659CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי322קשת כנף אח' ימ ~ CRV
VB40458660CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי322קשת כנף אח' שמ ~ CRV
VB40458681CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי690.2קישוט דלת אח' ימ' תח ~ CRV
VB40458682CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי782.8קישוט דלת אח' שמ' תח ~ CRV
VB40458761CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי254.4קישוט כיסוי פנס ערפל ימ ~ CRV
VB40458793CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי97תומך מגן קד' ימ ~ CRV
VB40458801CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי464.2תושבת לגריל קד ~ CRV
VB4045885TCRV  -022 - 'חליפי6906.25מגן אח
VB40458884CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי211.2תומך אח' שמ' על ~ CRV
VB4049181GMR2-01-04טויוטהחליפי7042.03מגן קד' חיצוני ~ MR2

VB405011096-99 שאטל ~ 96-97הונדהחליפי717.6מכסה מנוע - שאטל
VB405018596-99 שאטל ~ 96-97הונדהחליפי989.8מגן אח' חיצ' - שאטל
VB4051101CHR -017- 016טויוטהחליפי318פח ניצב- ~ C-HR
VB4051102C-HR  -016 - 016טויוטהחליפי359.6גשר על' לפח חזית- ~ C-HR
VB4051108CHR -017 016טויוטהחליפי1283.6גשר תח' לרדיאטורים - טויוטיה- ~ C-HR
VB4051110CHR -017- 016טויוטהחליפי4880.33מכסה מנוע- ~ C-HR

VB40511100CHR -017- '016טויוטהחליפי809.56תפס קד' שמ- ~ C-HR
VB40511101CHR -017- '016טויוטהחליפי809.56תפס קד' ימ- ~ C-HR

VB4051111CHR -017 016טויוטהחליפי2708.99כנף קד' ימ' ללא חור לפנס- ~ C-HR
VB4051112CHR -017 016טויוטהחליפי2708.99כנף קד' שמ' ללא חור לפנס- ~ C-HR
VB4051115CHR 17- '016טויוטהחליפי808.59קשת פלס' כנף קד' ימ- ~ C-HR
VB4051116CHR 17- '016טויוטהחליפי808.59קשת פלס' כנף קד' שמ- ~ C-HR
VB4051117CHR 016-018 - '016טויוטהחליפי959.9ביטנה קד' ימ- ~ C-HR

VB405111731CHR 016-018  -019 - 016טויוטהחליפי1157.26מגן מצננים- ~ C-HR
VB4051118CHR 017- 016טויוטהחליפי959.9ביטנה קד' שמ' - טויוטה- ~ C-HR
VB4051151CHR -017 - '016טויוטהחליפי1508.59גריל קד- ~ C-HR

VB40511511CHR  -016 - '016טויוטהחליפי405.6תושבת רדאר קד- ~ C-HR
VB40511653CHR -017- '016טויוטהחליפי2073.1קישוט דלת קד' ימ- ~ C-HR
VB40511654CHR -017 016טויוטהחליפי2044.1קישוט דלת קד' שמ' - טויוטיה- ~ C-HR
VB40511659CHR -017 016טויוטהחליפי614.9המשך קשת ביטנה אח' ימ' - טויוטיה- ~ C-HR
VB40511660CHR  -016 - '016טויוטהחליפי614.9ביטנה אח' שמ' חלק אח- ~ C-HR
VB40511661CHR 17 חליפי989.56קשת כנף אח' ימין
VB40511662C-HR -016 חליפי989.56קשת כנף אח' שמאל

VB4051168CHR -017 - '016טויוטהחליפי225.26כיסוי וו גרירה קד- ~ C-HR
VB40511683CHR -017 016טויוטהחליפי1343.21קישוט דלת אח' ימ' - טויוטיה- ~ C-HR
VB40511684CHR -017 016טויוטהחליפי1343.21קישוט דלת אח' שמ' - טויוטיה- ~ C-HR
VB40511762CHR 017- L 016טויוטהחליפי726.3קישוט מסגרת למחזיר אור- ~ C-HR

VB4051178CHR  -017 - '016טויוטהחליפי433.13גריל קד' פנ- ~ C-HR
VB40511787CHR  -019 - 'חליפי2536.6גריל תח' במגן קד

VB40511792GCHR  -016 - '016טויוטהחליפי427.5תומך שמ' למגן קד- ~ C-HR
VB40511793CHR  -016 - (עומד) '016טויוטהחליפי167.13תומך צדדי תח' ימ' למגן קד- ~ C-HR
VB40511794CHR  -016 - 016טויוטהחליפי167.13תומך מגן קד' שמ' עומד- ~ C-HR
VB40511796CHR  -016 - '016טויוטהחליפי1383.9בומבה שמ' לחיזוק קד- ~ C-HR
VB40511797CHR  -016 016טויוטהחליפי1383.9בומבה ימ' לחיזוק קד' - טויוטיה- ~ C-HR

VB4051180CHR  -019 - (אלומיניום) '016טויוטהחליפי737.02חיזוק קד' תח- ~ C-HR
VB40511801CHR -017 016טויוטהחליפי600.9חיזוק קד' עליון- ~ C-HR

VB4051181CHR -017 '016טויוטהחליפי3509.56מגן קד- ~ C-HR
VB4051181SCHR -017 'חליפי3509.56מגן קד

VB4051182CHR  -019 - '016טויוטהחליפי809.9ספויילר תח' למגן קד- ~ C-HR
VB4051184CHR  -016 - '016טויוטהחליפי1402.8חיזוק פנ' למגן אח- ~ C-HR
VB4051185CHR  -017 - '016טויוטהחליפי1969.59מגן אח- ~ C-HR

VB40511854L CHR 17- '016טויוטהחליפי818.13קשת כנף קד- ~ C-HR
VB4051185TCHR  -017 - '016טויוטהחליפי1969.59מגן אח- ~ C-HR

VB4051186CHR -017  '016טויוטהחליפי1808.59ספויילר אח- ~ C-HR
VB40511871CHR016- '016טויוטהחליפי728קישוט מגן אח' ימ- ~ C-HR
VB40511873CHR -017 016טויוטהחליפי3499.56מגן קד' על' עם חיישן- ~ C-HR

VB40511874TCHR -017 - '016טויוטהחליפי1908.56מגן קד' תח- ~ C-HR
VB40511878CHR -017 - 016טויוטהחליפי507.22גריל פנימי מרכזי- ~ C-HR
VB40511881CHR -017 '016טויוטהחליפי385.6תומך עלי' למגן אח' ימ- ~ C-HR

VB405118811CHR  -019 - '016טויוטהחליפי507.9ספויילר ימ' למגן קד- ~ C-HR
VB40511882CHR -017 '016טויוטהחליפי379.6תומך עלי' למגן אח' שמ- ~ C-HR

VB405118821CHR  -019 - '016טויוטהחליפי507.9ספויילר שמ' למגן קד- ~ C-HR
VB4051193CHR -017 - '016טויוטהחליפי812.23תפס מגן אח' ימ- ~ C-HR
VB4051194CHR -017- '016טויוטהחליפי812.23תפס מגן אח' שמ- ~ C-HR

VB40511961CHR -017- '016טויוטהחליפי477.99ציר מכסה מנוע ימ- ~ C-HR
VB40511962CHR -017- '016טויוטהחליפי477.99ציר מכסה מנוע שמ- ~ C-HR

VB4051251CHR  -019 - '016טויוטהחליפי2294גריל קד- ~ C-HR
VB4051281CHR  -019 - '016טויוטהחליפי6208.56מגן קד- ~ C-HR

VB4051281TCHR  -019 - 'חליפי6208.56מגן קד
VB406211003-06 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי1208.54מכסה מנוע - ג'אז
VB406211203-08 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי790.13כנף קד' שמ' בלי חור- ג'אז
VB406215103-06 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי380גריל קדמי-ג'אז
VB406217805-  ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי295.5גריל תחתון -ג'אז

VB4062179105-09 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי141.6תומך צדדי ימ' למגן קד' - ג'אז
VB40621792ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי81.6תפס מגן קד' שמ גא'ז

VB406218003-05 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי613מגן קד' פנימי ג'אז
VB406218101-04 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי990.9מגן קד' - ג'אז

VB4062188102-05 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי196תומך אח' צדדי ימ' ג'ז
VB4062196103 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי239.4ציר מכסה מנוע ימין ג'אז
VB4062196203 ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי268.3ציר מכסה מנוע שמ' ג'אז

VB4062251JAZZ 06-07 'ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי520גריל קד
VB406227309-011 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי374.3מגן מנוע תח' שמ' ג'אז

VB40622791010-012 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי260.2תומך שפם לפנס ראשי ימ'-ג'אז
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VB40622792010-012 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי260.2תומך שפם לפנס ראשי שמ'-ג'אז

VB406228005-09 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי663.3חיזוק מגן קד' - ג'אז
VB406228505-08 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1908.33מגן אח' ג'אז

VB4062285T05-08 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1908.33מגן אח' ג'אז
VB406231009- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי2329.1מכסה מנוע ג'אז
VB4062311010-012 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1309.11כנף קד' ימ' - ג'אז
VB406231210-12 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1305.8כנף קד' שמ' - ג'אז
VB4062333010-012 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי640כונס אויר -ג'אז

VB4062338110 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי659.9ביטנה כנף אח' שמ' - ג'אז
VB4062349010- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי2212.6מכסה מטען - ג'אז
VB406235109- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי620גריל קד' - ג'אז

VB40623531(מושלם עם ניקל) אקורד ~ 012-017הונדהחליפי1890גריל קד' אקורד 012
VB4062380010- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי863.5חיזוק מגן קד' - ג'אז
VB4062381010- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי2753.4מגן קד' חיצ' - ג'אז
VB4062382JAZZ 09-12 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1481.7ספוילר למגן קדמי
VB4062385010- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי3076.9מגן אח' חיצ' - ג'אז
VB4062411011 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1218.1כנף קד' ימ' - גא'ז
VB4062412012- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1382.69כנף קד' שמ' - ג'אז
VB4062500014- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי1848.3פח חזית ג'אז
VB4062510016- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2367.9מכסה מנוע -גאז
VB4062511016- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2161.16כנף קד' ימ' - ג'אז

VB40625351016- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי697.4מגן בוץ  קד' ימ' ג'אז
VB40625352016- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי646.6מגן בוץ קד' שמ' - גאז
VB40625791015-018 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי119.11תומך צדדי ימ' למגן קד' - ג'אז
VB40625792016-  ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי119.11תומך צדדי שמ' למגן קד' - ג'אז
VB4062581Tג'אז ~ 015-018הונדהחליפי5074.7מגן קד' - ג'אז -016 עם חורים לחיישן
VB40625881-16 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי188.62תומך למגן אח' ימ' ג'ז
VB40625882015-  ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי188.62תומך צדדי שמ' למגן אח' - ג'אז

VB4062610019-  ג'אז ~  -019הונדהחליפי3541מכסה מנוע - ג'אז
VB4062611019-  ג'אז ~  -019הונדהחליפי2714.92כנף קד' ימ' - ג'אז
VB4062612019-  ג'אז ~  -019הונדהחליפי2714.92כנף קד' שמ' - ג'אז

VB4062651T018- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2069.1גריל קדמי ג'אז
VB4062652T018-  ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי1220.3מסגרת לגריל קד' תח' - ג'אז

VB4062672018- ג'אז ~  -019הונדהחליפי990מגן אבנים ג'אז
VB40626811T(עם 2 חיישנים)ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי5017.9מגן קד-ג'אז -016

VB4062681T018- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי5239.33מגן קד' חצ' - ג'אז
VB4062688119 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי204.9קישוט אמצעי למגן אח' ג'אז
VB40626882018- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי139.2תומך מגן אחורי שמאל ג'אז
VB40701081HRV 18 016-018הונדהחליפי1210.9תומך קד' תחתון ~ HRV

VB407011101HRV -016 016-018הונדהחליפי1005.5מנעול מכסה מנוע ~ HRV
VB40701111HRV-16 -'016-018הונדהחליפי3259כנף קד' ימ ~ HRV
VB40701114HRV 16- 016-018הונדהחליפי4509.6דלת קדמית ימין ~ HRV
VB40701115HRV 015-016-018הונדהחליפי1293.9פלסטיק סף שמאל ~ HRV
VB40701116HRV -015 '016-018הונדהחליפי1239.1קישוט סף ימ ~ HRV
VB40701124HRV 016-016-018הונדהחליפי4509.6דלת קדמי שמאל ~ HRV
VB40701139HRV 016-016-018הונדהחליפי960תושבת עליונה לגריל קדמי ~ HRV

VB407011781HRV 2016-016-018הונדהחליפי330גריל מגן קד ימ ~ HRV
VB407011782HRV 2016-016-018הונדהחליפי371.7תריס ערפל קד שמ ~ HRV
VB407011791HRV -016 - '016-018הונדהחליפי77.28תפס מגן קד' ימ ~ HRV
VB407011792HRV 016-018 - '016-018הונדהחליפי70.68תומך צדדי שמ' למגן קד ~ HRV

VB4070118HRV 2016-016-018הונדהחליפי1059.1ביטנה כנף קד שמ ~ HRV
VB40701181ללא חור לשפריצר וחחישנים HRV -016 - '016-018הונדהחליפי3119.19מגן קד ~ HRV

VB40701181THRV 016-018- '016-018הונדהחליפי3119.19מגן קד ~ HRV
VB407011961HRV -016 - '016-018הונדהחליפי511.19ציר מכסה מנוע ימ ~ HRV
VB407011962HRV -016 - '016-018הונדהחליפי511.19ציר מכסה מנוע שמ ~ HRV

VB40701352HRV -15 '016-018הונדהחליפי1636מגן בוץ קד' שמ ~ HRV
VB4070149HRV 15 012-015הונדהחליפי5501דלת מטען ~ HRV
VB4070151HRV 15 -'012-015הונדהחליפי1822.1קישוט גריל קד ~ HRV

VB40701524HRV 16-012-015הונדהחליפי868.6ניקל שמ' לגריל ~ HRV
VB40701621HRV 2016-016-018הונדהחליפי327.3שפם פנס ימ ~ HRV
VB40701622HRV 2016-016-018הונדהחליפי327.3שפם פנס ראשי שמ ~ HRV
VB40701651HRV 016-018 - '016-018הונדהחליפי541.33קשת כנף קד' ימ ~ HRV
VB40701652HR-V 016-'016-018הונדהחליפי461.3קישוט כנף קד' שמ ~ HRV
VB40701662L HRV 14 '012-015הונדהחליפי617.5קשת כנף אח ~ HRV
VB40701761HRV -016 '012-015הונדהחליפי440סורג לפנס ערפל קד' ימ ~ HRV
VB40701762HRV -016 '012-015הונדהחליפי440סורג לפנס ערפל קד' שמ ~ HRV
VB40701787HRV 16-'012-015הונדהחליפי686.8גריל במגן קד ~ HRV
VB40701789HRV  -016 - '016-018הונדהחליפי160.2תושבת שמ' לגריל קד ~ HRV

VB4070182-HR-V 16 012-015הונדהחליפי1521.1כיסוי תחתון למגן קדמי ~ HRV
VB40701821HRV -016 - '016-018הונדהחליפי622.6ספוילר למגן קד ~ HRV

VB4070185HR-V -016 - '016-018הונדהחליפי3629מגן אח' חיצ ~ HRV
VB40701851THRV -016 016-018הונדהחליפי3381.8מגן אח'+חורים לחיישנים ~ HRV

VB4070185THR-V 016- '012-015הונדהחליפי3629מגן אח' חיצ ~ HRV
VB40701881HRV 16-'016-018הונדהחליפי85.7תפס מגן אח' ימ ~ HRV

VB4070252HRV  -019 - '019הונדהחליפי2887.1מסגרת גריל קד- ~ HRV
VB40702761HRV  -019 - '019הונדהחליפי306.9כיסוי ערפל קד' ימ- ~ HRV
VB40702762HRV  -019 - '019הונדהחליפי398.4כיסוי ערפל קד' שמ- ~ HRV
VB40702781HRV  -019 - '019הונדהחליפי401.5כיסוי ערפל קד' ימ- ~ HRV
VB40702782HRV  -019 - '019הונדהחליפי401.5כיסוי ערפל קד' שמ- ~ HRV
VB4080018118- אודסיי ~ 018-021הונדהחליפי7367.5מגן קד הונדה אודסיי
VB4080018518- אודסיי ~ 015-017הונדהחליפי7801.7מגן אח' הונדה אודסיי

VB420511098-03 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי1375.9מכסה מנוע - אונסיס
VB420511198-03 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי797.9כנף קד' ימ' - אונסיס
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VB420511298-03 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי838.66כנף קד' שמ' - אונסיס
VB420511798-03 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי174.2ביטנה כנף קד' ימ' - אונסיס

VB4205145G98-03 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי1062.78פח אחורי אוונסיס
VB420515198-00 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי553.23גריל קד' מוש' שחור - אונסיס

VB4205151198-00 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי330.5גריל קד' מוש' ניקל - אונסיס
VB420518098-00 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי325.66חיזוק מגן קד' - אונסיס
VB420518198-00 אונסיס ~ 98-00טויוטהחליפי844.93מגן קד' עליון - אונסיס
VB420521004-08 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי1308.56מכסה מנוע אוונסיס
VB420521104-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי485.9כנף קד' ימ' - אוונסיס
VB420521204-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי485.9כנף קד' שמ' - אוונסיס

VB4205212T04-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי485.9כנף קד' שמ' - אוונסיס
VB420521704-08 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי191.5ביטנה כנף קד' ימ' - אונסיס
VB420521804-08 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי191.5ביטנה כנף קד' שמ' - אונסיס

VB4205277104 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי193.5קישוט ימ' למגן קד'-אוונסיס
VB4205277205 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי191.5קשוט שמ' למגן קד'-אוונסיס

VB420527804+ אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי483.4גריל במגן קדמי אוונסיס
VB4205279103+04 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי382תומך מגן קד' ימין אונסיס וורסו
VB4205279204 5טויוטהחליפי247.1תומך שמ' למגן קד' אוונסיס ורסוD ~ 98-00 קורולה

VB420528003-05 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי555.3חיזוק מגן קד' - אוונסיס
VB420528103-05 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי927.56מגן קד' - אוונסיס

VB4205281T03-05 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי927.56מגן קד' - אוונסיס
VB4205296105 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי485.7ציר ימ' מכסה קד-טיוטה איונסיס
VB4205296205 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי484.7ציר שמ' מכסה קד' -טיוטה איונסיס
VB4205302109 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי240.1גשר תחתון לפח חזית-אוונסיס

VB42053021109-12 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי77.7פח משקף ימ' אוונסיס
VB420530309-11 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי180תומך פח חזית ימ' אונסיס
VB420530409-11 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי238.4תומך פח חזית שמ' אונסיס
VB420531009- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי2883.23מכסה מנוע - אונסיס
VB420531106-08 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי675.7כנף קד' ימ' - אוונסיס
VB420531206-08 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי675.7כנף קד' שמ' - אוונסיס

VB4205338Gאונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי318.26ביטנה כנף אח' שמ' - אונסיס
VB42053414G03-05 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי2691.42דלת אח' ימ' - אונסיס
VB42053761G04+ אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי73.34כיסויי ימ למגן קד אונסיס

VB4205377106-09 אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי190.9קישוט מגן קד' ימ' אוונסיס
VB4205377206-09 אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי180קישוט מגן קד' שמ' אוונסיס

VB42053782G05 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי162.84גריל במגן קד' שמ' אונסיס
VB4205379209- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי555.26תפס צד שמ' למגן קד' אונסיס

VB42053792G04+ אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי93.29תומך למגן קדמי אוונסיס
VB420538107- אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי1609.56מגן קד' חיצ' - אוונסיס
VB420541209- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1862.25כנף קד' שמ' - אונסיס
VB420541309 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי768.8מגן אבנים תחתון-אוונסיס
VB420541709 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי458.56ביטנה כנף קד' ימ' - אוונסיס
VB420541809 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי356.6ביטנה כנף קד' שמ' - אונסיס
VB4205473013- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי789.9מגן מנוע (גדול)-אוונסיס -09/הוריס

VB4205479109 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי555.23תומך קד'ימ'אונסיס
VB420548109- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1769.59מגן קד' אונסיס
VB4205581012- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי2258.56מגן קד' - אונסיס

VB4205590G012- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי596.62כיסוי עליון לפח חזית אונסיס
VB42056756G016-018 אונסיס ~ 016-018טויוטהחליפי543.21פחית תומך כנף קד' שמ' - אוונסיס
VB42056822G016-  אונסיס ~ 016-018טויוטהחליפי438.29ספויילר שמ' למגן קד' - אוונסיס

VB4205686G016- אונסיס ~ 016-018טויוטהחליפי572.52מגן תח' אח' אוונסיס
VB4205690G16 אונסיס ~ 016-018טויוטהחליפי146.75ניקל מכסה מטען שמ-אונסיס

VB420610099-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי589.56פח חזית מוש' - יאריס
VB4206110(VB4206210 ) 99-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי1304.9מכסה מנוע - יאריס

VB4206111T99-06 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי597.99כנף קד' ימ' - יאריס
VB4206112T99-06 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי593.23כנף קד' שמ' - יאריס

VB420611799-05 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי165.23ביטנה כנף קד' ימ' - יאריס
VB420611899-05 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי165.23ביטנה כנף קד' שמ' - יאריס

VB4206118Gיאריס ~ 99-02טויוטהחליפי146.02ביטנה כנף קד' שמ' - יאריס מיניוואן
VB420613899-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי132.3ביטנה כנף אח' שמ' - יאריס

VB4206151199-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי413.69גריל קד' ניקל - יאריס
VB420618099-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי256.7חיזוק מגן קד' - יאריס
VB420618199-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי471.3מגן קד' עליון - יאריס
VB420618299-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי525.59מגן קד' תחתון - יאריס
VB420621003-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי1220.23מכסה מנוע - יאריס
VB420621799-06 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי182.2ביטנה כנף קד' ימ' - יאריס

VB42062414G03-05 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי1766.4דלת אח' ימ' - יאריס
VB420624503+ יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי501.99פח אחורי תחתון יאריס
VB420625103-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי272גריל שחור-יאריס

VB4206251GD-3 04 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי521.02גריל ק' יאריס
VB4206276103-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי137.39כיסוי לפנס ערפל ימ' יאריס
VB4206276203-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי137.39כיסוי לפנס ערפל שמ' - יאריס
VB4206277203-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי167.56קישוט מגן קד' שמ' יאריס

VB420628103-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי708.56מגן קד' חיצ' לצבע-יאריס
VB42062822G04+ יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי213.76ספוילר קדמי ימ יאריס

VB420628503-06 - יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי908.33מגן אח' לצבע יאריס
VB420628603-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי671.5פח אח' תחתון - יאריס

VB4206287103-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי122.4קישוט מגן אח' ימ' שחור יאריס
VB42062873G05+ יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי249.23קישוט למגן קד' שמ' ורסו

VB420630007- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי758.56פח חזית מושלם - יאריס
VB420630207- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי329.9גשר עליון יאריס
VB420630307 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי230.4פח משקפיים ימ' יאריס
VB420630407 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי262.4פח משקפיים שמ' יאריס
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VB420631007- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1258.56מכסה מנוע יאריס
VB420631107-011 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי858.56כנף קד' ימ' - יאריס
VB420631207-011 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי858.56כנף קד' שמ' - יאריס
VB420631707 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי167.7ביטנה לכנף קד' ימ' יאריס
VB420631807-011 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי167.7ביטנה כנף קד' שמ' - יאריס

VB4206337G09-יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי151.21ביטנה כנף אח' ימ' - יריס
VB420633807-011 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי149.1מגן בוץ כנף אח' שמ' - יאריס
VB420635106 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי257.6גריל קד' חיצוני יאריס

VB4206379107 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי374.7תומך ימין מגן קדמי יאריס
VB4206379207-011 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי374.7בומבה שמ' לחיזוק קד' - יאריס
VB4206379407 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי195.25תפס מגן שמ'צדדי-יאריס

VB420638007- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי485.29חיזוק מגן קד' - יאריס
VB420638107 יאריס ורסו ~ 00-05טויוטהחליפי985.26מגן קדמי חיצוני-יאריס

VB4206381T07 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי985.26מגן קדמי חיצוני-יאריס
VB4206382208 הוריס-L 'יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי245.6ספוילר מגן קד

VB420638407- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי642.4חיזוק אח' יאריס
VB420638506- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1307.25מגן אח' - לצבע יאריס

VB4206385T06- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1307.25מגן אח' - לצבע יאריס
VB4206388207-08 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי121.23תומך למגן אח' שמ' יאריס

VB4206391012-  יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי395.89תומך צדדי ימ' למגן קד' - יאריס
VB4206392012- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי395.89תפס מגן קדמי שמ' יאריס
VB42064782010 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי152.9גריל מגן-יאריס
VB420648509- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1257.56מגן אח' - יאריס

VB4206485T09- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1257.56מגן אח' - יאריס
VB4206496109 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי124.9ציר מ.מנוע ימ'-יאריס
VB4206496209 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי124.9ציר מ.מנוע שמ'-יאריס

VB4206500012- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי3374.55פח חזית - יאריס
VB4206501013- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי532.1כיסוי מצנן מים-יאריס
VB4206502012- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי505.56גשר קד' עליון יאריס

VB4206502112 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1075.55גשר עליון-יאריס
VB4206510012- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1521.1מכסה מנוע - יאריס
VB4206511012 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1087.55כנף קד' ימ' - יאריס
VB4206512012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1087.55כנף קד' שמ' - יאריס
VB420651712 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי358.56ביטנה כנף ימ' - יאריס
VB4206518012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי358.56ביטנה קדמי שמ' יאריס

VB42065511013- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי358.5גריל קד' יאריס דגם פשוט
VB4206551T012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1169.22גריל קד עלי' - יאריס

VB4206552012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי455.23קישוט גריל קד' ניקל יאריס
VB420655312-14 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי753גריל קד' 'אריס

VB4206568112 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי135.33כיסוי וו גרירה קד' ימ' - יאריס
VB4206576112 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי340.7תריס במגן קד' ימ'(ללא חור) - יאריס

VB42065761G012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי515.2כיסוי ערפל ימין ניקל יאריס
VB420657712 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי905.59גריל מגן ק' מרכזי - יאריס
VB420657812- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1211.13גריל קד' תח' יאריס

VB42065791014-017 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי183.4פחית כנף קד' ימ' - יאריס
VB42065792014-017 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי183.7פחית כנף קד' שמ' - יאריס
VB4206580112- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי471.3חיזוק מגן קד' יאריס
VB42065811יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי2401.3מגן קד' - יאריס 012-014 הייברידת
VB4206581T012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי2098.35מגן קד' - יאריס
VB4206585T012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1988.56מגן אח' (שחור) יאריס
VB4206586T012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1307.55ספויילר מגן אח יאריס
VB42065881012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי367.5תומך מגן אח' ימ' - יאריס
VB42065882012-013 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי367.5תומך שפם אח' שמ' - יאריס
VB42065911012- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי505.59תפס מגן אח' ימ' צדדי יאריס
VB4206592110 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי505.59תפס מגן אח'שמ'יאריס
VB42065941012-013 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי836.22בומבה ימ' לחיזוק קד' - יאריס
VB4206596112- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי439.56ציר ימ' מ.מנוע יאריס
VB4206596212- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי439.56ציר שמ' מ.מנוע יאריס

VB420660514 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי369.25מסגרת פנס ערפל ימ-יאריס
VB420660614 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי369.25מסגרת פנס ערפל שמ-יאריס
VB4206618014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי815.39ביטנה קד' שמ' - יאריס
VB420665114 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי686.23גריל-יאריס
VB420665214 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי759.4ניקל גריל-יאריס

VB4206652314- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי443.99ניקל לגריל במגן קד' ימ' יאריס
VB4206652T14 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי759.4ניקל גריל-יאריס

VB4206653012-013  יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי2399.56גריל תח' - יאריס
VB42066587014-  יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי437.36קישוט על' לגריל קד' - יאריס

VB420666516 4-ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי199.1מוביל אוויר על' ראב
VB4206668015-  יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי113.6כיסוי וו גרירה קד' -יאריס

VB4206676115 [חור]-יאריסR יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי371.22כיסוי ערפל קד
VB4206676215- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי371.22כיסוי ערפל קד' שמ' יאריס
VB42066781יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי291.22כיסוי ערפל ימ' יאריס -014 ללא חור
VB42066782יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי291.22כיסוי ערפל קד' שמ' יאריס -15 ללא חור
VB42066787014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי1107.56גריל במגן קד' יאריס

VB4206679015- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי142.3תומך פלסטיק עליון יאריס
VB4206680014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי840.7חיזוק מגן קד-יאריס

VB4206681T014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי2309.56מגן קד' יאריס
VB4206685014-  יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי1861.23מגן אח' חיצוני יאריס

VB4206685T014-  יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי1861.23מגן אח' חיצוני יאריס
VB4206688114 יאריס R 'יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי335.23תפס מגן אח
VB42066882014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי335.23תומך מגן אח' שמ יאריס

VB4206710016- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי680.3גשר תחתון לפח יאריס
VB4206753017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי1588.55גריל קד' - יאריס
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VB42067668017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי135.25כיסוי וו גרירה קד' - יאריס

VB4206768017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי185.23כיסוי וו גרירה קד' - יאריס
VB4206772117 יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי273.4שפם פנס אח' ימין יאריס
VB42067722017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי273.4שפם אח שמ יאריס

VB4206775016- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי239.8תומך דופן קד' ימ' יאריס
VB4206776016- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי154.8תומך דופן קד' שמ' יאריס

VB4206776217- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי367.89כיסוי ערפל שמאל יאריס
VB42067773017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי569.56ניקל שמ' עליון במגן קד' יאריס
VB42067774017- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי569.56ניקל ימ' עליון במגן קד' יאריס
VB42067785017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי486.55קישוט ניקל לפנס ערפל ימ' יאריס
VB42067786017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי486.55קישוט ניקל לפנס ערפל שמ' יאריס
VB42067881017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי587.25תומך מגן אח ימ' יאריס
VB42067882017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי587.25תומך מגן אח שמאל יאריס

VB4206817017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי901ביטנה קד ימ' יאריס
VB4206818017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי901ביטנה קד שמ' יאריס
VB4206868017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי108.9כיסוי וו גרירה ימ' יאריס

VB4206876117 יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי357.36כיסוי פנס ערפל קד ימ יאריס
VB420687611017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי481.8כיסוי ערפל ימ'(עם חור) יאריס

VB4206876217 יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי357.36כיסוי פנס ערפל קד שמ  יאריס
VB420687621017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי481.8כיסוי ערפל שמ' עם חור יאריס
VB4206881T017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי3508.59מגן קד' יאריס

VB420688217 יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי2681.12ספויילר למגן אח יאריס
VB4206885T017-  יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי3205.59מגן אח'  - יאריס
VB42068886017- יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי157.28תריס במגן אח ימין יאריס
VB4206888717 יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי157.28קישוט מגן אח-שמאל  יאריס

VB4206910020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי4520מכסה מנוע - יאריס
VB4206911020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי3229.4כנף קד' ימ' - יאריס
VB4206912020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי3229.4כנף קד' שמ' - יאריס

VB42069179020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי1298.28בומבה ימ' לחיזוק קד' - יאריס
VB42069180020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי1298.28בומבה שמ' לחיזוק קד' - יאריס

VB4206951020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי2769.59גריל קד' (מפואר) - יאריס
VB42069761020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי569.5כיסוי ערפל קד' ימ' (חור)  - יאריס
VB42069762020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי591.6כיסוי ערפל קד' שמ' (חור)  - יאריס
VB42069791020-  חליפי809.56תומך צדדי ימ' למגן קד' - יאריס
VB42069792020-  חליפי809.56תומך צדדי שמ' למגן קד' - יאריס
VB42069881020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי725.26תומך ימ' למגן אח' - יאריס
VB42069882020-  יאריס ~ -020טויוטהחליפי725.26תומך שמ' למגן אח' - יאריס

VB420738109 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1261.23מגן קד' חיצ' יאריס
VB4207381T09 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1261.23מגן קד' חיצ' יאריס

VB4208001LE  -018 טויוטהחליפי1481.14כיסוי מצננים על' - קאמריLE ~ -018 קאמרי
VB4208002LE  -018 טויוטהחליפי1186.9גשר על' לפח חזית - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208003018-  טויוטהחליפי476.49פח משקף אמצעי - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208011018- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי2561.3כנף קד' ימ'  קאמרי
VB4208012018- טויוטהחליפי2561.3כנף קד' שמ'  קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208017018-  טויוטהחליפי960.1ביטנה קד' ימ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB42080178018-  טויוטהחליפי173.84תושבת לוחית רישוי קד' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB420801781020-  טויוטהחליפי512.9תשובת לוחית רישוי קד' - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB420801818- טויוטהחליפי521.2ביטנה קד' שמ' קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080181018-  טויוטהחליפי1464.93ביטנה קד' שמ' - קמריSE ~ -018 קאמרי

VB420805118 טויוטהחליפי2345גריל קד קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208053018-  טויוטהחליפי3580.22גריל קד' - קמריSE ~ -018 קאמרי

VB42080621018-  טויוטהחליפי479.9תומך שפם קד' ימ' - קמאריSE ~ -018 קאמרי
VB42080622SE ~ -018 טויוטהחליפי1822.17כיסוי ערפל קד' שמ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB420806221018-  טויוטהחליפי789.77תומך שפם קד' שמ' - קמאריSE ~ -018 קאמרי
VB42080721018- טויוטהחליפי241.9תומך שפם פנס אחורי ימין קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080722018- טויוטהחליפי241.9תומך שפם אחורי שמאל קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB4208073LE  -018 טויוטהחליפי2642.75מגן מנוע מרכזי - קאמריLE ~ -018 קאמרי
VB42080761LE  -018 טויוטהחליפי1820.17כיסוי ערפל קד' ימ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080773LE  -018 טויוטהחליפי1677.3קישוט ימ' למגן קד' - קאמריLE ~ -018 קאמרי

VB4208078018-  טויוטהחליפי2360.3גריל תח' למגן קד' - קמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080781018-  טויוטהחליפי3591.13גריל תח' במגן קד'(כסוף) - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080787018-  טויוטהחליפי1286.42גריל תח' במגן קד' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080791018-  טויוטהחליפי639.9תומך צדדי ימ' למגן קד' - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB420807910018-  טויוטהחליפי724.93תושבת למגן קד' ימ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208079218 טויוטהחליפי639.9תומך מגן קד' שמ' קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB420807921018-  טויוטהחליפי215.92תושבת למגן קד' שמ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208079318- טויוטהחליפי563.6תומך מגן אח' ימ' צדדי קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208079418- טויוטהחליפי563.6תומך מגן אח' שמ' צדדי קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080810018-  טויוטהחליפי8093.13מגן קד' (עם חיישנים)  קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080811LE  -018 טויוטהחליפי3847.6מגן קד' - קאמריLE ~ -018 קאמרי
VB4208081TSE ~ -018 טויוטהחליפי5243.03מגן קד' - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB4208083018-  טויוטהחליפי472.1קלקר קד' תח' - קמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208085LE  -018 טויוטהחליפי5891.8מגן אח' - קאמריLE ~ -018 קאמרי

VB42080851018-  טויוטהחליפי8092.13מגן אח' (עם חיישנים)  קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080871SE  -018 טויוטהחליפי791.25קישוט ימ' למגן אח' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42080872SE -018 טויוטהחליפי791.25קישוט שמ' למגן אח' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208088T018- טויוטהחליפי4841.25מגן אח' תח' קמריSE ~ -018 קאמרי

VB420810502-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי64.4פח צר - קאמרי
VB420811202-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי487.9כנף קד' שמ' - קאמרי
VB420811702-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי221.6ביטנה כנף קד' ימ' - קאמרי
VB420811802-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי221.6ביטנה כנף קד' שמ' - קאמרי
VB4208151-02 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי393.8גריל קד'+ניקל - קאמרי

VB42081792-02 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי51.4תומך למגן קד' שמ' - קאמרי
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VB420818002-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי433.88חיזוק מגן קד' - קאמרי

VB4208185102-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי2904.4גריל קדמי קאמרי
VB42081851102+ קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי1342.6גריל ק' קאמרי
VB4208185T02-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי1508.56מגן אח' חיצ' - קאמרי

VB420820106-011 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי987.9פח חזית - קאמרי
VB42082020G08 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1097.92כיסוי גשר עליון קאמרי
VB42082088208+ קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי201תומך אח שמ-קאמרי ארוך

VB420821007- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2142.23מכסה מנוע - קאמרי
VB4208211קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי790.6כנף קד' ימ' - קאמרי 07 יבוא אישי

VB4208211G02-05 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי5969.53דלת קד' ימ' - קאמרי
VB4208212(יבוא אישי)קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2214.9כנף קד' שמ' - קאמרי +09 חשמלית

VB42082124Gקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי12380.64דלת קד' שמ'-קאמרי 09  יבוא אישי
VB420821706-09 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי197ביטנה כנף קד' ימ' - קאמרי
VB420821806-09 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי197ביטנה כנף קד' שמ' - קאמרי
VB4208241קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי7022כנף אח' ימ' - קאמרי 09 יבוא אישי

VB4208241106- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי985.9כנף קד' ימ' קאמרי
VB4208241206- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי985.9כנף קד' שמ' - קאמרי

VB4208242קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי7022כנף אח' שמ' - קאמרי  09 יבוא אישי
VB42082422106- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1814.8כנף אח' שמ' - קאמרי
VB4208251Gקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2507.29גריל קדמי חיצוני-קאמרי 010 יבוא אישי

VB4208253קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2556.3גריל קד' קאמרי 010-012 יבוא אישי
VB42082587015 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי612.2כיסוי עליון לחזית קאמרי

VB42082669G08 טיוטה קאמרי-R קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי447.51מניפה למאוורר
VB4208273207- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי325.4מגן מנוע שמאל קאמרי
VB4208273307 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי325.4מגן מנוע ימ-קאמרי
VB42082751010 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי791.2פחית מגן קדמי-קאמרי
VB4208278108 ללא חור קאמרי R 'קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי125.4תריס במגן ק
VB4208278207 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי117.15תומך מגן עליון - קמרי

VB42082782108 ללא חור קאמרי L 'קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי125.4תריס במגן ק
VB4208278307 למגן קד[חור לערפל]-טיוטה קאמרי R קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי63.25כיסיו
VB42082784במגן קד-טיוטה קאמרי 07+חור L קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי63.25תריס
VB42082785קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי859.13גריל במגן קד' תח' - קאמרי 010 יבוא אישי
VB4208279307-11 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי159.6תומך מגן קד' ימ' קמרי
VB4208279407-011 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי298.6תומך צדדי שמ' למגן קד' - קאמרי

VB4208280קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1578.6חיזוק מגן קד' - קאמרי היברטי
VB4208280107- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי536.7חיזוק מגן קד' - קאמרי

VB420828107- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2109.56מגן קד' - קאמרי
VB42082811קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי3208.59מגן קד'-קאמרי 010 ייבוא אישי
VB42082812קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי3690.8מגן קד' קאמרי 10 יבוא אישי

VB420828121קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי6499.2מגן קדמי עם חורים לספוילר קאמרי 09 יבוא אישי
VB42082812T10 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי3690.8מגן קד' קאמרי

VB4208281T07- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2109.56מגן קד' - קאמרי
VB4208282USA 07-11 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי5637מגן קד' - קאמרי

VB42082821קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2625.6ספוילר קד' תחתון קאמרי 09 יבוא אישי
VB420828307- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי178.8קלקר מגן קד' קאמרי

VB42082831(יבוא אישי) קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי927.6קלקר למגן קד' קאמרי -09
VB420828407- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1040.9חיזוק מגן אח' - קאמרי
VB420828507-09 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2905.56מגן אח' חיצ' - קאמרי
VB4208286קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1990.6ספוילר מגן אח-קאמרי

VB4208286Gקאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2648.34ספויילר אחורי-קאמרי 010 יבוא אישי
VB4208288207- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי125.4תומך שמ מגן אח קאמרי

VB4208291012-017 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי292.6תומך קד' תח' ימ' - קאמרי
VB4208292012-017 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי292.6תומך קד' תח' שמ' - קאמרי

VB4208296107-  קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי146.6ציר מכסה מנוע ימ' קאמרי
VB4208296207-  קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי146.6ציר מכסה מנוע שמ' קאמרי
VB42082992012-017 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי394.9תומך קד' שמ' תח' - קאמרי

VB4208311012 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי789.25כנף קד' ימ' קאמרי היבריד ייבוא אישי
VB420831140G012-014 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2603.6דלת קד ימ-קאמרי

VB42083114G012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי9108דלת קד' ימ' - קאמרי
VB4208312012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי789.25כנף קד' שמ' קאמרי ייבוא אישי
VB4208313012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי1817.1פלסטיק סף ימין קאמרי
VB4208314012-  קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי880.1קישוט סף שמ' עם חור לקישוט  קאמרי
VB4208317012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי626.8ביטנה קד' ימ' קאמרי ייבוא אישי
VB4208318012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי568.1ביטנה קד' שמ' קאמרי ייבוא אישי

VB42083491(יבוא אישי) קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי3190.6מכסה מטען +ח.מצלמה קאמרי 012-014
VB420835110- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1592.25גריל קד' מושלם קמרי

VB42083587015 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי403.9כיסוי עליון לחזית קאמרי
VB420837612- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי598.56קלקר למגן קד' קאמרי

VB42083761012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי172.3כיסוי ערפל ימ' חור+ניקל -קאמרי
VB42083762012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי146.3כיסוי ערפל קד' שמאל חור+ניקל קאמרי

VB4208378012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי809.1גריל במגן קד' תחתון קאמרי
VB42083781קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי497.59תריס מגן קד ימ-קאמרי
VB42083782(יבוא אישי) +קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי547כיסוי ערפל קד' שמ' קאמרי 12

VB4208380012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי750.9חיזוק קד' - קאמרי
VB4208380109 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי397.2קלקר למגן קד קאמרי

VB4208381קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי3955.9מגן קד' חיצ' קאמרי היבריד  -08 ייבוא אישי
VB42083811T012-017 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2880.59מגן קד' - קאמרי

VB4208381T08-  קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי3955.9מגן קד' חיצ' קאמרי היבריד
VB4208384012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי1310.9חיזוק למגן אח' - קאמרי
VB4208385012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי4308.26מגן אח' חיצ' קאמרי ייבוא אישי

VB4208385109-011 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי5302.9מגן אח' עם הכנה לצבע קאמרי
VB4208385T012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי4308.26מגן אח' חיצ' קאמרי ייבוא אישי

VB420838612- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי457.8קלקר למגן אח' קאמרי
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VB4208396112 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי138.4ציר מכסה ימ-קאמרי
VB4208396212 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי138.4ציר מכסה מנוע שמ-קאמרי

VB4208400015-017 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי815.9פח חזית - קאמרי
VB4208402018-  טויוטהחליפי1020.9גשר על' לפח חזית - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB42084114015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי2631.5דלת קד' ימ' קאמרי
VB42084124קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2631.5דלת קד' שמ'-קאמרי 16 יבוא אישי
VB4208417816 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי187.81תושבת מספר קאמרי

VB420841816 קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי237.8בטנה קד שמאל קאמרי
VB42084414015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי2637.5דלת אח' ימ' - קאמרי
VB42084424קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2637.5דלת אח' שמ'-קאמרי 16 יבוא אישי

VB4208449018-  טויוטהחליפי7889מכסה מטען - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42084755קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי438.9פחית לכנף קד ימ קאמרי
VB4208475616 קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי443.2פחית כנף קד שמאל קאמרי
VB42084791015-017 קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי488.23תפס ימ' מגן קד' קאמרי
VB42084792015-017 קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי488.23תפס שמ' מגן קד' קאמרי

VB4208481018- (הייבריד) טויוטהחליפי5454.7מגן קד' קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208481T018- (הייבריד) טויוטהחליפי5454.7מגן קד' קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB4208483015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי724.9קלקר למגן קד' טויוטה קאמרי
VB4208484012-014 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי1847.7חיזוק מגן קד' - קאמרי
VB4208486018-  טויוטהחליפי436קלקר אח' - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB42084861018- טויוטהחליפי436קלקר מגן אחור קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42087081012-015 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי752.4גשר עליון קאמרי
VB42087605קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי316.6פח ניצב -קאמרי  13 יבוא אישי

VB4208773012- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי545.6מגן מנוע ימ' - קאמרי
VB4208781T(יבוא אישי) קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2209.66מגן קד' קאמרי -12
VB4208785112- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי5887.1מגן אחורי קאמרי
VB4208785212-קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2790.9מגן אחורי ללא חור לחיישנים קאמרי

VB42087852T12-חליפי2790.9מגן אחורי ללא חור לחיישנים קאמרי
VB420879112 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי337.56תומך מגן קד' ימ' - קאמרי
VB420879212 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי337.56תומך מגן קד' שמ' - קאמרי

VB42088371018- טויוטהחליפי174.3ביטנה למגן אח' ימ' קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42088381LE  -018 טויוטהחליפי243.7מגן בוץ לכנף אח' שמ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42088811018- טויוטהחליפי4108.56מגן קד' (ללא חורים) קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB42088811T018- טויוטהחליפי4108.56מגן קד' (ללא חורים) קאמריLE ~ -018 קאמרי
VB420888212 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי237.66תומך מגן אח' שמ' - קאמרי
VB4208884018-  טויוטהחליפי1494חיזוק מגן אח'  קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB4208885Tטויוטהחליפי5208.56מגן אחורי -קמרי -018 ללא חור לחיישןSE ~ -018 קאמרי
VB420888741018- טויוטהחליפי618.5קישוט מגן קד' ימ' תח' קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB420888742018- טויוטהחליפי618.5קישוט מגן קד' שמ' תח' קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB420888787018-  טויוטהחליפי1701.9גריל תח' במגן קד' - קמריSE ~ -018 קאמרי

VB4208888112 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי308.09תומך מגן אח' ימ' - קאמרי
VB42089002 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי357.9מיכל שפריצר ללא חיישן-קאמרי

VB4208911015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2589.9כנף קד' ימ'  קאמרי
VB4208912015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2589.9כנף קד' שמ'  קאמרי

VB42089131016- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי613.6כיסוי מנוע תח' ימ' קאמרי
VB42089132016- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי696.3כיסוי מנוע תח' שמ' קאמרי
VB42089173018-  טויוטהחליפי2528.9מגן מנוע מרכזי - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42089210018-  טויוטהחליפי9809.9מכסה מנוע - קמריSE ~ -018 קאמרי

VB4208949015 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי3103.25מכסה מטען עם חור - קאמרי
VB4208951T012-017  קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי3220.9גריל קד' - קאמרי

VB4208961018- טויוטהחליפי488ציר מכסה מנוע ימין קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208962018-  טויוטהחליפי233.7ציר שמ' למכסה מנוע - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB42089731016- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי2970.1מגן מצננים תח' - קאמרי
VB42089780018-  טויוטהחליפי883.2חיזוק קד' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42089783018- טויוטהחליפי728.5קישוט מגן קד' שמ' -קאמריSE ~ -018 קאמרי

VB420897831018- טויוטהחליפי728.5קישוט מגן קד' ימ' -קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42089785T018-  טויוטהחליפי5966.5מגן אח' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42089787T15- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי901.9גריל במגן קאמרי

VB42089790018- טויוטהחליפי325.2חיזוק קד' תחתון קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42089792016- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי646.59תומך מגן שמ' קד' קאמרי

VB420898015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי1299.25חיזוק קדמי קאמרי
VB42089801014- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2662תומך מגן קד' קאמרי

VB4208981015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי1360.9מגן קד' (ללא חורים) קאמרי
VB42089811(עם חורים) קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי4390.6מגן קדמי קאמרי -015

VB4208984015-  קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי615.7חיזוק מגן אח'  קאמרי
VB42089851T015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי4390.6מגן אחורי קאמרי

VB4208987118 טויוטהחליפי136.33קישוט מגן אח' ימין קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB4208987218 טויוטהחליפי227.1קישוט מגן אח' שמאל קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42089880018- טויוטהחליפי1418.3חיזוק מגן קד' -קאמריSE ~ -018 קאמרי
VB42089881014- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי622.2תפס ימ' למגן אח' קאמרי
VB42089882014- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי622.2תפס שמ' למגן אח' קאמרי

VB4208993018- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי562.6תפס מגן אח' ימ' קאמרי
VB4208994018- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי562.6תפס מגן אח' שמ' קאמרי

VB4209180112 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי697.56חיזוק קד' סיינה
VB421011291-92 4 - לא פעילטויוטהחליפי565.6כנף קד' שמ' - קורולהD  91-92 קורולה

VB4211100219- 4טויוטהחליפי645.2תומך תח' למצנן-קורולה 4דלD ~ -019 קורולה
VB42111004G019- קורולה סטיישן ~ -019טויוטהחליפי424.24פח משקף אח' שמ' - קורולה סטיישן

VB421110105D  -019 5טויוטהחליפי5108.9מכסה מנוע  - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211101005D  -019 5טויוטהחליפי1505.3פח משקף שמ' פח חזית  - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110115D  -019 5טויוטהחליפי3108.55כנף קד' ימ'  - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211101125D  -019 5טויוטהחליפי3108.55כנף קד' שמ'  - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110114019-  4טויוטהחליפי4749דלת קד' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110117019-  4טויוטהחליפי889.25ביטנה קד' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
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VB4211101184D  -019 4טויוטהחליפי890.25ביטנה קד' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110124019-  4טויוטהחליפי4760דלת קד' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110174D  -019 4טויוטהחליפי1339.9ביטנה קד' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110184D  -019 4טויוטהחליפי1339.9ביטנה קד' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110183019-  4טויוטהחליפי299.25מחזיר אור אח' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110184019-  '4טויוטהחליפי299.25מחזיר אור אח' שמ' - קורולה סטD ~ -019 קורולה

VB42111033019-  4טויוטהחליפי1057.22כיסוי גשר קד' על' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211103715D  -019 5טויוטהחליפי880.84ביטנה אח' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211103815D  -019 5טויוטהחליפי884.84ביטנה אח' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110414019-  4טויוטהחליפי5049.9דלת אח' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110424019-  4טויוטהחליפי5049.9דלת אח' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB42111045019-  4טויוטהחליפי1848.98פח אח' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB42111049019-  4טויוטהחליפי6087.9מכסה מטען - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110524019-  4טויוטהחליפי229.6כיסוי שמ' בגריל קד' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110605D/4D  -019 4טויוטהחליפי229.6גשר קד' על' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB42111068019-  4טויוטהחליפי211.5כיסוי וו גרירה במגן קד' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110721019-  4טויוטהחליפי278תומך מגן אח' ימ' שפם - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110722019-  4טויוטהחליפי320תומך מגן אח שמ' שפם - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110761019-  4טויוטהחליפי97.8מסגרת פנס ערפל קד' ימ' עם חור - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110762019-  4טויוטהחליפי97.8מסגרת פנס ערפל קד' שמ' +חור קורולהD ~ -019 קורולה

VB4211107731019- 4טויוטהחליפי235.23קישוט תושבת לפנס ערפל שמ' שחור - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211107741019-  4טויוטהחליפי235.32קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ' (שחור) - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110782G5D  -019 5טויוטהחליפי315.82תריס שמ' בגריל מרכזי - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110791019-  4טויוטהחליפי308.59תומך מגן קד' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB42111079115D  -019 5טויוטהחליפי408.26תומך מגן קד' ימ'  - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110792019-  4טויוטהחליפי384תומך מגן קד' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB42111079215D  -019 5טויוטהחליפי407.23תומך צדדי שמ' למגן קד' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110793019-  4טויוטהחליפי136.2תומך גריל אמצעי ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110794019-  4טויוטהחליפי34.4תומך גריל אמצעי שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421110811T5D  -019 5טויוטהחליפי4561.9מגן קד'  - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211108175D/4D -019 016טויוטהחליפי548.7מוט מייצב קד' שמ' - קורולה- ~ C-HR
VB42111081T019-  4טויוטהחליפי4640מגן קד' חיצ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB42111083019-  4טויוטהחליפי658קלקר תח' למגן קד' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110854D  -019 4טויוטהחליפי5198.98מגן אח' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB42111085T4D  -019 4טויוטהחליפי5198.98מגן אח' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211108674D  -019 קורולה סטיישן ~ -019טויוטהחליפי236.22כיסוי וו גרירה אח' - קורולה

VB42111087019-  4טויוטהחליפי1305.29גריל תח' במגן קד' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110876019-  4טויוטהחליפי224.6גומי מכסה מנוע - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110881019-  4טויוטהחליפי335.22תומך מגן אח' ימ' צדדי - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421110882019-  4טויוטהחליפי335.22תומך מגן אח' שמ' צדדי - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421111291-92 4 - לא פעילטויוטהחליפי170.8כנף קד' שמ' - קורולהD  91-92 קורולה
VB42111208019-  4טויוטהחליפי1486כיסוי גשר קד' על' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421112094D/5D  -019 4טויוטהחליפי168.3כונס אוויר תח' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421112114טויוטהחליפי3809.6כנף קד' ימ' - קורולה  -019 4 דלתותD ~ -019 קורולה
VB421112124טויוטהחליפי3809.6כנף קד' שמ' - קורולה  -019 4 דלתותD ~ -019 קורולה
VB42111273019-  4טויוטהחליפי1309.6מגן מצננים תח' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB4211141019-  4טויוטהחליפי4449כנף אח' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211142019-  4טויוטהחליפי4449כנף אח' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB42111615D/4D  -019 4טויוטהחליפי227.31גשר קד' על' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VB421117874D  -019 4טויוטהחליפי1805.26גריל תח' במגן קד' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB4211184019-  4טויוטהחליפי968חיזוק אח' - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421121193-97 4טויוטהחליפי405כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB421121293-97 4טויוטהחליפי418כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB421121793-97 4טויוטהחליפי122ביטנה כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB421121893-97 4טויוטהחליפי122ביטנה כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB421125193-97 4טויוטהחליפי196גריל קד' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB421128093-97 4טויוטהחליפי96.66חיזוק מגן קד' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB421128493-97 4טויוטהחליפי136.25חיזוק מגן אח' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB421130098-00 4טויוטהחליפי579.9פח חזית מוש' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421130598-00 4טויוטהחליפי437.25פח צר - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421131098-00 4טויוטהחליפי1738.5מכסה מנוע - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421131298-00 4טויוטהחליפי741.25כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421131798-00 4טויוטהחליפי112ביטנה כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421131898-00 4טויוטהחליפי112ביטנה כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה

VB4211345G98 4טויוטהחליפי518.78פח אח' חיצוני קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421135198-00 4טויוטהחליפי125.3גריל קד' שחור - קורולהD ~ 98-00 קורולה

VB42113565G98 4טויוטהחליפי464.62צינור כניסת אויר קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB42113732G4טויוטהחליפי460.48כיסויי שמ' למנוע קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB42113761G98-01 4טויוטהחליפי80.04גריל ימ' במגן קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB42113762G98-01  4טויוטהחליפי196.95גריל שמ במגן קד קורולהD ~ 98-00 קורולה

VB421138098-02 4טויוטהחליפי336.4חיזוק מגן קד' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB4211381298-00 4טויוטהחליפי456.25מגן קד' מושלם - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB4211382T+98 4טויוטהחליפי247.9מגן קדמי תחתון קורולהD ~ 98-00 קורולה

VB421138598-02 4טויוטהחליפי779.29מגן אח' עליון - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421138698-02 4טויוטהחליפי828.32מגן אח' תחתון - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB421141001-02 4טויוטהחליפי1979.6מכסה מנוע - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VB421141101-02 4טויוטהחליפי837.9כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VB421141201-02 4טויוטהחליפי834.9כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VB421141701-02 4טויוטהחליפי183.36ביטנה כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VB421141801-02 4טויוטהחליפי183.36ביטנה כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VB421145101-02 4טויוטהחליפי187.9גריל קד' - קורולהD ~ 01-02 קורולה

VB4211476101-02 4טויוטהחליפי241.5כיסוי פנס ערפל ימ' - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VB4211476201-02 4טויוטהחליפי241.5כיסוי פנס ערפל שמ' - קורולהD ~ 01-02 קורולה
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VB4211481T01-02 4טויוטהחליפי885.9מגן קד' - קורולהD ~ 01-02 קורולה

VB421151003-07 4טויוטהחליפי1898.32מכסה מנוע - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB4211510T03-07 4טויוטהחליפי1898.32מכסה מנוע - קורולהD ~ 03-04 קורולה

VB42115114D 05-07 4טויוטהחליפי710.25כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB4211511T03-07 4טויוטהחליפי710.25כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB4211512T4D 03-07 4טויוטהחליפי807.23כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה

VB421151703-04 4טויוטהחליפי193.9ביטנה כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB421151803-04 4טויוטהחליפי193.9ביטנה כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB421155103-04 4טויוטהחליפי487.9גריל קד' אפור - קורולהD ~ 03-04 קורולה

VB4211551103-04 4טויוטהחליפי487.9גריל קד' אפור+ניקל - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB42115512T05-07 4טויוטהחליפי759.6גריל קד' ניקל - קורולהD ~ 05-07 קורולה

VB421157814D 05-07 4טויוטהחליפי217.2תריס למגן קד' ימ' - קורולהD ~ 05-07 קורולה
VB421157824D 05-07 4טויוטהחליפי217.2תריס למגן קד' שמ' - קורולהD ~ 05-07 קורולה
VB421157834D 03-04 4טויוטהחליפי169.25תריס במגן קד' ימ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB421157914D 03 4טויוטהחליפי197.2תפס ימ' למגן קד' קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB421157924D 03 4טויוטהחליפי197.2תפס שמ' למגן קד' קורולהD ~ 03-04 קורולה

VB4211581D4 03-04 4טויוטהחליפי1107.99מגן קד' חיצ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB421158114D 05-07 4טויוטהחליפי1455.26מגן קד' - קורולהD ~ 05-07 קורולה

VB42115811T4D 05-07 4טויוטהחליפי1455.26מגן קד' - קורולהD ~ 05-07 קורולה
VB4211581TD4 03-04 4טויוטהחליפי1107.99מגן קד' חיצ' - קורולהD ~ 03-04 קורולה

VB421158511T(VB4211585) 03-07-452 4טויוטהחליפי1107.99מגן אח' חיצ' קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB4211596103-07 4טויוטהחליפי71.1ציר מכסה מנוע ימ'- קורולהD ~ 03-04 קורולה
VB4211596203-07 4טויוטהחליפי85.9ציר מכסה מנוע שמ'- קורולהD ~ 03-04 קורולה

VB4211600D5 03-07 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי845.4פח חזית מוש' - קורולהD קורולה
VB42116044D  08- 4טויוטהחליפי155.59פח משקף שמ' קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211610D5  -03 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי1057.56מכסה מנוע-קורולהD קורולה

VB4211610TD5  -03 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי1057.56מכסה מנוע-קורולהD קורולה
VB42116115D 03-07 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי809.56כנף קד' ימ' - רנקס/קורולהD קורולה

VB4211611T5D 03-07 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי809.56כנף קד' ימ' - רנקס/קורולהD קורולה
VB4211612D5 03-07 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי809.56כנף קד שמ' - רנקס/קורולהD קורולה
VB421161703-07 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי230.23ביטנה כנף קד' ימי - רנקסD קורולה

VB4211637G04 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי75.46ביטנה כנף אח' ימ' - רנקסD קורולה
VB42116511T5D 03-04 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי1035.9גריל קד' +ניקל רנקס/קורולדהD קורולה

VB42116781'וורסו ~ 02-08טויוטהחליפי101.2תריס ימ' למגן קד'-קורולה 05 5דל
VB42116782T5D 05-07 סקויה ~ -019טויוטהחליפי214.6גריל שמ' במגן קד' רנקס
VB42116783TD5 05-07 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי214.6תריס במגן קד' ימ' רנקסD קורולה

VB421167925D 07- 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי485.59תומך צדדי שמ' למגן קד' - קורולהD קורולה
VB4211681105-07 5 רנקסD 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי1184.25מגן קד' - קורולהD קורולה

VB42116811T05-07 5 רנקסD 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי1184.25מגן קד' - קורולהD קורולה
VB4211681T5D 03-04 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי1007מגן קד' חיצ' - קורולהD קורולה
VB4211685105-07 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי1186.9מגן אח' - רנקסD קורולה

VB42116851103-04 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי1587.6מגן אח' - רנקסD קורולה
VB421168511T03-04 5 רנקס ~ 03-04טויוטהחליפי1587.6מגן אח' - רנקסD קורולה

VB42117004D 07-010 4טויוטהחליפי1251.7פח חזית - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211701G07 4טויוטהחליפי4289.39גשר מנוע-קורולהD ~ 05-07 קורולה

VB4211702D4 03- 4טויוטהחליפי254.8גשר עליון קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB42117020G08- 4טויוטהחליפי571.87כיסוי גשר על' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB421170308-10 4טויוטהחליפי152.9פח משקף ימ' קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421170408-10 4טויוטהחליפי152.9פח משקף שמ' קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421170508-10 4טויוטהחליפי219.1פלסטיק עליון לפח חזית(לכונס)קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421170708 4טויוטהחליפי258.56גשר תחתון-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211708D4 08-010  4טויוטהחליפי805.02גשר עליון קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421170908-010 4טויוטהחליפי159.3מנעול מכסה מנוע - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211710D4 08-012  01-04טויוטהחליפי1808.25מכסה מנוע - קורולה ~ MR2
VB4211711D4 08-010 4טויוטהחליפי719.9כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211712D4  08-010 4טויוטהחליפי719.9כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421171708-10 4טויוטהחליפי359.9ביטנה כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB4211717708- 4טויוטהחליפי23קליפס מרובע לביטנה  קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421171808-10 4טויוטהחליפי358.5ביטנה כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB42117494D 07-010 4טויוטהחליפי2309.56מכסה מטען - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB42117511T08- 4טויוטהחליפי885.29גריל קד' מושלם אפור-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421175307-10 4טויוטהחליפי885.29גריל קד(מושלם)+ ניקלים קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB42117560G08 חליפי267.72תושבת מנוע קד-קורולה
VB4211761011- 4טויוטהחליפי154.6כיסוי פנס ערפל(ללא חור) ימ'- קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB4211762011- 4טויוטהחליפי126.3כיסוי פנס ערפל(ללא חור) שמ'- קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB421176908 4טויוטהחליפי97כיסוי וו גרירה קד' ימ' קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB42117705212812150A0)08 4טויוטהחליפי97כיסוי וו גרירה קד שמ' קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB4211776107-4טויוטהחליפי404.34כיסוי ערפל קד ימ' עם חור לערפל קורולה 4דD ~ 08-010 קורולה
VB4211776208 4טויוטהחליפי404.34תריס שמ+חור למגן קד קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211778107-4D 4טויוטהחליפי135.4כיסוי ערפל קד ימ' בלי חור לערפל קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211778207-'4טויוטהחליפי135.4כיסוי ערפל קד' שמ' בלי חור  קורולה 4דD ~ 011-012 קורולה
VB421177914D 07-10 4טויוטהחליפי170.3תומך צדדי ימ' למגן קד' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211779208-010 4טויוטהחליפי170.3תפס מגן קד' שמ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB42117804D 08-010 4טויוטהחליפי934.22חיזוק מגן קד' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211780108-010 4טויוטהחליפי424.4קלקר מגן קד' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB42117814D 08-010 4טויוטהחליפי1421.52מגן קד' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421178208-011 4טויוטהחליפי894.9מגן מנוע קד' תח' כוורת - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB421178408- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי962.03חיזוק מגן אח' וורסו+קורולה
VB42117854D 08-010 4טויוטהחליפי1592.33מגן אח' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB42117851T4D  011- 4טויוטהחליפי549.9גריל קד' פנ'  קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB42117852311 4טויוטהחליפי175.22ניקל לגריל עליון ימ'-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB42117852411 4טויוטהחליפי175.22קישוט ניקל לגריל שמ'-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211785T4D 08-010 4טויוטהחליפי1592.33מגן אח' - קורולהD ~ 08-010 קורולה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB42117876109-13 קורולה R4טויוטהחליפי122.4כיסוי פנס ערפלD ~ 08-010 קורולה

VB4211788108-11 4טויוטהחליפי287.1תפס מגן אח' ימ' ארוך - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211788208-11 4טויוטהחליפי287.1תפס מגן אח' שמ' ארוך - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211788508-10 4טויוטהחליפי137.52תפס צד ימ' אח' הקטן קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211788608-10 4טויוטהחליפי137.52תפס צד שמ למגן אח קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211788708-10 4טויוטהחליפי137.52תפס ימ מגן אח (מתחת לפנס) קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211788808-11 4טויוטהחליפי137.52תפס שמ (מתחת לפנס)למגן אח קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB421179008- 4טויוטהחליפי845מיכל עבוי - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211796108- 4טויוטהחליפי137.92ציר מכסה מנוע ימ' קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211796208- 4טויוטהחליפי137.92ציר מ.מנוע שמ' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB421180713- 4טויוטהחליפי625.7גשר תחתון קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42118114D 011- 4טויוטהחליפי785.29כנף קד' ימ' ללא אית' - קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB42118124D 011- 4טויוטהחליפי785.29כנף קד' שמ' ללא אית'- קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB42118514טויוטהחליפי2170.9גריל קד' קורולה -11 שחור דגם מיוחדD ~ 011-012 קורולה

VB42118511T4טויוטהחליפי1207.02גריל קד' חיצ' - קורולה -011 אפורD ~ 011-012 קורולה
VB421186711 4טויוטהחליפי158.6כיסוי וו גרירה קד ימ' מרובע קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB421186808-12 4טויוטהחליפי158.6כיסוי וו גרירה קד שמ' (מרובע) - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4211878011- 4טויוטהחליפי439.9גריל מגן קד' - קורולהD ~ 011-012 קורולה

VB42118791010-12 4טויוטהחליפי189.9תומך למגן קד' ימ' - קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB42118792010-12 4טויוטהחליפי189.9תומך למגן קד' שמ' - קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB4211881T4D  011-012 4טויוטהחליפי1861.9מגן קד' - קורולהD ~ 011-012 קורולה

VB42118854D  011-012 4טויוטהחליפי1681.9מגן אח' - קורולהD ~ 011-012 קורולה
VB4211885T4D  011-012 4טויוטהחליפי1681.9מגן אח' - קורולהD ~ 011-012 קורולה

VB421190213- 4טויוטהחליפי1037.09פח חזית עליון קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211903013- 4טויוטהחליפי539.6כיסוי עליון לפח חזית קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB4211903G13 4טויוטהחליפי49.81תושבת ימ לפח חז קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB421190413- 4טויוטהחליפי236.25תומך שמאל לפח חזית קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB421190513- 4טויוטהחליפי505.59תומך ימין לפח חזית קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211910013- 4טויוטהחליפי3209.33מכסה מנוע - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211911013- 4טויוטהחליפי997.55כנף קד' ימ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB42119114013- 4טויוטהחליפי3356דלת קד' ימ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211912013- 4טויוטהחליפי997.55כנף קד' שמ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB42119124013- 4טויוטהחליפי4519.6דלת קד' שמ' קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211917D4 -013 4טויוטהחליפי589.3ביטנה קד' ימ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211918D4 -013 4טויוטהחליפי589.3ביטנה קד' שמ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB42119424013- 4טויוטהחליפי3064.5דלת אח' שמ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211951T016- חליפי1485.22גריל קד' מושלם - קורולה
VB4211953T013-016 4טויוטהחליפי1107.9גריל קד' מוש' קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119621013- 4טויוטהחליפי782.23ניקל לפנס ראשי ימין קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119622013- 4טויוטהחליפי782.23ניקל פנס ראשי שמאל קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB4211967016- 4טויוטהחליפי176.2כיסוי וו גרירה קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211968013- 5טויוטהחליפי225.23כיסוי וו גרירה ימ' קורולהD ~ -013 הוריס
VB4211973013- 4טויוטהחליפי905.32חיזוק קד' כוורת קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211975013- 4טויוטהחליפי3477.56מכסה מטען קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB42119761016- 4טויוטהחליפי1308.56כיסוי ערפל ימ' עם חור קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119761113- 4טויוטהחליפי126.4ניקל לתריס ערפל ימ' קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB42119762016- 4טויוטהחליפי1308.56כיסוי ערפל שמ' עם חור קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB421197621013- 4טויוטהחליפי126.4ניקל תריס במגן קד' שמאל קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB4211978013-016 4טויוטהחליפי589.59גריל אמצעי במגן - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119781013- 4טויוטהחליפי327.13גריל ימ' במגן - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119782013- 4טויוטהחליפי305.1גריל שמ' במגן קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119783013- 4טויוטהחליפי338.4תריס ימין +חור קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211978413 4טויוטהחליפי327.4תריס שמ' +חור-קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119787016- 4טויוטהחליפי642.22גריל במגן תח' קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119791013- 4טויוטהחליפי533.33תומך קד' ימ' צדדי קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119792013- 4טויוטהחליפי533.33תומך קד' שמ' צדדי קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119793016- 4טויוטהחליפי521.6תפס קד' ימ' קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119794016- 4טויוטהחליפי508.9תפס קד' שמ' קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB4211980013- 5טויוטהחליפי1290.9חיזוק קד' - הוריס/קורולהD ~ -013 הוריס
VB42119812T016- 4טויוטהחליפי2520.1מגן קד' קורולהD ~ 016-018 קורולה

VB4211981T013-016 4טויוטהחליפי2893.6מגן קד' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211984012-018 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי968.13פחית לחיזוק מגן אח'  אונסיס -09/קורולה -013/וורסו
VB4211985013-018 4טויוטהחליפי1982.03מגן אח' חיצ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB4211985T013-018 4טויוטהחליפי1982.03מגן אח' חיצ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4211987G16- 4טויוטהחליפי708.4קישוט מגן קורלהD ~ 013-015 קורולה
VB4211988113 4טויוטהחליפי337.59תפס מגן אח' ימ'-קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119882013- 4טויוטהחליפי337.59תפס מגן אח'  שמ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB42119883013- קורולה R 4טויוטהחליפי249.9תפס מתחת פנס אחוריD ~ 013-015 קורולה
VB42119884013- 4טויוטהחליפי249.9תפס מתחת לפנס אח' שמ' קורולהD ~ 013-015 קורולה

VB421205214 4טויוטהחליפי559.3ניקל על' לגריל קד' קורולהD ~ 013-015 קורולה
VB4212110COROLLA VERSO 04 וורסו ~ 02-08טויוטהחליפי3009.3מכסה מנוע
VB421211106 וורסו ~ 02-08טויוטהחליפי1424.5כנף קד' ימ' - קורולה ורסו
VB421211207 וורסו ~ 02-08טויוטהחליפי924כנף קד' שמ' - קורולה ורסו

VB4212145G04+ יאריס ורסו ~ 00-05טויוטהחליפי815.82פח אחורי חיצוני וורסו
VB4212151G05+ וורסו ~ 02-08טויוטהחליפי949.17גריל קדמי וורסו
VB4212181G04-06 יאריס ורסו ~ 00-05טויוטהחליפי2062.65מגן קדמי ורסו

VB421220009-11 וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי2650פח חזית וורסו
VB421220109- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי1039.6פח חזית וורסו

VB42122081012- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי515.8גשר תח' וורסו ספייס
VB421221009-11 וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי2562.13מכסה מנוע - וורסו
VB421221710- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי485.29בטנה כנף קד ימ' וורסו

VB4212217111 ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי435.06ביטנה כנף קד' ימ' - ספייס ורסו
VB421221809-13 יאריס ורסו ~ 00-05טויוטהחליפי485.26ביטנה כנף קד' שמ' - קורולה ורסו
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VB42122181011- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי435.26ביטנה כנף קד' שמ' - ורסו ספייס

VB42122787G012- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי436.54גריל במגן תחת' - ורסו
VB4212279109-  וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי425.23תומך צדדי ימ' למגן קד' - וורסו
VB4212279210- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי425.23תומך צדדי שמ' למגן קד' - וורסו
VB4212279309- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי281.2תומך שמ' פנ' לפח חזית וורסו

VB421228109- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי2395.26מגן קד' - וורסו
VB4212411012- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי2708.56כנף קד' ימ' - וורסו
VB4212412012- וורסו ~ 012-018טויוטהחליפי2708.56כנף קד' שמ' - ורסו

VB42124792014- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי125.3תומך מגן (פחית) שמ' וורסו ספייס
VB42124794'יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי104.4תומך למגן קד' ימ' -יאריס 07 ימ

VB421247941011-016 ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי402.2בומבה שמ' לחיזוק קד - ספייס ורסו
VB4212510D4 019-  4טויוטהחליפי6159.13מכסה מנוע - קורולהD ~ -019 קורולה
VB421291108- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי4385.8כנף קד' ימ' - היילנדר
VB421291208- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי4385.8כנף קד' שמ' - היילנדר

VB42129121(ברזל)היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי4385.8כנף קד' שמ' - היילנדר 01-07
VB421297308-010 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי2521.6מגן מנוע תחת' מרכזי  היילנדר
VB4213017011-013 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1672.1ביטנה כנף קד' ימ' היילנדר

VB4213018111-13 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1354.4ביטנה קד' שמ' הלינדר
VB42130673011-01 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי3331.7קישוט תח' דלת קד' ימ' +ניקל - היילנדר
VB42130674011-013 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי3331.7קישוט תח' דלת קד' שמ'+ניקל - היילנדר
VB4213085T08- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי5641מגן אח'  היילנדר

VB4213100014- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי5192.1פח חזית  היילנדר
VB4213110015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי8712.1מכסה מנוע  היילנדר

VB42131101014- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1137.1מנעול מכסה מנוע -הילנדר
VB4213111015-016 היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי7625.9כנף קד' ימ' - היילנדר
VB4213112015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי4840.9כנף קד' שמ' היילנדר
VB4213117015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי169.8ביטנה לכנף קד' ימ' היילנדר

VB42131178015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי529.3תושבת מספר קד' היילנדר
VB4213118015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1051.7ביטנה לכנף קד' שמ' היילנדר
VB4213151015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי4353גריל קד' היילנדר

VB4213159408- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1822.7כיסוי תחתון לפגוש אח'-היילנדר
VB42131651014- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1068.2קשת כנף קד' ימ' היילנדר
VB42131681014-היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי661.2קישוט דלת אח' תח' ימ' היילנדר
VB42131682014-  היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1365.1המשך קשת כנף אח' שמ' (דלת) - היילנדר

VB4213178015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1978.8גריל תחת' במגן קד' היילנדר
VB42131791015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי335.5תומך מגן קד' ימ' היילנדר

VB42131791106-07 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי761.2תומך מגן קד' שמ'- היילנדר
VB42131792015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי334.5תומך מגן קד' שמ' היילנדר

VB4213180015 היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי4790.9חיזוק מגן קד'- היילנדר
VB4213180G012 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1431.84חיזוק קד'-היילנדר

VB4213181015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי5520.3מגן קד' היילנדר
VB42131811T04-07 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי3691.9מגן קדמי -היילנדר

VB4213184015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי4312חיזוק מגן אח' היילנדר
VB4213185015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי5901.6מגן אח' (ללא חיישנים) היילנדר

VB42131851015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי6206.6מגן אח' (עם חיישנים) היילנדר
VB42131852015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1869.66מגן אח' תחתון היילנדר

VB421318521015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1689.39מגן אח' תחת' בלי חור לנגרר היילנדר
VB4213185T015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי5901.6מגן אח' (ללא חיישנים) היילנדר
VB42131871015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי661.2קישוט מגן אח' ימ' היילנדר
VB42131872015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי661.2קישוט מגן אח' שמ' היילנדר
VB42131880015-018 היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי4307.1תומך מגן אח' אלומיניום הילנדר
VB42131881014- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1440.7תומך אח' ימ' היילנדר

VB4213212014 - היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי3331.8כנף קד' שמ' - היילנדר
VB4213217014- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1047.7ביטנה לכנף קד' ימ' היילנדר
VB4213251012 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1617.5גריל קד'-היילנדר

VB4213251G017-019 היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי4858.07גריל קד' - היילנדר
VB42132731017-  היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי3696.7מגן מנוע מרכזי - היילנדר

VB421327611(עם חור) היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי355.8כיסוי פנס ערפל ימ'-היילנדר -014
VB421327621(עם חור)היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי343.7כיסוי פנס ערפל שמ'-היילנדר -014
VB421327911014- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי196.8תומך קד' שמ'-הילנדר
VB421327921014- היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי196.8תומך קד' ימ'-הילנדר

VB42132794017- היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי1321תומך קד' שמ'-הילנדר
VB4213280017- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1488.3תומך מגן קד' - היילנדר
VB4213281( עם חיישן) היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי5431.8מגן קד' -היילנדר -017

VB42132811( בלי חיישן) היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי5431.8מגן קד' -היילנדר -017
VB4213282017- היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי4174.1מגן קד' תחתון היילנדר
VB4213302020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי952.5כונס על' למצנן מים - היילנדר

VB42133081020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי2548.1מגן מצננים תח' - היילנדר
VB4213310(אלומניום) היילנדר ~  -020טויוטהחליפי7501.4מכסה מנוע - היילנדר   -020
VB4213311020-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי6695.3כנף קד' ימ'  היילנדר

VB4213311T020-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי6695.3כנף קד' ימ'  היילנדר
VB4213312020-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי6694.3כנף קד' שמ'  היילנדר
VB4213317020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי821.5ביטנה קד' ימ' - היילנדר
VB4213318020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי821.5ביטנה קד' שמ' - היילנדר
VB4213351020-  חליפי4532.64גריל קד' - היילנדר

VB42133510020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי4460.66גריל קד' (מפואר) - היילנדר
VB42133511020- חליפי5771.78גריל קד' עם קישוט ניקל היילנדר
VB42133652020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי460.8קשת כנף קד' שמ' - היילנדר
VB42133661020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי386.5קשת כנף אח' ימ' (אח') - היילנדר
VB42133662020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי386.5קשת כנף אח' שמ' (אח') - היילנדר

VB4213373020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי1137.3כונס תח' למצנן מים - היילנדר
VB42133731020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי3194.64מגן מנוע - היילנדר
VB42133761020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי390.47כיסוי ערפל קד' ימ' - היילנדר
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VB42133762020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי390.47כיסוי ערפל קד' שמ' - היילנדר
VB42133791020-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי613.4תומך מגן קד' ימ' היילנדר
VB42133792020-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי613.4תומך מגן קד' שמ' היילנדר

VB4213380020-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי3082.1חיזוק פנ' למגן קד' - היילנדר
VB42133801020-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי854.7חיזוק תח' למגן קד' - היילנדר
VB42133802(אלומניום)היילנדר ~  -020טויוטהחליפי1750.38חיזוק פנ' למגן קד' - היילנדר  -020

VB42133811T020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי8871.33מגן קד' (חיישנים) - היילנדר
VB4213381T020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי7955.3מגן קד' - היילנדר
VB4213382T020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי1525.8מגן קד' תח' - היילנדר

VB4213383020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי293.6קלקר למגן קד' - היילנדר
VB4213384020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי1034.22חיזוק למגן אח' - היילנדר
VB4213385(ללא חיישנים)היילנדר ~  -020טויוטהחליפי8169.1מגן אח' - היילנדר  -020

VB42133851020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי8169.1מגן אח' (חיישנים) - היילנדר
VB42133851T020-  חליפי8169.1מגן אח' (חיישנים) - היילנדר

VB4213385T(ללא חיישנים)חליפי8169.1מגן אח' - היילנדר  -020
VB4213386T020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי2050.3מגן אח' תח' - היילנדר
VB42133873020-  חליפי2281.54קישוט על' למגן קד' - היילנדר
VB42133881020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי743.7תומך ימ' למגן אח' - היילנדר
VB42133882020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי813.4תומך שמ' למגן אח' - היילנדר

VB42137512017- היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי1132.1גריל קד' היילנדר
VB4213753017 - היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי5191.1גריל קד' על' - היילנדר
VB4213787017- היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי3648.3גריל במגן קד' היילנדר

VB4214110G07-010 סקויה ~ 08-018טויוטהחליפי11868.01מכסה מנוע - סקויה
VB42141114G08-018 סקויה ~ 08-018טויוטהחליפי11282.6דלת קד' ימ' - סקויה
VB42141650G08-018 סקויה ~ 08-018טויוטהחליפי4994.51מדרגה ימ' - סקויה

VB4214281G019-  סקויה ~ -019טויוטהחליפי5793.4מגן קד' - סקויה
VB4214285G019-  סקויה ~ -019טויוטהחליפי6041.01מגן אח' (ללא חיישנים) - סקויה

VB4215100012- אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי4488.1פח חזית - אבלון
VB4216110G014-  אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי11684מכסה קד' אוולון

VB421611113-15 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי2738.9כנף קד' ימ' אוולון
VB421611213-15 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי2738.9כנף קד' שמ' אוולון
VB4216137013-017 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי1276.1תומך מגן אח' ימ' אוולון
VB4216138013-017 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי727תומך מגן אח' שמ' אוולון

VB4216180111-12 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי749.2קלקר קד' אוואלון
VB4216181013-014- אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי2940.1מגן קד' אוולון

VB4216181T013-014- חליפי2940.1מגן קד' אוולון
VB4216186018-  אוואלון ~ -018טויוטהחליפי4832.1ספויילר תח' למגן אח' - אוואלון

VB4216188213- אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי1136.9תפס שמ' מגן אח' אוולון
VB4216188313- אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי1276.1תפס ימ' מגן אח' אוולון

VB4216210019-  אוואלון ~ -018טויוטהחליפי13063.14מכסה מנוע - אוולון
VB4216212G018-  אוואלון ~ -018טויוטהחליפי5980.14כנף קד' שמ' - אוואלון
VB42162791018-  אוואלון ~ -018טויוטהחליפי821.3תומך צדדי ימ' למגן קד' - אוואלון
VB42162792018-  אוואלון ~ -018טויוטהחליפי859.3תומך צדדי שמ' למגן קד' - אוואלון

VB4216281018-  אוואלון ~ -018טויוטהחליפי6020.16מגן קד' - אוואלון
VB4217180017-  פרואייס ~ -017טויוטהחליפי3398.85חיזוק קד' - פרואייס

VB4217183G017-  פרואייס ~ -017טויוטהחליפי941.5קלקר למגן קד' - פרואייס
VB42171851G017-  פרואייס ~ -017טויוטהחליפי2300.14פינה למגן אח' ימ' - פרואייס

VB4219011G011- וונזה ~ 011-013טויוטהחליפי5796.14כנף קד' ימ' וונזה יבוא אישי
VB4219017G011- וונזה ~ 011-013טויוטהחליפי1582.54ביטנה קד' ימ' וונזה יבוא אישי

VB42190792G011- וונזה ~ 011-013טויוטהחליפי1012.14תפס מגן קד' שמ' וונזה יבוא אישי
VB4219081G011- וונזה ~ 011-013טויוטהחליפי4883.45מגן קד' וונזה יבוא אישי

VB42190823G011-013 וונזה ~ 011-013טויוטהחליפי874בולם קד' ימ' - וונזה
VB42191761021-  וונזה ~ -021טויוטהחליפי549.83כיסוי ערפל קד' ימ' - וונזה
VB42191762021-  וונזה ~ -021טויוטהחליפי549.83כיסוי ערפל קד' שמ' - וונזה

VB422510096-00 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי369.8פח חזית מוש' - ראב
VB422511196-00 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי527.6כנף קד' ימ' - ראב
VB422511796-00 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי139.9ביטנה כנף קד' ימ' - ראב
VB422511896-00 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי139.9ביטנה כנף קד' שמ' - ראב
VB422515196-98 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי319.9גריל קד' - ראב
VB422515596-00 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי27קשוט פנס ראשי ימ' - ראב

VB4225179296-00 4 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי28.3תומך מגן קד' שמ' - ראב
VB422518096-98 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי122.9חיזוק מגן קד' - ראב

VB4225180196-98 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי309.03חיזוק מגן קד' עליון - ראב
VB422518196-98 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי616.1מגן קד' חיצ' - ראב

VB4225191196-98 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי594.9פינה למגן אח' ימ' - ראב
VB4225191299-00 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי1267.3פינה למגן אח' ימ' - ראב
VB4225192196-98 4-ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי594.9פינה למגן אח' שמ' - ראב

VB422520501-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי508.2פח צר+מס' לגריל - ראב
VB422521001-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי1297.2מכסה מנוע - ראב
VB422521101-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי587.9כנף קד' ימ' - ראב
VB422521201-04 4ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי601.99כנף קד' שמ' - ראב
VB422521701-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי188.9ביטנה כנף קד' ימ' - ראב
VB422521801-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי188.9ביטנה כנף קד' שמ' - ראב
VB422525101-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי401.9גריל קד' - ראב
VB422528001-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי458.9חיזוק מגן קד' - ראב
VB422528101-04 4-ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי1509.56מגן קד' חיצ' - ראב
VB4225291R-4  01-04 'ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי611.3פינה מגן אח' ימ
VB4225292RV4 01-04 'ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי711.9פינה אח שמ

VB4225292105-06 4 ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי752.9פינה אח' שמ' למגן ראב
VB422530005-06 4-ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי389.7פח חזית מוש' - ראב
VB422535105 4 ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי1051גריל קדמי-ראב

VB4225352G07 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי566.21ניקל לגריל-ראב
VB4225381(ללא חורים לקישוט) ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1521.1מגן קד ראב 4 05-06
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VB422540005-06 4 ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי897.66פח חזית מושלם ראב
VB4225402ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי163.9גשר עליון ראב4 08 יבוא אישי
VB422541007-  4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי3508.29מכסה מנוע - ראב

VB4225410108- (יבוא אישי)ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי3340מכסה מנוע ראב-4
VB422541108- 4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1107.9כנף ימ' עם חור לפנס ללא חור לקישוט ראב

VB4225411109-010 4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1308.56כנף קד' ימ' - ראב
VB42254111108- 4ללא חור לפנס עם חור לקישוט ראב R ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי3320כנף קד

VB422541208- 4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1107.9כנף שמ' עם חור לפנס ללא חור לקישוט ראב
VB4225412109-010 4-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1809.56כנף קד' שמ' - ראב

VB422541706- 4ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי339.6ביטנה כנף קד' ימ' - ראב
VB4225418RV4 06 - 'ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי339.6ביטנה כנף קד' שמ
VB422543107- 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי540כונס רוח ימ'(יבוא אישי) - ראב
VB422543207- 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי540כונס רוח שמ'(יבוא אישי) - ראב

VB4225437G08 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי245.2ביטנה כנף אח' ימ' -ראב
VB4225451ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי744.7גריל ראב-4  -07 כולל ניקל

VB4225451107+ 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי590.9גריל קדמי ראב
VB422545308 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1579.6גריל קד' ראב 4 יבוא איש

VB422545314 09 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1086.2גריל קד' מושלם-ראב
VB42254681RAV 4 06- 'ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי145.9כיסוי וו גרירה קד' ימ
VB42254682RAV 4 06- - ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי145.9כיסוי וו גרירה קד' שמ' ניקל
VB4225473307-012 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי109כיסוי מנוע תח' - ראב
VB42254761RAV4 06- ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי137.5כיסוי פנס ערפל ימ' ניקל עם חור
VB42254762RAV4 06- - ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי137.5כיסוי פנס ערפל שמ' עם חור
VB4225478109 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי211.3גריל תחתון במגן קד-טיוטה ראב

VB42254781108 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי477.1תריס במגן קד' ימין ראב 4 יבוא אישי
VB42254781T09- 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי211.3גריל תחתון במגן קד- ראב

VB4225478208 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי381.32תריס במגן קד' שמאל ראב 4 יבוא אישי
VB42254787109 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי271.1גריל תחתון במגן קד-טיוטה ראב

VB4225479107- 4ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי146.22תפס מגן ימ' - ראב
VB4225479207+ 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי79.8תומך שמ למגן קד ראב

VB422548007 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי132.13חיזוק מגן קד' על' - ראב
VB4225480107-  4ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1858.29חיזוק מגן קד' תחתון - ראב

VB42254812T(ללא חורים לקשת כנף)ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי2099.56מגן קד' - ראב-4 09-011
VB42254813(עם חורים לקשת כנף)ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי930.85מגן קד' - ראב-4 09-011
VB4225481T07-012 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1603.9מגן קד' - ראב

VB4225485RAV4 06-12 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי3690מגן אחורי
VB4225496106 4 ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי177.5ציר מיכסה ימ ראב
VB4225496206 4 ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי161.4ציר מיכסה מנוע שמ ראב

VB4225552RV4 010-012 -'ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי905.26קישוט מכסה קד
VB4225585ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1409.1מגן אח' ראב 4 012-07 7מקומות יבוא אישי
VB422560214- 4  ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי250.6כיסוי עליון לחזית ראב

VB42256021013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי261.2חיזוק עליון דק ראב
VB4225610013- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי2855.23מכסה מנוע ראב
VB4225611013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי642.4ביטנה לכנף קד' ימ' ראב

VB42256111RAV4 -013  'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1805.29כנף קד' ימ
VB42256114RAV4 013- 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי4286.1דלת קד' ימ

VB4225612013- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי642.4ביטנה לכנף קד' שמ' ראב
VB42256121RAV4 -013 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1809.56כנף קד' שמ

VB42256121TRAV4 -013 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1809.56כנף קד' שמ
VB42256124RAV4 013- 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי4286.1דלת קד' שמ
VB42256414013- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי4286.1דלת אח' ימ' - ראב
VB42256424RAV4 013- - 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי4286.1דלת אח' שמ

VB4225655RAV4 013- - 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי459.56גריל קד' ימ
VB4225656RAV4 013- - 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי459.56גריל קד' שמ

VB42256651013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1508.59קשת כנף קד' ימין ראב
VB42256663RV4 2013-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1020.99קשת כנף אח ימ
VB4225666413- 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1020.99קשת כנף אח' שמ' ראב
VB4225668313+ 4 ראב R 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי721.23קישוט דלת אח
VB4225668413+ 4 ראב L 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי721.23קישוט דלת אח
VB422567214 013 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי458.9תומך אח ימ שפם ראב
VB42256722013-015 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי458.9תומך שמ' למגן אח' (שפם) - ראב

VB42256754 013- ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי113.2המשך קשת קד' ימין במגן ראב
VB42256764 13- ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1705.29קישוט+ניקל לספוילר קד' ראב

VB42256761013-015 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי116.2המשך קשת כנף קד שמ' (במגן) - ראב
VB422567713- ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי2509.1קישוט מגן קד' ראב
VB4225678013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי738.56גריל קד' תחתון ראב

VB42256781013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי345.3תריס ערפל קד' ימ' (עם חור) ראב
VB42256781313- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי856.6גריל במגן קד ימ' מרכזי -ראב

VB42256782013-  4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי342.3תריס ערפל קד' שמ' (עם חור) ראב
VB4225678716- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי933.7גריל תחת' במגן חלק תחת' ראב
VB4225678T013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי738.56גריל קד' תחתון ראב
VB42256791013-015 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי539.9תומך צדדי ימ' למגן קד' - ראב
VB42256792013-015 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי539.9תומך צדדי שמ' למגן קד' - ראב
VB42256800013-015 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1307.1חיזוק מגן קד' - ראב
VB42256811013-  4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1397.56מגן קד' תחתון (שחור) ראב

VB42256811T013-  4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1397.56מגן קד' תחתון (שחור) ראב
VB42256812ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי5192.1מגן קד' חיצ' ראב 4 013- לצבע
VB4225681T013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1962.23מגן קד' עלי' שחור ללא חור לחיישן ראב

VB422568213- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי2861.9מגן קד' תחתון -ראב
VB4225683013- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי968.1קלקר מגן קד' ראב
VB4225684013- 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי908.26חיזוק אח' ראב

VB42256851013-  4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי4702.5מגן אח' (אפור) ללא חור לחיישן ראב
VB42256851T013-  4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי4702.5מגן אח' (אפור) ללא חור לחיישן ראב
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VB42256852חורים לחיישנים+RAV-4 -013 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1862.23מגן אח
VB4225685T013- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1862.23מגן אח' (שחור) ללא חור לחיישן ראב
VB42256881013- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי169.7תומך צדדי ימ' למגן אח' ראב
VB42256882013- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי169.7תומך צדדי שמ' למגן אח' ראב
VB42256883013-015 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1152.09בומבה ימ' לחיזוק אח' - ראב
VB4225688413- 'ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1152.09תומך שמ' ראב 4 לחיזוק אח

VB4225695013-015 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי357.6מיכל מתיז מים- ראב
VB42256962013-015 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי493.5ציר מכסה מנוע שמ' - ראב

VB4225701016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי314.33פח ניצב -ראב
VB4225702016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי482גשר עליון ראב
VB4225708019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי988.9גשר קד' תח' - ראב
VB4225717019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי985.26ביטנה קד' ימ' - ראב
VB4225718019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי985.26ביטנה קד' שמ' - ראב
VB4225733016- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי722כונס עליון למצנן ראב

VB4225751T016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי3205.26גריל חזית ראב
VB42257523019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי349.9קישוט גריל חזית ימ' - ראב
VB42257524019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי349.9קישוט גריל חזית שמ' - ראב

VB4225753019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2305.55גריל חזית עליון - ראב
VB42257657016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי512.1המשך קשת כנף על' במגן ימ' -ראב
VB42257658016-018 4-ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי512.1המשך קשת כנף קד שמ' (במגן) - ראב
VB42257663016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1228.3קשת כנף אח' ימ' ראב
VB42257664-16- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1228.3קישוט כנף אח' שמ' ראב
VB4225767313- 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1111.4קישוט דלת קד' ימ' תחת' ראב
VB42257674015-  4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1111.4קישוט דלת קד' שמ' ראב

VB42257734 16 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי489.8כיסוי מנוע תחתון-ראב
VB4225775021-  (פלאג אין) ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1095.45ספויילר שמ' למגן קד' - ראב 4
VB4225776021-  (פלאג אין) ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1997.64ספויילר ימ' למגן קד' - ראב 4

VB42257761015-  4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי710.3כיסוי ערפל קד' ימ' - ראב
VB42257762015- 4ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי710.3כיסוי שמ' למגן קד' ראב
VB42257791016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי959.9תומך צדדי ימ' למגן קד' - ראב
VB42257792016-  4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי959.9תומך צדדי שמ' למגן קד' - ראב

VB42257811T016-017 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי3155.56מגן קד' עם חור לחיישן -ראב
VB42257822016-018 4-ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1341.9מגלש מגן קד' - ראב
VB4225782T016- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי2159.9ספויילר למגן קדמי ראב

VB422578321019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1482.9קישוט סף ימ' - ראב
VB422578322019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1482.9קישוט סף שמ' - ראב

VB4225785016-018 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי4309.52מגן אח' - ראב
VB4225785T016-018 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי4309.52מגן אחורי על' שחור - ראב

VB4225786016-018 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי3271.03ספוילר תח' למגן אח' - ראב
VB42257861T-16- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי2309.58מגלש אח' תחת' ראב

VB4225786T-16- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי3259.6ספוילר למגן אח' ראב
VB4225787016- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי589.26גריל במגן תחת' חלק עליון -ראב

VB42257873016-018 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי2955.4מגו מנוע גדול - ראב
VB4225791016- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי332.1כרית לספוילר ימ' ראב

VB42257911018-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1760.59פינה אח' ימ' - ראב
VB42257922019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1760.59פינה אח' שמ' - ראב

VB422581787019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי992.23גריל תח' במגן קד' - ראב
VB42258182019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי3582ספויילר קד' תח' - ראב

VB422582787019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1808.06גריל תח' במגן קד' - ראב
VB42258351019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי305.67ציר מכסה מנוע ימ' - ראב
VB42258352019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי305.67ציר מכסה מנוע שמ' - ראב

VB4225841019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי7240כנף אח' ימ' - ראב
VB4225842019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי7687.9כנף אח' שמ' - ראב

VB42258731019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2922.92מגן מנוע תח' - ראב
VB42258761019-  4-ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי427.8כיסוי ערפל קד' ימ' - ראב
VB42258762019- 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי417.2כיסוי ערפל קד' שמ' - ראב
VB42258787019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1539.7גריל תח' במגן קד' - ראב
VB42258794019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1137.8קצה שילדה קד' שמ' - ראב
VB42258795RV4 019-21 'חליפי2998.19תומך מגן קד

VB4225880019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי698חיזוק קד' תחתון צר - ראב
VB4225881013-015 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1158.26בומבה ימ' לחיזוק אח' - ראב

VB42258811019-  4-ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי3969.29מגן קד' בלי חור לחיישנים - ראב
VB42258812019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי6809.56מגן קד' עם חורים לחיישנים - ראב

VB4225882013-015 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1158.29בומבה שמ' לחיזוק אח' - ראב
VB4225883019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי886.43קלקר קד' - ראב
VB4225885(שחור ללא חיישנים) ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי5861.25מגן אח' - ראב 4 -019

VB42258851T(עם חיישנים לצבע) חליפי7688.25מגן אח' - ראב 4 -019
VB4225885T(שחור ללא חיישנים) ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי5861.25מגן אח' - ראב 4 -019

VB4225887019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1255.26קישוט תח' לדלת מטען - ראב
VB4225915D 4 ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי645.9פינה למגן אח' ימ' ראב

VB42267009019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי317מנעול מכסה מנוע - ראב
VB4226702019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1259.6גשר על' - ראב
VB4226703019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי957.1פח משקף קד' ימ' - ראב
VB4226704019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי957.1פח משקף קד' שמ' - ראב

VB422670651019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי810.47קשת כנף קד' ימ' - ראב
VB422670652019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי810.47קשת כנף קד' שמ' - ראב
VB422670661019- 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי869.29קשת כנף אח' ימ' - ראב
VB422670662019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי869.29קשת כנף אח' שמ' - ראב
VB422670672019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1588.29קישוט דלת קד' שמ' - ראב
VB422670673019- 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1588.29קישוט דלת קד' ימ' - ראב
VB422670681019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי543.4המשך קשת כנף אח' ימ' (דלת) - ראב
VB422670682019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי543.4קשת דלת אח' שמ' - ראב
VB422670683019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1107.69קישוט דלת אח' ימ' - ראב



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB422670684019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1107.69קישוט דלת אח' שמ' - ראב

VB42267104 19- ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי6313.2מכסה מנוע ראב
VB4226710A(אלומניום) ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי6313.2מכסה מנוע - ראב 4  -019

VB4226711019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי4507.21כנף קד' ימ' - ראב
VB4226711A4 19- ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי4507.21כנף קד' ימ' (אלומיניום)ראב

VB4226712019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי4507.21כנף קד' שמ' - ראב
VB4226712A4 19- ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי4507.21כנף קד' שמ'(אלומיניום)ראב
VB42267352019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי102.2מגן קצה ביטנה קד' שמ' - ראב
VB42267511(עם חיישנים ומצלמה) ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2998.06גריל אמצעי במגן קד' - ראב 4  -019

VB4226762019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1569קישוט על' לדלת מטען - ראב
VB4226763019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי997קישוט דלת מטען תח' - ראב

VB42267651019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי776.41קשת כנף קד' ימ' - ראב
VB42267652019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי776.41קשת כנף קד שמ' - ראב
VB42267653019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי478קישוט כנף קד' ימ' - ראב
VB42267654019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי478קישוט כנף קד' שמ' - ראב
VB42267661019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי554.42קישוט קשת כנף אח' ימ' - ראב
VB42267663019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי435.6קישוט פנ' לכנף אח' ימ' - ראב
VB42267664019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי435.6קישוט פנ' לכנף אח' שמ' - ראב
VB42267666019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי483.4בסיס המשך קשת לדלת אח' שמ' - ראב
VB42267667019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי483.4המשך קשת כנף אח' ימ' בדלת - ראב

VB4226768019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי85.8כיסוי וו גרירה קד' שמ' - ראב
VB42267681019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי85.8כיסוי וו גרירה קד' ימ' - ראב
VB42267721019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי595.6שפם אח' ימ' - ראב
VB42267722019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי595.6שפם אח' שמ' - ראב

VB4226773019- 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2105.02כיסוי מצננים תח' - ראב
VB42267761019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי149.9כיסוי ימ' בגריל חזית - ראב

VB422677611(עם חור)ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי387.45כיסוי ערפל קד' ימ' - ראב 4  -019
VB422677613019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי353.1כיסוי ערפל קד' ימ' (בלי חור) - ראב
VB422677614019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי345.3כיסוי ערפל קד' שמ' (בלי חור) - ראב

VB42267762019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי149.9כיסוי שמ' בגריל חזית - ראב
VB422677621(עם חור)ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי387.45כיסוי ערפל קד' שמ' - ראב 4  -019

VB4226778019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1308.56גריל תח' במגן קד' - ראב
VB4226780019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1862.26חיזוק מגן קד' - ראב
VB4226782019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2158.26מגלש קד' - ראב

VB42267821019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי4023.3ספויילר קד' - ראב
VB4226783019 - 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי698מגן מנוע קד' תח' - ראב
VB4226786019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי3396.4ספויילר למגן אח' (כסוף) - ראב

VB42267873019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי161.2כונס אויר ימ' לפח חזית - ראב
VB42267881019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי315.65תומך מגן אח' ימ' - ראב
VB42267882019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי315.65תומך מגן אח' שמ' - ראב

VB4226792019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי685.29תומך צדדי שמ' למגן קד' - ראב
VB4228210V8 08-09טויוטהחליפי2737.2מכסה מנוע - לנד קרוזר ~ V8
VB4228211V-8 08-11 08-09טויוטהחליפי1909.72כנף קד' ימ' לנדקרוזר ~ V8
VB4228212V-8 08-11 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1640כנף קד' שמ' לנד קרוזר

VB42282793V8 לנד קרוזר 73 98 - לא פעילטויוטהחליפי187.7תומך למגן קדמי ימין-לנד קרוזר
VB422828108-011 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי5643מגן קד' - לנדקרוזר

VB42282811TV8 08+ 08-09טויוטהחליפי2178.9מגן קדמי חיצוני-לנד קרוזר ~ V8
VB4228281208-011 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי5642מגן קד'(לצבע) - לנדקרוזר

VB42282812T08-011 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי5632מגן קד'(לצבע) - לנדקרוזר
VB4228351018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי6643.56גריל חזית (חור למצלמה) -פרדו

VB42283621018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי2034.3כיסוי ניקל ימ' לפנס ראשי - לנד קרוזר
VB422838118- פרדו ~ -018טויוטהחליפי7602.2מגן קד' פרדו
VB423010598-00 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי462.9פח צר - פראדו

VB42301114G98-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי11711.1דלת קד' ימ' - פרדו קצר
VB423011798-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי392.9ביטנה כנף קד' ימ' - פראדו
VB423011898-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי392.9ביטנה כנף קד' שמ' - פראדו

VB42301787Gפראדו ~ 98-02טויוטהחליפי147.2גריל תח למגן קד לנדקרוזר 8 ציל
VB42301791Gפראדו ~ 98-02טויוטהחליפי211.6תומך קד ימ פרדו

VB4230180G98-02 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי355.62חיזוק מגן קד' על' - פראדו
VB4230200185-07 לנד קרוזר 73 98 - לא פעילטויוטהחליפי1606פח חזית מושלם - לנד קרוזר

VB423021003-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי4802.26מכסה מנוע - פראדו
VB4230210107 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי8974.7מכסה מנוע(ברזל) עם חור למתיז - לנד קרוזר
VB4230210207 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי8553.7מכסה מנוע(ברזל) עם חור למתיז -לנד קרוזר

VB423021103-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1709.56כנף קד' ימ'-פרדו
VB42302111V8 08- 08-09טויוטהחליפי5544.3כנף קד' ימ' - פרדו ~ V8
VB42302113-07 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי3513.4כנף קד' ימ'(ברזל)+חור לערפל  - לנד קרוזר

VB423021203-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1705.55כנף קד' שמ' - פרדו
VB42302123-07 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי3513.4כנף קד' שמ'(ברזל)+חור לערפל  - לנד קרוזר

VB423021703-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי308.54ביטנה כנף קד' ימ' - פרדו
VB4230217805 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי738.7תושבת מספר אח' - לנד קרוזר

VB423021803-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי308.54ביטנה כנף קד' שמ' - פרדו
VB423024141V8 -09 08-09טויוטהחליפי5018.8דלת אח' ימ' - פרדו ~ V8

VB42302424V8 010 08-09טויוטהחליפי5018.8דלת אח שמ לנד קרוזר ~ V8
VB4230251פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1150.9גריל -לנד קרוזר 03-08 ניקל

VB4230251Tלנד קרוזר 73 98 - לא פעילטויוטהחליפי1150.9גריל -לנד קרוזר 03-08 ניקל
VB4230278103+צמוד לערפל פרדו R 'פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי248.4תריס במגן ק
VB4230278203+ צמוד לערפל פרדו L 'פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי248.4תריס במגן ק
VB4230278705 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי793.9תומך קד' אמצעי פלסטיק-פראדו

VB42302791105 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי228תומך צדדי ימ' למגן קד' - פרדו
VB423027921+03 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי223תומך מגן קדמי שמאל פרדו

VB42302794V8 08  טיוטה-L 08-09טויוטהחליפי184.7תומך קד ~ V8
VB423028103-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי2508.29מגן קד' - פרדו

VB4230281T03-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי2508.29מגן קד' - פרדו
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VB4230285103-08 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי4205.09מגן אח' - פרדו
VB4230285210 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1032.6פלטה מגן אח'-פרדו

VB42302911Gפראדו ~ 03-09טויוטהחליפי3776.62מדרגה ימ'-פרדו 07 דגם פשוט
VB4230296103 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי181.9ציר ימ' מכסה קד'-פרדו
VB4230296203 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי191.4ציר מכסה קד שמ'-פרדו
VB42303085010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי3843כיסויי מגן אח' - פרדו

VB4230310010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי3508.02מכסה מנוע - פרדו
VB42303101016 - פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי17412.4מכסה מנוע - לנד קרוזר

VB4230311016 - פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי5544.3כנף קד' ימ' - לנד קרוזר
VB42303114G014- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי14600.99דלת קד' ימ' - פראדו

VB4230312016 - פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי5544.3כנף קד' שמ' - לנד קרוזר
VB42303124010-פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי6023.6דופן קדמי שמאל פראדו

VB4230317014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי705.29ביטנה קדמי ימין-פרדו
VB42303177014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי1630.9תושבת מספר- פרדו

VB423031787010 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי667.3גריל תח' במגן קד' - פרדו
VB423031791014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי682.2תפס מגן קדמי ימ'- פרדו
VB423031792014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי682.2תפס מגן קדמי שמ'- פרדו

VB423031815- פרדו L 'פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי705.29ביטנה קד
VB42303414G014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי12730.33דלת אח' ימ' - פראדו

VB4230349פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי6565.8דלת מטען - פרדו -010 ארוך
VB42303511014- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי3110.9גריל קדמי שחור  -פרדו
VB42303512014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי3504.26גריל קדמי - פרדו
VB42303513פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי5496.7גריל חזית פרדו -014 פסים ניקל
VB4230351G010-014 ~ פראדו V8 - 'פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי5018.25גריל קד
VB4230351T{ניקל} פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1862.23גריל קד'-פרדו 010

VB4230353014-017 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי13608.7גריל קד' - פרדו
VB4230358010 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1057.9ניקל מ.מנוע-פרדו

VB42303618פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1105.8שפריצר מגן שמ-פרדו
VB42303619010 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1105.8מנוע מתיז ימ'-פרדו
VB42303685014- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי2876.54קישוט מכסה מנוע לנד קרוזר

VB423037111 פרדו R 'פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי176.29כיסוי מתיז ק
VB4230372פראדו 011 במגן L פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי176.29כיסוי שפריצר

VB42303781010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי319.7מסגרת ערפל ימ' - פרדו
VB42303782010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי300כיסוי ערפל קד' שמ' - פרדו
VB42303787014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי1097גריל תחתון למגן- פרדו
VB42303791014 פרדו ~ -018טויוטהחליפי1107.45בומבה ימ' לחיזוק קד' - פרדו

VB423037911010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי708.56תומך קד' ימ' - פרדו
VB423037912014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי740.54תומך שפם פנס ראשי ימ' - פרדו

VB42303792014 פרדו ~ -018טויוטהחליפי1107.45תומך מגן קדמי שמ' - פרדו
VB423037921010-014 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי708.56תומך צדדי שמ' למגן קד' - פראדו
VB423037922014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי708.56תומך מגן קדמי שמ' - פרדו
VB42303793114- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי641.51תומך קד' ימ' ברזל פראדו
VB423037932014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי810תומך שפם פנס ראשי ימ' - פרדו
VB42303794114 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי641.51תומך פנס ראשי שמ' לנד קרוזר
VB423037942014 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי813תומך מגן קדמי שמ' - פרדו

VB4230380010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2046.54חיזוק פנ' למגן קד' - פרדו
VB42303801010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1107.54חיזוק מגן קד' על' - פרדו

VB42303801114 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי1309.56פנימי למגן קד' על' לנד קרוזר
VB42303802V8 +08 08-09טויוטהחליפי1858.6מגן קדמי פנימי-לנד קרוזר ~ V8
VB42303803014-017 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי1305.4תומך מרכזי על' למגן קד' - פרדו
VB42303804018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי1257.72חיזוק על' למגן קד' - פרדו
VB42303811פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי5025.12מגן קד' - פרדו 15 + מתיז

VB42303811Tפרדו ~ 014-017טויוטהחליפי5025.12מגן קד' - פרדו 15 + מתיז
VB4230381Gפרדו ~ 014-017טויוטהחליפי6310.56מגן קד' לנד קרוזר 200 012-015 ייבוא אישי/אום
VB4230381T014- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי4821.26מגן קדמי - פרדו

VB4230382פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי3805מגן קד' - פרדו עם מגן חזירים  -010 ארוך
VB4230385010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי4508.29מגן אח' לנדקרוזר - פרדו

VB42303881010-  פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי439תומך מגן אח' ימ' - פרדו
VB423038811010-014 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי352.6תומך שפם אח' ימ' - פראדו

VB4230388203-09 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי311תומך צדדי שמ' למגן אח' - פראדו
VB42303882111- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי352.6תומך (שפם) אחורי שמאל פראדו

VB4230410018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי13590.6מכסה מנוע -פרדו
VB4230411018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי5234.6כנף ימ'-פרדו
VB4230412018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי5234.6כנף שמ'-פרדו
VB4230417018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי1012.6בטנה קד' ימ'-פרדו
VB4230418018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי958.9בטנה שמ'-פרדו
VB4230451018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי5741גריל קד' (ללא חור למצלמה) - פרדו

VB42304511פרדו ~ -018טויוטהחליפי9221גריל חזית פרדו -018 ללא מצלמה
VB42304618015- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי930.6שפריצר שמ' במגן -קד-פרדו
VB4230461915 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי573שפריצר ימ' במגן קד'-פרדו
VB42304621018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי1889.65קישוט ראשי ימ'-פרדו
VB42304622018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי1889.65קישוט לפנס ראשי שמ' (ניקל) - פרדו
VB4230462G018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי1007.09קישוט דלת מטען תח' שמ' - פרדו
VB4230464118 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי882שפריצר ימ' בכמגן קד'-פרדו
VB42304642018-  פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי882מתיז לפנס ראשי שמ' - פראדו
VB42304761018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי688מסגרת ערפל ימ'-פרדו

VB423047611018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי309.66תושבת ערפל ימ'-פרדו
VB42304762018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי678מסגרת ערפל שמ'-פרדו

VB423047622018- פרדו ~ -018טויוטהחליפי374.86תושבת ערפל שמ'-פרדו
VB42304787018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי1119.4גריל תח' במגן קד' - פרדו

VB4230480018- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2371.7חיזוק מגן קד פראדו
VB42304811018-  (ללא שפריצר)פרדו ~ -018טויוטהחליפי7980.56מגן קד' - פראדו

VB4230485פרדו ~ -018טויוטהחליפי6906.2מגן אח'-פרדו -018 ארוך
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VB42304851018-  (ארוך) פרדו ~ -018טויוטהחליפי7966.2מגן אח' (חיישנים) - פרדו

VB423610008-  5 הוריסD 5טויוטהחליפי1202.9פח חזית קורולהD ~ 08-010 הוריס
VB42361035D -08 5טויוטהחליפי80.55פח משקף קד' ימ' הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB42361045D -08  5טויוטהחליפי70.7פח משקף שמ' הוריסD ~ 08-010 הוריס
VB423611008-  5 הוריסD 5טויוטהחליפי1280.9מכסה מנוע - קורולהD ~ 08-010 הוריס
VB423611108-  5 הוריסD 5טויוטהחליפי985.26כנף קד' ימ' קורולהD ~ 08-010 הוריס
VB42361125D 08-10  5טויוטהחליפי1053.22כנף קד' שמ' הוריסD ~ 08-010 הוריס

VB4236141G5D 08 5טויוטהחליפי2210.63כנף אח' ימ' - הוריסD ~ 08-010 הוריס
VB42361424G5D 08-10  5טויוטהחליפי2763.29דלת אח' שמ' - הוריסD ~ 08-010 הוריס

VB423615107-010 5טויוטהחליפי247.31גריל קד' הוריסD ~ 08-010 הוריס
VB42361771R 07-012 5טויוטהחליפי212.8ספוילר מגן קד' - הוריסD ~ 08-010 הוריס

VB42361785D +07 5טויוטהחליפי164.4גריל במגן מרכזי קורולהD ~ 08-010 הוריס
VB4236178207-010 4טויוטהחליפי90גריל במגן שמ'+חור 5דל קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB4236178307-09 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי253.7גריל במגן קד' ימ' ללא חור יאריס

VB42361805D 07-010 5טויוטהחליפי662.25חיזוק קד' קורולהD ~ 08-010 הוריס
VB423618108-  5 הוריסD 5טויוטהחליפי1137.52מגן קד' חצ' קורולהD ~ 08-010 הוריס
VB423618208- 5טויוטהחליפי283.83מגן אבנים -הוריסD ~ 08-010 הוריס
VB4236185D5 +08 5טויוטהחליפי1508.29מגן אח' חיצ' - הוריסD ~ 08-010 הוריס

VB4236196108-012  5טויוטהחליפי139.9ציר מ.מנוע ימ' הוריסD ~ 08-010 הוריס
VB4236196208-012 5טויוטהחליפי139.9ציר מכסה מנוע שמ' הוריסD ~ 08-010 הוריס

VB4236210010- 5טויוטהחליפי1280.9מכסה מנוע - הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB42362115D -010 5טויוטהחליפי908.29כנף קד' ימ' - הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB42362125D  -10  5טויוטהחליפי908.29כנף קד' שמ' - הוריסD ~ 08-010 הוריס
VB4236217010-012 5טויוטהחליפי421.3ביטנה כנף קד' ימ' - הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB423621812 5טויוטהחליפי421.3ביטנה קד' שמ'-הוריסD ~ 010-012 הוריס

VB4236251T010- 5טויוטהחליפי464.6גריל רשת פנימי קד' הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB4236253T10- 5טויוטהחליפי926.5גריל קדמי קד' הוריסD ~ 08-010 הוריס

VB42362625D  10 5טויוטהחליפי207.8כיסוי ערפל ימ' הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB42362635D 10 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי79.2כיסוי ערפל שמ' הוריס
VB4236278010- 5טויוטהחליפי507.3גריל במגן קד' - הוריסD ~ 010-012 הוריס

VB4236279110-12 5טויוטהחליפי487.25תפס מגן קד' ימ' הוריסD ~ 08-010 הוריס
VB4236279210-12 5טויוטהחליפי487.25תפס מגן קד' שמ' הוריסD ~ 08-010 הוריס

VB42362815D 010-012 5טויוטהחליפי1807.54מגן קד' - הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB4236285T5D 010-012 5טויוטהחליפי1981.65מגן אח' - הוריסD ~ 010-012 הוריס

VB4236300013- 5טויוטהחליפי1485.26פח חזית - הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236310013- 5טויוטהחליפי2807.56מכסה מנוע - הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236311013- 5טויוטהחליפי1708.22כנף קד' ימ' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236312013- 5טויוטהחליפי1708.22כנף קד' שמ' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236317013-  5טויוטהחליפי651.36ביטנה כנף קד' ימ'  הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236318013-  5טויוטהחליפי651.36ביטנה קד' שמ'  הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236337013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי679תפס מגן אח' צדדי ימ' פריוס
VB4236338013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי975.8תפס אח' שמ' פריוס

VB4236345G11 5טויוטהחליפי1473.82פח אח'-הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB4236351013- 5טויוטהחליפי597.74גריל קד' - הוריסD ~ -013 הוריס

VB423635215D 013- 5טויוטהחליפי338.4ניקל ימ' לגריל קד' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363522013- 5טויוטהחליפי305.54קישוט גריל שמ' - הוריסD ~ -013 הוריס

VB4236368013- 5טויוטהחליפי111כיסוי וו גרירה קד' הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363752013- 5טויוטהחליפי265.26ניקל לערפל קד' שמאל הוריסD ~ -013 הוריס

VB423637713- 5טויוטהחליפי987.6קישוט ניקל במגן קד' תח' הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363770T13- 5טויוטהחליפי1207.29קשוט(ניקל)עליון מסגרת מגן קדמי הוריסD ~ -013 הוריס

VB4236378013-015 5טויוטהחליפי1518גריל במגן-הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363783013- 5טויוטהחליפי310.9מסגרת פנס ערפל קד' שמ' הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363784013- 5טויוטהחליפי367.9מסגרת פנס ערפל קד' ימ' הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363791013-  5טויוטהחליפי509.56תומך צדדי ימ' למגן קד' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363792013-  5טויוטהחליפי509.56תומך צדדי שמ' למגן קד' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB42363818013- 5טויוטהחליפי985.56תושבת לסמל קדמי הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236381T013- 5טויוטהחליפי2108.56מגן קדמי - הוריסD ~ -013 הוריס

VB4236384013- 5טויוטהחליפי635.2חיזוק אח' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236385T013- 5טויוטהחליפי2682.9מגן אח' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236386T013- 5טויוטהחליפי1709.56ספוילר למגן אח' הוריסD ~ -013 הוריס

VB42363965G13 5טויוטהחליפי1431.03מדף אח אוריסD ~ -013 הוריס
VB4236401013- 5טויוטהחליפי558.8פח ניצב הוריסD ~ -013 הוריס
VB423640313 5טויוטהחליפי260.19פח משקף ימ'-הוריסD ~ -013 הוריס

VB42364564014- 5טויוטהחליפי260.19תושבת רדיאטור הוריסD ~ -013 הוריס
VB4236481015- 5טויוטהחליפי2908.56מגן קדמי חיצ' - הוריסD ~ -013 הוריס

VB4236481T015- 5טויוטהחליפי2908.56מגן קדמי חיצ' - הוריסD ~ -013 הוריס
VB42364855D -015 5טויוטהחליפי2908.56מגן אחורי הוריסD ~ -013 הוריס

VB42365791CHR -017 '016טויוטהחליפי128.58תומך מגן קד' ימ- ~ C-HR
VB42365792CHR -017 '016טויוטהחליפי128.58תומך מגן קד' שמ- ~ C-HR

VB424810007- פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי876.9פח חזית - פריוס
VB4248101010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2934.4פח חזית - פריוס
VB424811005-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי2004.93מכסה מנוע פריוס
VB424811205-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי907.54כנף קד' שמ' פריוס

VB42481124G07-09 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי2293.85דלת קד' שמ' - פריוס
VB42481175D 05-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי225.3ביטנה כנף קד' ימ' - פריוס
VB42481185D 05-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי225.3ביטנה כנף קד' שמ' - פריוס

VB42481424G07-09 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי2002.84דלת אח' שמ' - פריוס
VB424817304-09 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי279.6מגן מנוע אמצעי פיריוס
VB424817807 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי275.9גריל מרכזי במגן פריוס

VB4248178107 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי145.09גריל ימ' במגן פיריוס
VB4248178206- פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי269.6גריל שמ' במגן - פריוס
VB4248179206- פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי158.9תפס מגן קד' שמ' -פיריוס

VB424818006-  פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי894.51חיזוק מגן  קד' - פריוס
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VB424818105-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי1107.26מגן קדמי חיצ' - פריוס

VB42481821010 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי735.54ספוילר מגן אח' פיריוס
VB4248182310- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי244ספוילר אחורי צד שמ' פריוס
VB4248185T05-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי1862.23מגן אח' - פריוס

VB4248186014- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1309.26ספויילר קד' טויוטה פריוס
VB42481860G08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי907.56ספוילר לדלת מטען פיריוס

VB4248186105-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי512.2ספויילר אח' ימ' פריוס
VB4248188106 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי216.1תפס מגן אח' ימ'-פריוס

VB424820110- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי905.2כיסוי מצנן מים - פריוס
VB4248203010-015 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי281.54פח גשר על' ימ' - פריוס
VB4248204010-015 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי281.54פח משקף שמ' - פריוס

VB4248208109- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1960.1גשר תומך רדיאטורים תחתון פיריוס
VB4248210010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2391.6מכסה מנוע - פריוס

VB42482111013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1829.6כנף קד' ימ' - פריוס
VB4248212010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי908.47כנף קד' שמ' - פריוס

VB42482121013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1829.6כנף קדמי שמאל פריוס
VB42482124G012-  פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי6996.54דלת קד' ימ' - פריוס

VB4248217010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי550.26ביטנה כנף קד' ימ' - פריוס
VB4248218010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי550.26ביטנה כנף קד' שמ' - פריוס
VB424823708-010 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי259.6ביטנה אח' ימין פיריוס
VB424824511 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2809פח אח-טיוטה פריוס
VB424825110- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי561.7גריל קד' פריוס

VB42482511013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2908.56גריל קדמי פריוס
VB424825312- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1276.1גריל קד' חיצוני פריוס

VB42482669012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי443.3תושבת פנס לד קדמי ימין-פיריוס
VB42482670010-015 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי443.3תושבת לפנס לד במגן קד' שמ' - פריוס

VB424826812- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי86.4כיסוי וו גרירה קד שמ' פריוס
VB424827312- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי505.41פלסטיק מגן רדיאטור פריוס

VB42482731010-011 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי958.56מגן מצננים תח' - פריוס
VB42482778פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1928.58גריל תח' במגן קד' פריוס -012 יבוא אישי

VB424827810- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי381.56גריל תחתון במגן קד' פריוס
VB42482781010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי267.56מסגרת ערפל ימ' - פריוס
VB424827822010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי413.41גריל שמ במגן קד פריוס
VB4248278713 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1262.5גריל מגן קד-פריוס
VB4248278T10- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי381.59גריל תחתון במגן קד' פריוס
VB4248279112 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1589.9בומבה ימ' לחיזוק קד' - פריוס
VB4248279209- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1589.9בומבה שמ' לחיזוק קד' - פריוס
VB4248279310- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי339.6תומך צדדי ימ' למגן קד' - פריוס
VB424827942010 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי339.6תומך שמ מגן קד פריוס

VB4248280010-פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1397.58חיזוק מגן קד' -פריוס
VB42482801011-012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי358.4קלקר קדמי-פריוס
VB4248280210-15 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2477.3תומך מגן קד' פריוס
VB4248281112- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי5083.9מגן קדמי ללא חור לחיישן+שפריצר פיריוס

VB42482812112- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי5192.1מגן קדמי פיריוס
VB42482812T014- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי3308.56מגן קדמי פריוס פלוס

VB4248281T10- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1538.56מגן קד' - פריוס
VB424828215D 010-012  5טויוטהחליפי497.58ספוילר קד' תחתון ימ' הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB424828225D 010-012  5טויוטהחליפי497.58ספוילר קד' תחתון שמ' הוריסD ~ 010-012 הוריס
VB42482823פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי270.7ספויילר קד'- פריוס
VB4248282410 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי845.6ספוילר תחתון-טיוטה פריוס

VB424828509-010 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2309.41מגן אח' - פריוס
VB4248285T09-010 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2309.41מגן אח' - פריוס
VB4248287410 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי323.8גומי מגן קד-טיוטה פריוס
VB4248288109 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי369.9תומך מגן אח' ימ'-פריוס
VB4248288209 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי369.9תומך אח' שמ'-פריוס

VB42482883115 פריוס ~ 012-015טויוטהחליפי464.87תפס מגן אח ימ  מתחת לפנס  פריוס
VB424828841פריוס ~ 012-015טויוטהחליפי464.87תפס מגן אח שמ-הוריס

VB42482961010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי359.6ציר מכסה מנוע ימ'-פריוס
VB42482962010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי358.6ציר מכסה מנוע שמ'-פריוס

VB4248303016- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי274.6פח משקף ימ' פריוס
VB4248304016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי330.9פח משקף שמ' פריוס
VB4248310016-   פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי3105.29מכסה מנוע - פריוס

VB42483102016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי968.6כיסוי מצננים עליון פריוס
VB4248311016- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2305.26כנף קד' ימ' בלי חור פריוס

VB4248311T016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2305.26כנף קד' ימ' בלי חור פריוס
VB4248312016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2305.26כנף קד' שמ' בלי חור פריוס

VB4248312T016- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2305.26כנף קד' שמ' בלי חור פריוס
VB42483151019-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי426.1קישוט תח' לסמל יצרן קד' - פריוס
VB42483167016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי159.69כיסוי וו גרירה אח' ימ' - פריוס

VB4248317013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי683.6ביטנה לכנף קד ימ' פריוס
VB42483171015- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי641.7ביטנה קד' ימ' -פיריוס
VB4248317216 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי735.9ביטנה כנף קד' ימין פריוס
VB42483178016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי458.56תושבת מס' קד' פריוס
VB42483181015- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי641.7ביטנה קד' שמ' -פיריוס
VB4248318216 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי739.6ביטנה קד שמאל פריוס
VB4248337G019-  016-018 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי366.24ביטנה אח' ימ' פריוס

VB4248351012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי558.9גריל קד' פריוס
VB4248351112- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי186.9גריל קד' פנימי פריוס
VB4248351215- + פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2039.56גריל קדמי פריוס
VB4248351T012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי559.6גריל קד' פריוס
VB4248358015- + פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2989.9חיזוק קדמי פריוס

VB424836108-010 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי237.9ביטנה אח' ימין פיריוס
VB4248362010 פיריוסL 'פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי353.68מגן בוץ למגן אח
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VB42483732G016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1820.01כיסוי ריצפה אח' שמ' - פריוס

VB424837712- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי762.3תושבת לוחית רישוי קד' פריוס
VB4248378712- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי665.3גריל תחתון במגן קד' פריוס

VB42483787112- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1311.3גריל תחתון פריוס
VB42483791012 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי459.51תומך מגן קד' ימ' פריוס

VB424837911016-018 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי495.7בומבה ימ לפנימי תחתון- פריוס הבריד
VB42483792012- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי457.51תומך צדדי שמ' למגן קד' - פריוס

VB424837921016-018 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי494.7בומבה שמ' לפנימי תחתון- פריוס הבריד
VB42483795010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי374.6פחית לכנף קד' ימ' פריוס

VB4248380019-  016-018 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי633.58חיזוק תח' למגן קד' - פריוס
VB42483801013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2995.52פנימי למגן קד' פריוס

VB42483811T(ייבוא אישי) חליפי1398.56מגן קדמי פיריוס -012
VB4248381T012- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1399.56מגן קדמי - פריוס

VB4248383012-016 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי649.7קלקר מגן קד' -פריוס
VB4248384016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1280.03חיזוק אח' פריוס

VB42483851T015- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי4509.12מגן אח' -פיריוס
VB4248385T010-015 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2109.56מגן אח חיצ' - פריוס

VB4248386016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי948ספוילר אח' מרכזי פריוס
VB4248388114- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי558.9תומך אח' ימין פריוס
VB4248388214-פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי558.9תומך אח' שמ' פיריוס
VB4248396114- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי420.1ציר מ.מנוע ימין פריוס פלוס

VB424839611016- פריוס R פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי287.2ציר מכסה מנוע
VB4248396214- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי420.1ציר מ.מנוע שמאל פריוס פלוס

VB424839621016- פריוס L פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי287.2ציר מכסה מנוע
VB4248402016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1181.57גשר קד' על' פריוס

VB42484101016- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי303.9מנעול מ.מנוע -פריוס
VB4248413016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי3205.26מגן מנוע (גדול) פריוס

VB4248451T016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1681.59גריל פריוס
VB424846016- פיריוס L פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי414.5המשך ראי
VB4248461016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי414.5המשך ראי ימ פריוס
VB4248468016- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי129.25כיסוי וו גרירה שמ'  פריוס
VB4248469016 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי129.25כיסוי וו גרירה קד' ימ פריוס
VB4248471019-  /016-018 פריוס ~ -019טויוטהחליפי239.6צינור מסנן אוויר -פריוס הבריד

VB42484721016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי991.8שפם אח' ימ' - פריוס
VB42484722016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי566.1שפם אח' שמ' - פריוס

VB424847311016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי756.6מגן מצננים תח' - פריוס
VB42484787016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי859.41גריל תח' מרכזי במגן פריוס
VB42484791016 - פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי490.47תומך קד' ימ' פריוס

VB424847911016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי755.5גשר ניצב ימ' לפח חזית - פריוס
VB42484792016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי490.47תומך קד' שמ' פריוס

VB424847921016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי759.5גשר ניצב שמ' לפח חזית - פריוס
VB4248481T016-018 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי3508.26מגן קדמי - פריוס

VB4248485016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1709.9מגן אח' פריוס
VB4248485T016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1709.9מגן אח' - פריוס
VB4248486T015- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2224ספויילר אח' תח' - פיריוס
VB42484871016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי364.6ביטנה אח' ימ' (חלק אח') - פריוס
VB42484872016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי364.6קישוט מגן אח' שמ' פריוס
VB42484881016 - פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי905.56תומך אח' ימ' פריוס
VB42484882016 - פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי905.56תומך אח' שמ' פריוס
VB4248501G019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי5645.47גשר מנוע - פריוס

VB4248508019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי1242.23גשר על' לפח חזית - פריוס
VB42485081019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי2688.9גשר קד' תח' - פריוס

VB4248517019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי429ביטנה קד' שמ' - פריוס
VB42485178019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי935.86תושבת לוחית רישוי קד' - פריוס

VB4248551019-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1188.56גריל קד' - פריוס
VB4248553T019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי7004.3גריל קד' (מגן קד' מרכזי) - פריוס

VB4248568016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי247.26כיסוי וו גרירה קד' שמ' - פריוס
VB4248569016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי247.26כיסוי וו גרירה קד' ימ' - פריוס
VB4248573019-  016-018 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי991.21מגן מצננים תח' - פריוס

VB42485731019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי1989.36מגן מנוע קד' - פריוס
VB42485732019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי3264.6מגן מנוע אמצעי - פריוס

VB4248575019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי942פינה ימ' למגן קד' - פריוס
VB4248576019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי942פינה שמ' למגן קד' - פריוס

VB42485761019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי410כיסוי ערפל קד' ימ' - פריוס
VB424857611019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי280.84כיסוי ערפל קד' ימ' - פריוס

VB42485762019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי410כיסוי ערפל קד' שמ' - פריוס
VB424857621019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי276.84כיסוי ערפל קד' שמ' - פריוס

VB4248578016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי815.9גריל תח' למגן קד' - פריוס
VB4248581019-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי3493.2מגן קד' - פריוס

VB42485811(בלי חור לחיישנים)פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי6597.1מגן קד' - פריוס  -019
VB42485812(עם לחיישנים)פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי6597.1מגן קד' - פריוס  -019
VB4248581T019-  חליפי3493.2מגן קד' - פריוס

VB4248585019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי4633.12מגן אח' - פריוס
VB4248586019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי1708.55ספוילר אח' מרכזי - פריוס
VB4248590019-  פריוס ~ -019טויוטהחליפי915.9כיסוי מצננים על' - פריוס

VB42504309-014 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1708.55כיסוי מגן מנוע תחתון גדול פריוס
VB425110592-96 פריויה 92-96 - לא פעילטויוטהחליפי228.3פח צר - פריויה
VB425510097-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי967פח חזית חיצ' מוש' - הייס
VB425511197-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי905.26כנף קד' ימ' - הייס
VB425511297-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי905.26כנף קד' שמ' - הייס
VB425511797-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי174.21ביטנה כנף קד' ימ' - הייס
VB425511897-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי174.21ביטנה כנף קד' שמ' - הייס

VB4255149G97-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי3909.21דלת מטען - הייס עם חלון
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VB425515197-02 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי507.9גריל קד' שחור - הייס

VB42551556G08-הייס ~ 08-015טויוטהחליפי219.49כונס אוויר שמ הייס
VB425518197-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי1950.26מגן קד' חיצ' - הייס

VB4255196197-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי64.6ציר מכסה מנוע ימ' - הייס
VB4255196297-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי64.6ציר מכסה מנוע שמ' - הייס

VB425528505- הייס ~ 08-015טויוטהחליפי2490מגן אחורי הייס
VB42581801019-  טאקומה ~ -019טויוטהחליפי921.7תומך מגן קד' מרכזי - טאקומה

VB426110K24016"  ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי864.8ג'נט גלגל - ויגו
VB426110KC014*2 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי377.7ג'נט גלגל - ויגו

VB426115192-95 סטארלט 92-95 - לא פעילטויוטהחליפי203.2גריל קד' - סטארלט
VB426121196-99 סטארלט 96-99טויוטהחליפי814.1כנף קד' ימ' - סטארלט
VB427111293-98 קארינה ~ 93-98טויוטהחליפי690כנף קד' שמ' - קארינה
VB427118093-98 קארינה ~ 93-98טויוטהחליפי320חיזוק מגן קד' - קארינה
VB428110692-97 4- היילקסX2 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי508.24פח אבנים תחתון

VB4281106192-97 4- היילקסX4 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי389.9פח אבנים תחתון
VB4281111T92-97 2- היילקסX4 - 'היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי903.26כנף קד' ימ

VB428111292-97 2- היילקסX4 - 'היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי599כנף קד' שמ
VB42811174X2 92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי124.4ביטנה כנף קד' ימ' - היילקס
VB42811184X2 92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי127.6ביטנה כנף קד' שמ' - היילקס
VB428115592-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי91.1מס' פנס ראשי ימ' - היילקס

VB4281179292-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי77.6תומך למגן קד' שמ' - היילקס
VB42812114X2 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי751.9כנף קד' ימ' - היילקס

VB42812111'היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי621.9כנף קד' ימ' - היילקס 98-01 +חור לקש'+אית
VB42812122'4+חור איתX4 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי394.14כנף קד' שמ' - היילקס

VB42812174X2 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי116ביטנה כנף קד' ימ' - היילקס
VB428121714X4 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי111ביטנה כנף קד' ימ' - היילקס
VB428121814X4 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי315.2ביטנה כנף קד' שמ' - היילקס
VB4281236198-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי506.8מגן בוץ אח' ימ' - היילקס
VB428125112X4 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי708.13גריל קד' אפור-היילקס
VB428125134X4 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי710.3גריל קד'+ניקל-היילקס
VB4281279298-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי98תומך למגן קד' שמ' - היילקס
VB4281281198-01 4 - היילקסX2 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי795.32מגן קד' שחור
VB428128144*4 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי1157.42מגן קד' ניקל - היילקס

VB42812821T98-01 4 - היילקסX4 'היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי757.96מגן קד' תח
VB4281282T98-01 2 - היילקסX4 'היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי258.11מגן קד' תח

VB428129298-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי507.4להב מאורר היילקס
VB4281296198-05 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי98ציר מ.מנוע ימ' - היילקס
VB4281296298-05 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי98ציר מכסה מנוע שמ' - הילקס

VB428130502-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי197.9פח צר קד' - היילקס
VB428131002-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי2388.56מכסה מנוע - היילקס

VB42813111T02-05 4 - היילקסX4 - 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי862.39כנף קד' ימ
VB428131124 - היילקס 02-05 +חורים לקשטX4 - 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי429.2כנף קד' ימ
VB4281311T02-05 4 - היילקסX2 - 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי808.99כנף קד' ימ

VB428131202-05 4 -היילקסX2 - 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי809.24כנף קד' שמ
VB42813121T02-05 4- היילקסX4 - 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי862.99כנף קד' שמ

VB428131224- היילקס 02-05 +חורים לקשטX4 - 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי490.9כנף קד' שמ
VB4281312214X4 02-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי438.2כנף קד' שמ' - עהחורים לקשת היילקס

VB428131702-05 4 - היילקסX4 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי317.1ביטנה כנף קד' ימ
VB4281317102-05 4 - היילקסX2 'היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי317.1ביטנה כנף קד' ימ
VB4281351102-05 2- היילקסX4 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי959.47גריל קד' שחור+ניקל

VB42813512T02-05 4- היילקסX4 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי808.56גריל קד' שחור
VB42813513T02-05 4- היילקסX4 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי862.58גריל קד' שחור+ניקל

VB428135702-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי141.55שפם לפנס קד ימ'-היילקס
VB428135802-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי124.9שפם פנס קד שמ-הילקס

VB4281379102-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי182.58תומך למגן קד' ימ' - היילקס
VB4281379202-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי182.58תומך למגן קד' שמ' - היילקס

VB428138102-05 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי1362.56מגן קד' שחור - היילקס
VB428138202-05 2- היילקסX4 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי438.4מגן קד' תחתון

VB42813821T02-05 4 הילקסX4 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי807.5ספוילר למגן קדמי
VB428140006- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1064.26פח חזית - היילקס ויגו

VB4281400306-011 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי146.1כיסוי שילדה ימ' - ויגו
VB4281410ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1370.56מכסה מנוע - ויגו 06 ללא חור

VB428141014 אוטומטX4 07- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי2809.59מכסה מנוע+חור ויגו
VB42814114 ללא חוריםX2 06- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי761.26כנף קד' ימ' - היילקס

VB42814114ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי3208.56דלת קד' ימ' - ויגו -08 דאבל קבינה
VB42814124 ללא חוריםX2 06 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי963.3כנף קד' שמ' - היילקס

VB428141214X4 06- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי863.9כנף קד' שמ' - הילקס
VB4281412406- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי3209.56דלת קד' שמ' - ויגו

VB428141706- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי398ביטנה כנף קד' ימ' - היילקס
VB42814182*4 06- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי398ביטנה כנף קד' שמ' - היילקס
VB428142606- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי2710.5דלת אח' שמ' - ויגו
VB428142706 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי2958.56דלת אח' ימ' ויגו

VB42814361Gויגו ~ 06-011טויוטהחליפי700.14מגן בוץ אח ימ-ויגו
VB428143706 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי345.89ביטנה כנף אח' ימ' - ויגו
VB428143807-10 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי345.4ביטנה כנף אח' שמ' - ויגו

VB428143814*4 08 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי282.6ביטנה כנף קד' שמ' - ויגו
VB428144906- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי2958.56דלת מטען - ויגו
VB428145106- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי559.9גריל קד' חיצ' שחור - ויגו

VB4281451106-012 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי757.42גריל קד'  היילקס ויגו
VB4281453405-010 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי339.9מנגנון הרמת חלון שמ' ללא מנוע - ויגו
VB4281453505-010 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי389.5מנגנון הרמת חלון ימ' ללא מנוע -ויגו
VB4281465206- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי509קישוט כנף קד' שמ' ויגו
VB4281479106 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי129.56תפס מגן קד ימ ויגו
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VB4281479207 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי129.56תפס מגן קד' שמ' - ויגו

VB42814804X4 06- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי837.59חיזוק מגן קד' - ויגו
VB428148014X2 06 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי437.59חיזוק מגן קד' - ויגו

VB42814811T4 +ערפל ויגוX4 06-  ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1965.56מגן קד' חיצ'+ח.לקישוט
VB4281481T4 ללא חורים ללא ערפלX2 06ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1157.55מגן קד' חיצ'-ויגו

VB428148506 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי2908.9מגן אח' (שחור) -ויגו
VB4281485107- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי2908.9מגן אח' (ניקל) - ויגו
VB4281496106- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי143.4ציר ימ' למכסה מנוע ויגו
VB4281496206- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי143.4ציר שמ' למכסה מנוע ויגו
VB42815001011- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1561.32פח חזית - ויגו

VB428151112- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי969.56כנף קד' ימ' - ויגו
VB428151212- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי969.56כנף קד' שמ' - ויגו
VB428151706- 4 ויגוX4 - 'ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי333.2ביטנה כנף קד' ימ

VB42815512!!ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי789.8גריל קד' מוש' ויגו -09 צבע זהב
VB4281558T09 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי588.56קישוט ניקל גריל -ויגו
VB42815761016- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי561.6כיסוי במגן קד' ימ' עם חור-טויוטה ויגו
VB42815762016- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי561.6כיסוי במגן קד' שמ' עם חור-טויוטה ויגו
VB4281578709 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי347.2גריל במגן-ויגו
VB42815791{צדדי} ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי225.23תומך מגן קד' ימ' - ויגו 012
VB42815792012- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי225.23תומך מגן קד' שמ' ויגו

VB42815814X2 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1109.56מגן קד ויגו 09-12 ללא חורים לקשת
VB428158114X4 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1109.56מגן קד ויגו 09-12 עם חורים לקשת
VB428158124X4 -10 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1307.54מגן קד'( עם חורים בלי ערפל) - ויגו
VB4281581T4X2 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1109.56מגן קד ויגו 09-12 ללא חורים לקשת

VB42816002*4 015- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1107.56פח חזית היילקס
VB4281610012- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי2651.23מכסה מנוע-ויגו
VB4281611012- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1089.56כנף קד' ימ' ויגו
VB4281612012- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1089.56כנף קד' שמ' - ויגו
VB4281617012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי372.58ביטנה קד' ימ' - ויגו
VB4281618012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי372.58ביטנה קד' שמ' - ויגו
VB4281641012- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1808.56קשת כנף אח' ימ' ויגו
VB428164212 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1808.56קישוט דופן אח שמ ויגו
VB4281651011- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1609.9גריל חזית מושלם ויגו

VB42816651012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי962.23קשת כנף קד' ימין ויגו
VB42816652012- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי962.23קשת כנף קד' שמ' ויגו

VB42816671G12- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי3525.96קליפת גג היילקס ויגו
VB42816771012 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי563.35המשך קשת במגן קד' ימין ויגו

VB42816771T012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי563.35המשך קשת במגן קד' ימין ויגו
VB42816772T012- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי563.35קישוט מגן קד' שמ' ויגו

VB42816781012 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי188.9תריס במגן קד' ימ' ויגו
VB4281678213 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי188.9תריס שמ' במגן קד'-ויגו
VB4281678312 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי387.54גריל במגן קד' - ויגו

VB42816795G012-ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי309.25תומך מגן ימין+שמאל וייגו
VB4281681T012- 4*4 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי2107.56מגן קד' ויגו
VB4281685G012-ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי7836.07מגן אח' ברזל ויגו
VB42816961015- היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי259.56ציר מכסה מנוע ימ' הילוקס
VB42816962015- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי259.56ציר מכסה מנוע שמ' הילוקס

VB4281700021-  016-020 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי5089.2פח חזית - ויגו
VB4281710016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי4589.56מכסה מנוע ויגו
VB4281711016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2565.56כנף קד' ימ'- ויגו
VB4281712016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2561.23כנף קד' שמ'-טויוטה ויגו

VB42817171015- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי991.9ביטנה כנף קד' ימ' - היילקס דאבל דבינה
VB42817181015- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי498.9ביטנה כנף קד' שמ' - היילקס דאבל קבינה

VB4281727016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי4701.54דלת אח' ימ' היילקס
VB4281728016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי4386.8דלת אח' שמ' היילקס
VB4281729016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי4801.59דלת קד' ימ' היילקס
VB4281730016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי3911.9דלת קד' שמ' היילקס

VB42817362Gויגו ~ 06-011טויוטהחליפי738.6מגן בוץ אח שמ-ויגו
VB428173716 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי599ביטנה אח' ימ-ויגו
VB428173816 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי599ביטנה אח' שמ-ויגו
VB428174106+ פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי401.5ניקל מגן קד'-פריוס
VB428174215- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1708.5מצלמה אחורית ויגו

VB4281745G021-  016-020 ויגו ~ -021טויוטהחליפי5783.8פח אח' - ויגו
VB4281749016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי5521דלת תא מטען ארגז-טויוטה ויגו
VB4281751(שחור) ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי3416.32גריל קד' ויגו -15

VB4281752G15- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1450.75קישוט גריל תחת' ויגו
VB42817685116- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי962.9ספוג קישוט מ.מנוע ויגו
VB428176852016- חליפי840.47קישוט מכסה(ניקל) מנוע-טויוטה ויגו

VB4281773021-  016-020 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1399.56מגן מנוע - ויגו
VB4281773116-  ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1216.3מגן מנוע היילקס ויגו
VB42817761016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי742.99כיסוי ערפל שמ' ללא חור היילקס

VB42817761G016-  ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי422.44כיסוי ימ' פנ' למגן קד' - ויגו
VB42817762016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי669.1כיסוי ערפל ימ' ללא חור היילקס

VB4281778015- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי908.56גריל במגן קד' תחת' ויגו
VB4281779316- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי539.6תומך מגן קד' ימ' ויגו
VB42817794016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי539.6תפס מגן קד' שמ'-טויוטה ויגו

VB4281780016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1508.05חיזוק למגן קד' היילקס
VB42817814X4 015-016 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2890.6מגן קד' היילקס

VB42817811015- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2890.6מגן קד' מושלם+גריל במגן היילקס ויגו
VB42817811T015- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2890.6מגן קד' מושלם+גריל במגן היילקס ויגו

VB4281781T4X4 015-016 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי2890.6מגן קד' היילקס
VB4281784016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2709.56חיזוק אח' בסיס (מגן)-טויוטה ויגו

VB4281784CASSY016-ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2709.56מגן אח' מושלם(ניקל)(פינות,פלסטיקים)-ויגו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB42817852016-  ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1708.59מדרגה מרכזית במגן אח' - ויגו

VB42817961G016-  ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי363.82מסגרת פנס ערפל קד' ימ' (ניקל) - ויגו
VB4281810021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי8088.49מכסה מנוע - ויגו
VB4281817021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי712.11ביטנה קד' ימ' - ויגו
VB4281818021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי1308.66ביטנה קד' שמ' - ויגו

VB4281852G021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי2629.75מסגרת לגריל קד' - ויגו
VB42818761G021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי696.83כיסוי ערפל קד' ימ' (מפואר) - ויגו

VB4282300010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי3125פח חזית מושלם - פרדו
VB4282311010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1508.35כנף קד' ימ' - פרדו
VB4282312010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1508.35כנף קד' שמ' - טיוטה פרדו
VB42823172010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי457.55ביטנה כנף קד' ימ' - פרדו
VB42823182010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי457.55ביטנה כנף קד' שמ' - פרדו

VB42823414010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי7218.8דלת אח' ימ' - פרדו
VB42823424010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי7218.8דלת אח' שמ' - פרדו

VB428528103-09 פוראנר ~ 03-09טויוטהחליפי5710.7מגן קדמי פור ראנר
VB428528503-09 פוראנר ~ 03-09טויוטהחליפי1425.4מגן אחורי פור ראנר

VB4285291103-09 פוראנר ~ 03-09טויוטהחליפי2083.7פינה אחורית ימ' פור ראנר
VB4285292203-09 פוראנר ~ 03-09טויוטהחליפי2083.7פינה אחורית שמ' פור ראנר

VB428711007-09 טויוטהחליפי3470מכסה מנוע קרואזרFJ 08-014 ~ קרוזר
VB428711105-09 קרוזר FJ 'טויוטהחליפי2961.4כנף קד' ימFJ 08-014 ~ קרוזר
VB428711205-09 קרוזר FJ - 'טויוטהחליפי2961.4כנף קד' שמFJ 08-014 ~ קרוזר
VB428717807- קרוזר FJ-טויוטהחליפי1146גריל במגן מרכזיFJ 08-014 ~ קרוזר
VB4287185טויוטהחליפי5185.8מגן אח' חיצ' קרוזר 07 עם חור לחיישןFJ 08-014 ~ קרוזר
VB428811008-010 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי7920.1מכסה מנוע היילנדר
VB4297111012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי508.56כנף קד' ימ' אייגו
VB4297112012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי508.56כנף קד' שמ' אייגו
VB4297117012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי257.6ביטנה לכנף קד' ימין אייגו
VB4297118012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי257.6ביטנה קד' שמ' אייגו
VB4297167014- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי116.3כיסוי וו גרירה לצבע אייגו
VB4297168012-אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי150.23כיסוי וו גרירה קד' אייגו

VB42971733G012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי368.56כיסוי תחתון למגן קדמי אייגו
VB42971761G012-015 אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי207.09כיסוי ערפל קד' ימ' אייגו

VB42971793012-015 אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי253.65תומך צדדי ימ' למגן קד' - אייגו
VB42971794012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי253.65תפס מגן קד' שמ' - אייגו

VB4297181012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי1565.23מגן קד' הכנה לצבע - אייגו
VB4297182G012-015 אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי779.88ספוילר למגן קד' אייגו

VB4297184012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי545.9חיזוק אחורי - איגו
VB4297185012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי1439.59מגן אח' חיצ' - אייגו
VB4297200016-  אייגו ~ -016טויוטהחליפי974.3פח חזית - אייגו
VB4297210016- אייגו ~ -016טויוטהחליפי1681.59מכסה מנוע אייגו

VB42972171016- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי682.56ביטנה קד' ימ' אייגו
VB42972181014-017 אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי682.56ביטנה לכנף קד' שמ' אייגו
VB42972491016- אייגו ~ -016טויוטהחליפי508.35תפס ימין למגן קד' אייגו
VB42972492014- אייגו ~ -016טויוטהחליפי508.35תפס שמ' למגן קד' - אייגו

VB4297253014- אייגו ~ -016טויוטהחליפי458.8גריל קד' עם קישוט שחור אייגו
VB4297278016-  אייגו ~ -016טויוטהחליפי820.29גריל תח' למגן קד' - אייגו
VB4297280016- אייגו ~ -016טויוטהחליפי990.88חיזוק קדמי אייגו
VB4297281016- אייגו ~ -016טויוטהחליפי1758.9מגן קדמי אייגו
VB429728415 אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי861.26פנימי למגן אח' אייגו

VB4297285T15 חליפי2705.26מגן אח' חיצ' אייגו
VB4297288116- אייגו ~ -016טויוטהחליפי755.5תומך מגן אח ימין אייגו
VB4297288216- אייגו ~ -016טויוטהחליפי755.5תומך מגן אח שמ אייגו
VB4297296116 אייגו ~ -016טויוטהחליפי248.1ציר מיכסה מנוע ימין אייגו
VB4297296216- אייגו ~ -016טויוטהחליפי248.1ציר מיכסה מנוע שמאל אייגו

VB429735112- חליפי785.8גריל קד' אייגו
VB4297359019-  חליפי704.81קישוט לגריל תח' במגן קד' - אייגו
VB4297368019-  אייגו ~ -016טויוטהחליפי112.6כיסוי וו גרירה קד' - אייגו

VB42973761019-  אייגו ~ -016טויוטהחליפי112.6כיסוי ערפל קד' ימ' - אייגו
VB4297381019-  אייגו ~ -016טויוטהחליפי2684.59מגן קד' - אייגו

VB4297381T019-  חליפי2684.59מגן קד' - אייגו
VB4297382018-  אייגו ~ -016טויוטהחליפי1350.2ספויילר תח' למגן קד' - אייגו
VB4301110RX330 04-09  04-07לקסוסחליפי6690מכסה מנוע ~ RX330

VB430111111RX350 04-09 04-07לקסוסחליפי3120.3כנף קד ימ לקסוס ~ RX330
VB4301112RX 350 04-09 04-07לקסוסחליפי3816.5כנף קד' שמ' - לקסוס ~ RX330
VB4301117RX330\350 04-06 - 08-015לקסוסחליפי1356.7ביטנה כנף קד' ימ' - לקסוס ~ RX350

VB430115151RX330 05-07 '04-07לקסוסחליפי863.6גריל קד ~ RX330
VB43011791RX 300 -06 '04-07לקסוסחליפי327.7תומך מגן קד' צדדי ימ ~ RX330
VB43011792RX 300 06 '04-07לקסוסחליפי328.7תומך מגן קד' צדדי שמ ~ RX330
VB4301181GRX 03-08 '04-07לקסוסחליפי6811.61מגן קד ~ RX330
VB4301185TRX330 04- '04-07לקסוסחליפי4500.3מגן אח' חיצ ~ RX330

VB4301210RX350 -10 08-015לקסוסחליפי8618.6מכסה מנוע ~ RX350
VB4301210007-09 עם שפריצר RX350/250 '08-015לקסוסחליפי5964מגן קד ~ RX350

VB4301211ג'יפ RX350 -08 -'08-015לקסוסחליפי1549.1כנף קד' ימ ~ RX350
VB43012111TRX350 010-012 '08-015לקסוסחליפי3898.7כנף קד' ימ ~ RX350
VB4301211G07 08-012לקסוסחליפי2756.85כנף קד' ימ' - לקסוס ~ LS460

VB4301212RX350 10- - '08-015לקסוסחליפי3898.7כנף קד' שמ ~ RX350
VB4301237לקסוס R '08-015לקסוסחליפי285.1ביטנה כנף אח ~ RX350
VB4301251RX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי3681גריל קד ~ RX350

VB43012618L RX 350 08-015לקסוסחליפי921.5בית שפריצר במגן ~ RX350
VB4301261908-015לקסוסחליפי921.5מתיז ימ במגן קד לקסוס ~ RX350
VB43012671RX350 08-011 - '08-015לקסוסחליפי1518.5קישוט דלת קד' ימ ~ RX350

VB43012672GRX-450 10 תח' שחור+ניקל L '08-015לקסוסחליפי492.63קישוט דלת ק ~ RX350
VB43012673RX 350 לקסוס-R 08-015לקסוסחליפי939.1קישוט דלת אח ~ RX350
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VB43012674RX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי1295קישוט דלת אח' שמ ~ RX350
VB43012681RX350 08-015לקסוסחליפי1182.6קישוט סף ימ' לקסוס ~ RX350

VB4301273RX 350 016לקסוסחליפי649.8מגן מנוע קד' לקסוס-    RX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43012732RX 350-04-07לקסוסחליפי1192.62מגן מנוע קד ~ RX330
VB43012773RX 350 012 08-015לקסוסחליפי214.9ניקל גריל ימ לקסוס ~ RX350
VB43012774RX-350 -015 '08-015לקסוסחליפי214.9קישוט ניקל תח' שמ' למגן קד ~ RX350

VB4301278523RX350 10-12 '08-015לקסוסחליפי489.6גריל במגן קד ~ RX350
VB43012791RX350 -010 '08-015לקסוסחליפי276.7תומך מגן קד' צדדי ימ ~ RX350
VB43012793350RX  -012 08-015לקסוסחליפי736.2תומך מגן קד' ימ' - לקסוס ~ RX350
VB43012794RX350 -'08-015לקסוסחליפי736.2תפס מגן קד' שמ ~ RX350
VB4301280GRX-350 08-015לקסוסחליפי1462.52חיזוק קדמי ~ RX350

VB4301281עם חיישנים RX 350 08 '08-015לקסוסחליפי4216.3מגן קד' חיצ ~ RX350
VB43012811ללא חיישנים RX350 10-12 '08-015לקסוסחליפי5394.1מגן קד' חיצ ~ RX350

VB43012812TRX-350 10-12 '08-015לקסוסחליפי3900מגן קד' חיצ ~ RX350
VB4301282RX-350 '08-015לקסוסחליפי727.6ספוילר קד' שמ ~ RX350

VB43012821RX350 08-010 - '08-015לקסוסחליפי963.4ספויילר קד' ימ ~ RX350
VB4301283GRX350 ~ 08-015 '08-015לקסוסחליפי1209.21קלקר קד ~ RX350

VB4301285RX350 -08 08-015לקסוסחליפי5658.4מגן אח' ללא חור לחיישן לקסוס ~ RX350
VB43012881XR350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי927.1שפם אח' ימ ~ RX350
VB43012882RX350 08-015 - 'לקסוס 99-06 - לא פעילטויוטהחליפי927.1תפס שמ' למגן אח
VB43012883RX350  -012 - '08-015לקסוסחליפי1259.1תומך תח' מגן אח' ימ ~ RX350
VB43012884RX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי1259.1תפס שמ' למגן אח ~ RX350
VB43012891RX350 08-015 - 'חליפי432.97תומך צדדי ימ' למגן אח
VB43012892RX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי775.13תומך צדדי שמ' למגן אח ~ RX350
VB43012921L RX 350 '016לקסוסחליפי603.2תפס מגן אח- ~ RX350H
VB43013103RX350 -016 - '016לקסוסחליפי3903.9קישוט לגריל תח- ~ RX350H
VB43013110(אלומניום) RX350 -016 - 016לקסוסחליפי9589מכסה מנוע- ~ RX350H

VB4301312NX200T -015 '014-018לקסוסחליפי5109.6כנף קד' שמ ~ NX350
VB4301352RX350H  -016 - '016לקסוסחליפי3808.8קישוט תח' לגריל קד- ~ RX350H

VB4301352524RX350 13-15 08-015לקסוסחליפי446.1גריל קדמי תחתון ~ RX350
VB4301353RX350 -016 - '016לקסוסחליפי3108.3גריל קד- ~ RX350H

VB43013537RX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי916.12תושבת לוחית רישוי קד ~ RX350
VB43013618RX350 -016 - '016לקסוסחליפי921.2מתיז במגן שמ- ~ RX350H
VB43013619RX350  -016 - '016לקסוסחליפי921.2מתיז ימ' במגן קד- ~ RX350H
VB43013651RX350 013-015 '08-015לקסוסחליפי1487.3קישוט פגוש קד' ימ ~ RX350
VB43013652RX350 013-015 '08-015לקסוסחליפי1487.3קישוט פגוש קד' שמ ~ RX350
VB43013653RX-350 016לקסוסחליפי711.3קישוט כנף קד' ימי' לקסוס- ~ RX350H
VB43013654RX 350 -16 016לקסוסחליפי711.3קשת כנף שמאל- ~ RX350H

VB430136711RX350 -13 '08-015לקסוסחליפי360.1כיסוי וו גרירה קד' ימ ~ RX350
VB4301368RX 350 -013 - '08-015לקסוסחליפי93.9כיסוי וו גרירה קד' שמ ~ RX350

VB43013755R RX 350 '08-015לקסוסחליפי248.5תומך כנף ק ~ RX350
VB4301375614 08-015לקסוסחליפי248.5תומך כנף קד' שמ'-לקסוס ~ RX350

VB4301376RX350 12-15 '08-015לקסוסחליפי1487.3בולם מגן קד ~ RX350
VB43013761RX350 13-15 '08-015לקסוסחליפי246.5כיסוי בפגוש קד' ימ ~ RX350
VB43013762RX350 13-15 '08-015לקסוסחליפי246.5כיסוי בפגוש קד' שמ ~ RX350

VB4301378RX350 13-15 08-015לקסוסחליפי1399.3גריל במגן קדמי מרכזי ~ RX350
VB43013787RX350 08-015 - '08-015לקסוסחליפי338גריל תח' במגן קד ~ RX350

VB4301380RX350 -016 '016לקסוסחליפי2541חיזוק קד- ~ RX350H
VB4301381Tחורים לחיישנים + RX-350 08-015לקסוסחליפי4209.2מגן קד' חיצוני ~ RX350

VB4301382RX-350 14 '08-015לקסוסחליפי2166.4מגן ק' תח ~ RX350
VB4301385350RX014-018לקסוסחליפי3016.6מגן קד ה.לצבע ע.חור לחייש' ולשפר' לקסוס ~ NX350
VB4301386RX350 -016 - '016לקסוסחליפי6826.3מגן קד- ~ RX350H
VB4301387RX350 -017- 016לקסוסחליפי2306.5קישוט מגן אח' לקסוס- ~ RX350H

VB43013871RX300  -019 - '016לקסוסחליפי651.3קישוט פינה אח' ימ- ~ RX350H
VB43013872RX350 -017- '016לקסוסחליפי651.3קישוט פינה אח' שמ- ~ RX350H
VB43013881RX-450 15- 08-015לקסוסחליפי544.2ספוילר קד' ימין ~ RX350
VB43013882350RX -16 '016לקסוסחליפי544.2כיסוי שמאל במגן קד- ~ RX350H

VB4301452RX350 -016 - 016לקסוסחליפי2401.6קישוט לגריל- ~ RX350H
VB4301452TRX350 -016 - 016לקסוסחליפי2401.6קישוט לגריל- ~ RX350H
VB43014610RX350 -16 016לקסוסחליפי651.3תושבת לערפל שמאל-    RX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43014611RX350H  -016 - '016לקסוסחליפי633.5תושבת פנס ערפל ימ- ~ RX350H
VB43014671RX 350 -16 016לקסוסחליפי1725.9קישוט דלת קד' ימין- ~ RX350H
VB43014672RX-450 13- '08-015לקסוסחליפי1725.9קישוט דלת קדמי שמ ~ RX350
VB43014681RX 350 -16 08-015לקסוסחליפי1361.4קיושט דלת אחורית ימין ~ RX350

VB4301473RX350  -019 - 'לקסוסחליפי1013.1מגן מנוע קדRX350    -016 ג'יפ - לא פעיל
VB43014731RX350\RX450H  -019 - '08-015לקסוסחליפי577.1מגן מנוע קד ~ RX350
VB43014786RX 350 -16 016לקסוסחליפי1721.4גריל במגן קדמי- ~ RX350H
VB43014791RX350 016- - '016לקסוסחליפי927.1תומך קד' ימ- ~ RX350H
VB43014792RX350 016- - '016לקסוסחליפי927.1תומך קד' שמ- ~ RX350H

VB4301485(גי'פ) RX350 016 016לקסוסחליפי5042.9מגן אח' לקסוס- ~ RX350H
VB4301486RX350 -016 - '016לקסוסחליפי681.9ספויילר תח- ~ RX350H
VB4301493016- 016לקסוסחליפי1482תפס למגן ימ' אח' לקסוס- ~ RX350H
VB4301494016- 016לקסוסחליפי1482תפס למגן שמ' אח' לקסוס- ~ RX350H
VB4302111IS250/351 06-08 - '08-013לקסוסחליפי1772.3כנף קד' ימ ~ IS250
VB4302112IS250 06-08 - '08-013לקסוסחליפי1772.3כנף קד' שמ ~ IS250
VB4302151IS250/IS350 07-09 '08-013לקסוסחליפי239.2גריל מרכזי במגן קד ~ IS250
VB4302152IS250/IS350  07-09 לקסוס 99-06 - לא פעילטויוטהחליפי1123.2מסגרת לגריל קד' ניקל

VB43021523TIS 250 -014-014-018לקסוסחליפי1596.56ניקל גריל קדמי ~ IS250H
VB43021603IS250 08-013 - '08-013לקסוסחליפי246.3תושבת פנס ערפל קד' ימ ~ IS250
VB43021618IS250  -08 - '08-013לקסוסחליפי364.4מנוע שפריצר קד' שמ ~ IS250
VB43021619IS250 10-12 08-013לקסוסחליפי503.1מנוע מתיז ~ IS250
VB43021621IS250 08-012  - '08-013לקסוסחליפי769.8שפם ימ ~ IS250
VB43021622IS 205 08-011 - '08-013לקסוסחליפי438.1שפם פנס ראשי שמ ~ IS250
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VB4302165IS250/IS350 07-09 08-013לקסוסחליפי51.8כיסוי למגן אח' ימ' מרובע ~ IS250
VB4302166IS250/IS350 07-09 08-013לקסוסחליפי93.8כיסוי למגן אח' שמ' מרובע ~ IS250
VB4302169IS250/IS350 07-09 08-013לקסוסחליפי48.9כיסוי וו גרירה קד' שחור ~ IS250
VB4302173IS250 014-08-013לקסוסחליפי4091.8מגן מנוע תחתון ~ IS250

VB43021791IS-250 06- '08-013לקסוסחליפי252תפס מגן קד' ימ ~ IS250
VB43021792IS250 08-013 - '08-013לקסוסחליפי252תומך צדדי שמ' למגן קד ~ IS250

VB4302181IS250/IS350 07-09 'לקסוס 99-06 - לא פעילטויוטהחליפי1816.8מגן קד' חיצ
VB43021821IS250/IS350 07-09 '08-013לקסוסחליפי1009.34ספויילר למגן קד' ימ ~ IS250
VB43021822IS250/IS350 07-09 '08-013לקסוסחליפי1009.34ספויילר למגן קד' שמ ~ IS250

VB4302185IS250/IS350 07-09 לקסוס 99-06 - לא פעילטויוטהחליפי2290.6מגן אח' חיצ' ללא חור חיישן
VB43021850IS250/IS350 07-09 08-013לקסוסחליפי2923מגן אח' חיצ'+חור חיישן ~ IS250
VB4302185108-013לקסוסחליפי3141.9מגן אחורי לקסוס -08 ללא חור ~ IS250

VB4302200RX -016 04-07לקסוסחליפי844.8פח חזית מושלם ~ RX330
VB4302208IS300H 014-018 - 014-018לקסוסחליפי2251.9כיסוי גשר על' למצננים ~ IS250H

VB43022587IS250 10-12 08-013לקסוסחליפי2014.1כיסוי גשר על' לקסוס ~ IS250
VB4302268IS250 10-11 08-013לקסוסחליפי43.1כיסוי וו גרירה קד' לצבע ~ IS250

VB43022680NX350 14 - '014-018לקסוסחליפי138כיסוי וו גרירה למגן קד' שמ ~ NX350
VB4302273RX350 011- '08-015לקסוסחליפי1005.9כיסוי מנוע תח ~ RX350

VB430227611IS250H 014-018 - '014-018לקסוסחליפי297.8כיסוי לפנס ערפל ימ ~ IS250H
VB430227621IS250H 014-018 - '014-018לקסוסחליפי299.8כיסוי ערפל קד' שמ ~ IS250H

VB4302278IS250 -08- '08-013לקסוסחליפי631.8גריל במגן קד' תח ~ IS250
VB43022781IS250 014- '014-018לקסוסחליפי731.4גריל תחתון במגן קד ~ IS250H
VB43022791IS250  -014 - '014-018לקסוסחליפי927.1תומך צדדי למגן קד' ימ ~ IS250H
VB43022792IS250  -014 - '014-018לקסוסחליפי503תומך צדדי למגן קד' שמ ~ IS250H

VB4302281RX350 - 08-011 - '08-015לקסוסחליפי2783.7מגן קד ~ RX350
VB43022812RX350 -11 '08-015לקסוסחליפי811.32תומך קד' שמ ~ RX350
VB43022822NX200T/NX300H  -014 - '015לקסוסחליפי4121.2קישוט מגן קד-    NX200 - לא פעיל

VB4302285IS250/IS350 10-11 08-013לקסוסחליפי2538.2מגן אח' ללא חור לחיישן ~ IS250
VB43022851IS250 IS350 10-11 08-013לקסוסחליפי2879.87מגן אח' + חור לחיישן ~ IS250

VB4302286NX-200 15 015לקסוסחליפי2203.8ספיילר מגן אח' לקסוס-    NX200 - לא פעיל
VB43022882ES300H  -013 - '013-018לקסוסחליפי399.5תפס שמ' למגן אח ~ ES350
VB43022885NX350/14- 250  -019 - '014-018לקסוסחליפי320.26בומבה ימ' לחיזוק אח ~ IS250H
VB43022886NX350/14- 250 -019 - '014-018לקסוסחליפי320.26תומך אח' שמ ~ IS250H

VB4302290IS250 -13-16 014-018לקסוסחליפי2285.6מגן מצנן תח' לקסוס ~ IS250H
VB4302300NX350/015- NX200T -019 019לקסוסחליפי2773.2פח חזית-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB4302302IS -013 014-018לקסוסחליפי980.7גשר עליון ~ IS250H

VB43023052IS250 -018 019לקסוסחליפי2094מסגרת ניקל לגריל חזית- ~ IS250H
VB43023081NX-200/350 -019 '014-018לקסוסחליפי532.9מגן מצננים תח ~ NX350

VB4302310NX200T -015 015לקסוסחליפי8038.9מכסה מנוע-    NX200 - לא פעיל
VB43023103NX200T /NX350 14 -015 014-018לקסוסחליפי1343.1קישוט גריל ~ NX350

VB4302311NX200T -015 015לקסוסחליפי5108.56כנף קדמית ימין-    NX200 - לא פעיל
VB4302313IS250/IS300 16-17 014-018לקסוסחליפי2942.33כיסוי תחתון למנוע לקסוס ~ IS250H
VB4302317IS250 014 -'08-013לקסוסחליפי885.2ביטנה קד' ימ ~ IS250

VB43023171NX350 14- '014-018לקסוסחליפי550.9ביטנה קד' שמ ~ NX350
VB43023176NX350 -019 - '019לקסוסחליפי155.6המשך ביטנה קד' ימ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל

VB4302318IS250 014 -'08-013לקסוסחליפי825.2ביטנה קד' שמ ~ IS250
VB43023181NX350/NX200T -015 '014-018לקסוסחליפי556.9ביטנה קד' ימ ~ NX350
VB43023251NX300H -018  '018-021לקסוסחליפי9999.93גריל  קד ~ NX300H

VB43023285TNX350/NX300H 018 -019-014-018לקסוסחליפי7908.56מגן אח' חיצוני ~ NX350
VB43023351NX350/017- NX200 -019- '019לקסוסחליפי503.6מגן בוץ קד' ימ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43023352NX200T לקסוס L '014-018לקסוסחליפי503.6מגן בוץ ק ~ NX350

VB4302351NX300H/NX350 -019 - (ניקל) 014-018לקסוסחליפי9015.77גריל קדמי מושלם ~ NX350
VB4302352NX300H/NX350 -019 - '014-018לקסוסחליפי3349.7קישוט לגריל קד ~ NX350

VB43023523IS300 -017  '08-013לקסוסחליפי467.9קישוט לגריל עם חורים ימ' קד ~ IS250
VB43023524IS300 -017  '08-013לקסוסחליפי467.9קישוט לגריל עם חורים שמ' קד ~ IS250

VB4302353NX200T /NX350 14 -015- '014-018לקסוסחליפי3908.56גריל ק ~ NX350
VB43023587NX350  -019 - 019לקסוסחליפי1209.56כיסוי על' לפח חזית-    NX350 ג'יפ - לא פעיל

VB430236211NX200t/NX300h -015 - '014-018לקסוסחליפי223.91תומך ימ' למגן קד ~ NX350
VB43023622NX350  -019 - '019לקסוסחליפי1471.3תומך שפם לפנס ראשי שמ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל

VB4302365NX350 014-018/-019 - '019לקסוסחליפי758.56קשת כנף קד' ימ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43023654NX350/NX200T /NX350 14 -019- '019לקסוסחליפי758.56קשת כנף קד' שמ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43023672NX350/015-LX NX200T -019 - '015לקסוסחליפי2123.4קישוט דלת קד' שמ-    NX200 - לא פעיל
VB43023676NX350/014- NX300H -019 - '019לקסוסחליפי2123.4קישוט דלת קד' ימ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל

VB4302368R NX-200 - '014-018לקסוסחליפי138כיסוי וו גרירה למגן קד' ימ ~ NX350
VB43023682NX350/015-NX200T -019 - '019לקסוסחליפי1521.1קישוט דלת אח' שמ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43023683LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי380.92קשת דלת אח' שמ-    NX200 - לא פעיל

VB4302373NX 350 016- 014-018לקסוסחליפי1012.4מגן אבנים אח' תחתון ~ NX350
VB43023731LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי1209.4מגן מנוע תח-    NX200 - לא פעיל
VB43023775RX -018 -'018-021לקסוסחליפי1800.5קישוט מגן קד ~ NX300H

VB4302378IS250 15-'08-013לקסוסחליפי373.3גריל קד ~ IS250
VB43023781IS250 014- '08-013לקסוסחליפי841כיסוי ערפל קד' ימ ~ IS250

VB430237811NX350 - 019 - '014-018לקסוסחליפי517.4כיסוי ימ' בגריל קד ~ NX350
VB43023782IS250 014- '08-013לקסוסחליפי859.6כיסוי ערפל קד' שמ ~ IS250

VB430237821NX350 - 019 - '014-018לקסוסחליפי517.4כיסוי שמ' בגריל קד ~ NX350
VB43023787NX350  -019 - '014-018לקסוסחליפי1686.3גריל תח' במגן קד ~ NX350
VB43023791300H /NX 200T -015 - '014-018לקסוסחליפי932.1תומך קד' ימ ~ IS250H

VB430237911NX350 -019 - '014-018לקסוסחליפי932.1מוביל אוויר קד' ימ ~ NX350
VB430237913NX350/14- 250 -019 019לקסוסחליפי306.6תומך מגן קד' ימ' לקסוס-    NX350 ג'יפ - לא פעיל

VB43023792300H /NX 200T -015 - '014-018לקסוסחליפי927.1תומך צדדי שמ' למגן קד ~ IS250H
VB430237921019- 350 - '014-018לקסוסחליפי927.1מוביל אויר קד' שמ ~ NX350
VB430237923NX350/14- 250 -019 - '019לקסוסחליפי306.6בומבה שמ' לחיזוק קד-    NX350 ג'יפ - לא פעיל

VB430238014- 250 014-018לקסוסחליפי1480.23חיזוק למגן קד' לקסוס ~ IS250H
VB43023811TIS250 -014-'014-018לקסוסחליפי3308.85מגן קד'  חיצ ~ IS250H
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VB43023812NX350  -019 - '019לקסוסחליפי6255.5מגן קד' חיצ-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43023813IS250  -017 - '019לקסוסחליפי6130.4מגן קד' חיצ- ~ IS250H
VB43023814IS250  -019 - '019לקסוסחליפי4309.6מגן קד- ~ IS250H
VB4302381TIS250 014- 014-018לקסוסחליפי3864.36מגן קד' חיצ'+ח.חיישן+ח.לשפריצר ~ IS250H

VB4302383NX350 14 '014-018לקסוסחליפי1141קלקר מגן ק ~ NX350
VB43023851IS250/IS300 -017 '014-018לקסוסחליפי4582.4מגן אח' חיצ ~ IS250H

VB430238511TIS250 -014 '08-013לקסוסחליפי4917.4מגן אח ~ IS250
VB4302385TIS250  -014 - '014-018לקסוסחליפי5055מגן אח ~ IS250H

VB4302386LX NX200T-015- '08-015לקסוסחליפי3962.8ספויילר אח' תח ~ RX350
VB43023873NX350  -019 - '019לקסוסחליפי485.3קישוט ימ' למגן קד-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43023874NX350  -019 - '019לקסוסחליפי485.3קישוט שמ' למגן קד-    NX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43023883IS250 014 -'08-013לקסוסחליפי500תומך מגן אח' עליון ימ ~ IS250
VB43023884IS250 014 -'08-013לקסוסחליפי500תומך מגן אח' עליון שמ ~ IS250

VB4302390200T/300H -15 08-012לקסוסחליפי1325.67כיסוי על' למצנן ~ GS300
VB4302391LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי786.63תפס קד' ימ-    NX200 - לא פעיל

VB43023911RX -016 - 04-07לקסוסחליפי1105.9תפס ימ' למגן ~ RX330
VB43023912LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי412.25תפס מגן אח' שמ-    NX200 - לא פעיל

VB4302392LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי732.4תפס קד' שמ-    NX200 - לא פעיל
VB43023921RX -016 - '016לקסוסחליפי1106.9תומך צדדי שמ' למגן אח- ~ RX350H
VB43023922LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי411.25תפס מגן אח' ימ-    NX200 - לא פעיל

VB4302395IS250/IS350 -014 08-013לקסוסחליפי657.6מיכל שפריצר מושלם ~ IS250
VB43023961IS 250 014- '014-018לקסוסחליפי699.9ציר מכסה מנוע ימ ~ IS250H
VB43023962IS 250 -014 - '014-018לקסוסחליפי699.9ציר מכסה מנוע שמ ~ IS250H

VB430239661NX350/015- NX200T -019 - '015לקסוסחליפי440.1קשת כנף אח' ימ-    NX200 - לא פעיל
VB430239662LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי440.1קשת כנף אח' שמ-    NX200 - לא פעיל
VB430239681NX350/015- NX200T -019 - (דלת) '015לקסוסחליפי353.9המשך קשת כנף אח' ימ-    NX200 - לא פעיל
VB430239682LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי353.9קשת דלת אח' שמ-    NX200 - לא פעיל

VB4302408UX200  -018 - 018לקסוסחליפי1729.4כיסוי על' למצנן מים- ~ UX200
VB4302410(אלומניום)UX200  -018 - 018לקסוסחליפי12301.6מכסה מנוע- ~ UX200
VB4302417UX200  -018 - '018לקסוסחליפי579.2ביטנה קד' ימ- ~ UX200

VB43024178UX200  -018 - '018לקסוסחליפי584.4תושבת לוחית רישוי קד- ~ UX200
VB4302418UX200  -018 - '018לקסוסחליפי579.2ביטנה קד' שמ- ~ UX200

VB4302451GUX200  -018 - '018לקסוסחליפי3341.44גריל קד- ~ UX200
VB43024610UX200  -018 - '018לקסוסחליפי215תושבת פנס ערפל ימ- ~ UX200
VB43024611UX200  -018 - '018לקסוסחליפי215תושבת פנס ערפל שמ- ~ UX200
VB43024672UX200  -018 - '018לקסוסחליפי872מגן מנוע קד' ימ- ~ UX200
VB43024673UX200  -018 - '018לקסוסחליפי479.7מגן מנוע קד' שמ- ~ UX200

VB4302473UX200  -018 - 018לקסוסחליפי4211.9מגן מנוע- ~ UX200
VB43024733UX200  -018 - '018לקסוסחליפי949.8תומך מצנן ימ- ~ UX200

VB4302475NX300H -018 '018-021לקסוסחליפי859פינה ימ' תח' במגן קד ~ NX300H
VB43024751UX200  -018 - '018לקסוסחליפי1656.4פינה למגן קד' ימ- ~ UX200

VB430247611NX300H -018 '018-021לקסוסחליפי1812.6גריל ימ' במגן קד ~ NX300H
VB430247612UX200  -018 - '018לקסוסחליפי1656.4פינה למגן קד' שמ- ~ UX200

VB43024762RX -016 04-07לקסוסחליפי362.1ניקל לפנס ערפל לקסוס ~ RX330
VB43024763UX200  -018 - '018לקסוסחליפי2139.4כיסוי פנס ערפל שמ- ~ UX200
VB43024764UX200  -018 - '018לקסוסחליפי2139.4כיסוי פנס ערפל ימ- ~ UX200
VB43024792IS300H -018 - '018-021לקסוסחליפי927.1תפס מגן קד' שמ ~ NX300H
VB4302480GIS250  -019 - '019לקסוסחליפי2218.86חיזוק קד- ~ IS250H
VB43024811UX200 -020 '018לקסוסחליפי2817מגן קד' חיצ' ימ'+חיישנים בלי שפ- ~ UX200
VB43024812UX200 -020 '018לקסוסחליפי3169מגן קד' חיצ' שמ'+חיישנים בלי שפ- ~ UX200
VB43024813UX200 -020 '018לקסוסחליפי1121.1מגן קד' חיצ' ימ'+חיישנים עם שפ- ~ UX200
VB43024814UX200 -020 '018לקסוסחליפי1121.1מגן קד' חיצ' שמ'+חיישנים עם שפ- ~ UX200

VB4302482UX200  -018 - '018לקסוסחליפי5186.8ספויילר תח' למגן קד- ~ UX200
VB4302483UX200  -018 - '018לקסוסחליפי698.25קלקר תח' למגן קד- ~ UX200
VB4302485LX NX200T-015- '015לקסוסחליפי7753.8מגן אח-    NX200 - לא פעיל

VB43024851UX200  -018 - '018לקסוסחליפי7920.1מגן אח- ~ UX200
VB4302486NX350  -019 - '019לקסוסחליפי916.8ספויילר אח-    NX350 ג'יפ - לא פעיל

VB43024860UX200  -018 - '018לקסוסחליפי3962.8ספויילר תח' למגן אח- ~ UX200
VB43024861NX350 014-018 - 014-018לקסוסחליפי3962.8מגן אח' תחתון ~ NX350
VB43024862UX200  -018 - '018לקסוסחליפי3962.8ספויילר תח' למגן אח- ~ UX200
VB43024873NX200T/NX300  -018 - '018-021לקסוסחליפי848.8קישוט מגן קד ~ NX300H
VB43024885NX300/NX300H  -018 - '018-021לקסוסחליפי181.3כיסוי לגריל קד' ימ ~ NX300H

VB4302552NX300H/NX350 -019 - 014-018לקסוסחליפי2773.9קישוט לגריל ~ NX350
VB4302581NX300H -018  '018-021לקסוסחליפי7920.1מגן קד ~ NX300H

VB43026961NX450  -022 - 022לקסוסחליפי396.6ציר ימ' למכסה מנוע- ~ NX300H
VB43026962NX450  -022 - 022לקסוסחליפי396.6ציר שמ' למכסה מנוע- ~ NX300H
VB4302710GIS300 -021 - 021לקסוסחליפי14446.86מכסה מנוע- ~ IS300
VB4302717GIS300 -021 - '021לקסוסחליפי693.32ביטנה קד' ימ- ~ IS300

VB4303073GS450 013-018לקסוסחליפי2697.2מגן מנוע לקסוס GS450 - לא פעיל
VB4303151GS300/GS350 07-09 לקסוס 99-06 - לא פעילטויוטהחליפי869.56גריל קד' ללא חיישן התרסקות

VB43031512GS300/GS350/GS430 07-09 013-018לקסוסחליפי1302.8מסגרת גריל קד' ניקל GS450 - לא פעיל
VB4303168GS300/GS350/GS430 07-09 '08-012לקסוסחליפי21.1כיסוי וו למגן קד ~ GS300
VB4303178GS300 -012 - '08-012לקסוסחליפי279גריל במגן קד ~ GS300

VB430317911GS 330 07 לקסוס -R '04-07לקסוסחליפי224.3תפס מגן קד ~ RX330
VB43031792107 טיוטה לקסוס-L 08-012לקסוסחליפי224.3תומך מגו קד ~ GS300

VB43031812GS300 -08 - '08-012לקסוסחליפי2225.2מגן אח' חיצ ~ GS300
VB43032071GS 012- 012-015לקסוסחליפי1352.9גשר תחתון לקסוס ~ GS350

VB4303211GS-250 13 08-013לקסוסחליפי2691.5כנף קד' ימין ~ IS250
VB4303212GS450 -013 - '013-018לקסוסחליפי2691.5כנף קד'  שמ GS450 - לא פעיל
VB4303251GS350  013-015  '08-015לקסוסחליפי508גריל קד ~ RX350

VB43032511GS 250 -012 08-013לקסוסחליפי2236.1גריל קד' - לקסוס ~ IS250
VB4303252GS300/GS350/GS430 09-12 08-012לקסוסחליפי1534.1מסגרת ניקל לגריל ~ GS300

VB43032621GS300/450H -07 08-012לקסוסחליפי436.7תפס מגן קד' ימ'-לקסוס ~ GS300
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VB4303267GS450 08-011 08-015לקסוסחליפי84.6כיסוי וו גרירה אח' ימ'-לקסוס ~ RX350

VB43032672GS 300 08-011 08-012לקסוסחליפי84.6כיסוי במגן אח' שמאל לקסוס ~ GS300
VB4303268GS300/GS350/GS430/GS460 09-12 08-012לקסוסחליפי51.8כיסוי וו גרירה ~ GS300

VB43032787GS350/GS300 09-12 08-012לקסוסחליפי1237.75גריל קד'+חיישן התרסקות ~ GS300
VB4303285GS300 -011 - '08-012לקסוסחליפי3221.9מגן אח ~ GS300

VB4303285108-013לקסוסחליפי2551.2מגן אח -לקסוס 12 250 +חור לחיישן ~ IS250
VB43032852GS350/GS300 08-11 08-012לקסוסחליפי2510.1מגן אח ללא חור לחיישנים ~ GS300
VB4303285TGS300  -08 - '08-012לקסוסחליפי3498.9מגן אח ~ GS300

VB4303351GS 250 012 08-012לקסוסחליפי768.5גריל תחתון במגן קדמי-לקסוס ~ GS300
VB4303353GS450 -014 013-018לקסוסחליפי5034.6גריל קד' מושלם GS450 - לא פעיל
VB4303373GS450/GS300  013-015 '013-018לקסוסחליפי159.1כיסוי וו גרירה קד GS450 - לא פעיל

VB43033781GS450/GS300  -013 '013-018לקסוסחליפי312.7כיסוי פנס ערפל קד' ימ GS450 - לא פעיל
VB43033782GGS350  016לקסוסחליפי277.77גריל במגן קד ימ- ~ GS350

VB43033792GS450 013-013-018לקסוסחליפי413.2תומך קדמי שמאל צדדי GS450 - לא פעיל
VB43033883GS300 07 08-012לקסוסחליפי241.5תומך למגן אח' ימ תחתון ~ GS300
VB43033884GS300 -08 08-012לקסוסחליפי242.5תומך מגן אח' שמאל ~ GS300

VB4303410(אלומניום) GS350/GS450 GS 012- 013-018לקסוסחליפי8161מכסה מנוע GS450 - לא פעיל
VB4303417GS350  -016 - '016לקסוסחליפי600.5ביטנה קד' ימ- ~ GS350
VB4303418GS350  -017 - '016לקסוסחליפי596.5ביטנה קד' שמ- ~ GS350

VB43034523GS-300 16 '08-012לקסוסחליפי556.5ניקל גריל ק ~ GS300
VB43034524GS-300 016-018 - '08-012לקסוסחליפי556.5ניקל גריל קד' שמ ~ GS300
VB43034851GS300H 08-012לקסוסחליפי3472.5מגן אחורי ~ GS300
VB4303485TGS -300 16 '08-012לקסוסחליפי4577מגן אח' חיצ ~ GS300

VB4303487LX GS200/GS350/GS450-016 '013-018לקסוסחליפי375.9מסגרת ניקל גריל קד GS450 - לא פעיל
VB4303491GS350 17-'016לקסוסחליפי552.8תפס מגן קד' ימ- ~ GS350
VB4303492GS350 17-'016לקסוסחליפי238.97תפס מגן קד' שמ- ~ GS350
VB4304112ES 07-12 350 013-018לקסוסחליפי1807.8כנף קדמי שמאל לקסוס ~ ES350

VB43042111ES 07-12 350 013-018לקסוסחליפי1807.8כנף קדמי ימין לקסוס ~ ES350
VB4304211TES350 -013- '013-018לקסוסחליפי3611.6כנף קד' ימ ~ ES350
VB4304212TES350 -013- '013-018לקסוסחליפי3611.6כנף קד' שמ ~ ES350

VB4304217ES350/ES300H 013-015 '013-018לקסוסחליפי847.3ביטנה לכנף ימ ~ ES350
VB4304218ES350/ES300H 013-015 '013-018לקסוסחליפי1456.56ביטנה לכנף שמ ~ ES350
VB4304251ES350 XV60 015-018 - '013-018לקסוסחליפי4829.1גריל קד ~ ES350
VB4304252ES350 XV60 015-018 - '013-018לקסוסחליפי2770.9מסגרת ניקל גריל קד ~ ES350

VB43042522ES350 -013 '013-018לקסוסחליפי2322.9קישוט לגריל קד ~ ES350
VB4304253ES350 XV60 012-015 - '013-018לקסוסחליפי4326.5גריל קד ~ ES350

VB43042611ES350 XV60  - 013 - '013-018לקסוסחליפי1213.8תושבת פנס ערפל ימ ~ ES350
VB43042622GS300/450H -07 08-012לקסוסחליפי499.1שפם פנס קד שמ' לקסוס ~ GS300
VB43042663RX350 -016 '016לקסוסחליפי462.11קשת כנף אח' ימ- ~ RX350H
VB43042664RX-450 13- '08-015לקסוסחליפי462.11קשת כנף אחורי שמ ~ RX350

VB4304268ES350 XV60 015-018 - '013-018לקסוסחליפי646.3כיסוי וו גרירה קד ~ ES350
VB43042762RX350 -16 016לקסוסחליפי344.23קישוט לגריל קדמי- ~ RX350H
VB43042793RX 450 R  '08-015לקסוסחליפי312.26תפס מגן ק ~ RX350
VB4304281GES350 -014- '013-018לקסוסחליפי7268מגן קד' חיצ ~ ES350

VB4304285RX350/RX450H 011-12 08-015לקסוסחליפי5734.4מגן אח' עם חיישן חנייה ~ RX350
VB43042851ES350 -014- '013-018לקסוסחליפי7348.2מגן אח ~ ES350
VB4304285TRX350/RX450H 011-12 016לקסוסחליפי5734.4מגן אח' עם חיישן חנייה-    RX350 ג'יפ - לא פעיל
VB43042881ES350 XV60 012-018 - '013-018לקסוסחליפי1536.02תומך מגן אח' ימ ~ ES350
VB43042882ES350 XV60 012-018 - '013-018לקסוסחליפי1536.02תומך מגן אח' שמ ~ ES350
VB43042885ES350 015-018 -'013-018לקסוסחליפי322.9כיסוי חיישן במגן קד' ימ ~ ES350
VB43042886ES350 015-018 -'013-018לקסוסחליפי322.9כיסוי חיישן במגן קד' שמ ~ ES350
VB43043555RX350H  -016 - (קטן) 016לקסוסחליפי472.4כונס שמ' למצנן מים- ~ RX350H
VB43043556RX450H  -016 - 016לקסוסחליפי487.3כונס אויר על' ימ' למצנן מים- ~ RX350H
VB43043618RX-450 -15 '013-018לקסוסחליפי774.8שפריצר מגן קד' שמ GS450 - לא פעיל
VB43043619RX 350 12 08-015לקסוסחליפי774.8שפריצר במגן קד ימ-לקסוס ~ RX350
VB43043761RX270/RX350/RX450H -01308-015לקסוסחליפי182.4כיסוי ערפל ימ' לקסוס ~ RX350
VB43043762RX270/RX350/RX450H -01308-015לקסוסחליפי99.5כיסוי ערפל שמ' לקסוס ~ RX350

VB4304381RX350 13-15 08-015לקסוסחליפי6072.1מגן קדמי ללא חור לחיישנים ~ RX350
VB43043811NX350 -016 '014-018לקסוסחליפי5108.63מגן ק' חיצ ~ NX350

VB4304417ES -019  'חליפי874.08ביטנה קד' שמ
VB4304418ES  -019  'חליפי874.08ביטנה קד' ימ
VB4304451ES300H  -019 - '019לקסוסחליפי6864.5גריל קד- ~ ES300H
VB4304467ES300  -019 - '019לקסוסחליפי232.5כיסוי וו גרירה קד' ימ- ~ ES300H
VB4304468ES300  -019 - '019לקסוסחליפי232.5כיסוי וו גרירה קד' שמ- ~ ES300H
VB4304469ES300H  -019 - '019לקסוסחליפי648.8קישוט מרכזי למגן אח- ~ ES300H

VB43044790ES300H  -019 - '019לקסוסחליפי1189.5קישוט על' לגריל קד- ~ ES300H
VB43044791ES260  -018 - 'חליפי286.29תומך מגן קד' ימ
VB43044792ES260  -018 - '019לקסוסחליפי187תומך מגן קד' שמ- ~ ES300H

VB4304481ES300 ES250 -18 019לקסוסחליפי6426.5מגן קד' לקסוס- ~ ES300H
VB4304485300H 013-018לקסוסחליפי3320.6מגן אחורי חיצוני-לקסוס ~ ES350

VB43044851ES300H  -019 - (חיישנים) '019לקסוסחליפי7214.4מגן אח- ~ ES300H
VB43044871ES300H  -019 - (ניקל) '019לקסוסחליפי524.6פס קישוט ימ' למגן אח- ~ ES300H
VB43044872ES300H  -019 - (ניקל) '019לקסוסחליפי524.6פס קישוט שמ' למגן אח- ~ ES300H

VB4305110GS300 06-09 08-012לקסוסחליפי3039.6מכסה מנוע אלומניום ~ GS300
VB4306100CT200  -011 - 011-013לקסוסחליפי4765.3פח חזית ~ CT200
VB4306112-CT200 11 011-013לקסוסחליפי2744.9כנף קד' שמ' - לקסוס ~ CT200
VB4306151CT200 11- '011-013לקסוסחליפי1292.3גריל קד ~ CT200
VB4306152CT200 11- '011-013לקסוסחליפי1451.6ניקל גריל קד ~ CT200

VB43061520CT200  -011 011-013לקסוסחליפי1080.6מסגרת סורג ~ CT200
VB43061521GS 250 012 013-018לקסוסחליפי1351.4מסגרת ניקל לגריל קדמי-לקסוס GS450 - לא פעיל
VB43061523CT200H -11  011-013לקסוסחליפי1904.9קישוט לגריל קד' לקסוס ~ CT200

VB4306153CT200H -14  011-013לקסוסחליפי2271.6גריל קדמי ~ CT200
VB43061711CT200  -011 - '011-013לקסוסחליפי230.5תומך צדדי ימ' למגן קד ~ CT200
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VB43061712CT200  -011 - '011-013לקסוסחליפי239.35תפס למגן קדמי שמ ~ CT200
VB43061731CT200 011-013לקסוסחליפי698.9מגן מנוע תחתון קטן ~ CT200

VB4306181CT200/CT300 10 011-013לקסוסחליפי5796.8מגן אחורי חיצוני ~ CT200
VB43061812CT-200 -014- '011-013לקסוסחליפי4296.4מגן ק ~ CT200

VB43061812TCT-200  -014 - '011-013לקסוסחליפי4296.4מגן קד ~ CT200
VB4306185CT200 -014-'011-013לקסוסחליפי3756.56מגן אח ~ CT200

VB4306185TCT200 14-'011-013לקסוסחליפי3756.56מגן אח ~ CT200
VB43061881CT200  -011 - '011-013לקסוסחליפי506.9תפס מגן אח' ימ ~ CT200
VB43061882CT200 -011 -  '011-013לקסוסחליפי506.9תפס מגן אח' שמ ~ CT200

VB4306192CT200  -011 - '011-013לקסוסחליפי230.5תפס למגן קד' שמ ~ CT200
VB43061961CT200 11-16+ 011-013לקסוסחליפי544.8ציר ימ' ל מ.מנוע ~ CT200
VB43061962CT200 11-16 011-013לקסוסחליפי544.8ציר שמ מ.מנוע ~ CT200

VB4307117LS-460 08-012 08-012לקסוסחליפי1439.4ביטנה קד' ימין ~ LS460
VB4307118LS 460 08 לקסוס-L 08-012לקסוסחליפי829.6בטנה קד ~ LS460
VB4307151GX470 04-07 'לקסוס 99-06 - לא פעילטויוטהחליפי3489.2גריל קד' חיצ

VB43071787G460 08 08-012לקסוסחליפי229.65גריל תחתון במגן לקסוס ~ LS460
VB4307180GLS460 08+ 08-012לקסוסחליפי1676.74חיזוק מגן קדמי ~ LS460
VB4307181GLS460  08-013 - '08-012לקסוסחליפי7015.75מגן קד ~ LS460

VB43071829G460 08 08-012לקסוסחליפי1639.12פלסטיק מגן קד לקסוס ~ LS460
VB4307185LS460  -013  '08-012לקסוסחליפי6452.7מגן אח ~ LS460

VB4307185Gחיישן+ GS 08 08-012לקסוסחליפי4375.52מגן אח' חיצ' לקסוס ~ LS460
VB43071871LS600/LS460 010-012 '08-012לקסוסחליפי107.8כיסוי מגן אח' ימ ~ LS460
VB43071872LS600/LS460 010-012 '08-012לקסוסחליפי107.8קישוט למגן אח' שמ ~ LS460
VB43071881LS-460 08-012לקסוסחליפי429.5תומך מגן אח' ימ' לקסוס ~ LS460
VB43071882LS-460 08-012לקסוסחליפי429.5תומך מגן אח' שמ' לקסוס ~ LS460
VB43071883LS460 11 08-012לקסוסחליפי232.8תומך אח' ימין ~ LS460
VB43071884LS460 011-08-012לקסוסחליפי392.9תומך אחורי שמאל ~ LS460

VB4307217LS460 -013 '013-018לקסוסחליפי1315.7בטנה קד' ימ ~ LS460
VB4307218LS460 -013 '013-018לקסוסחליפי1288.1בטנה קד' שמ ~ LS460
VB4307267LS460/ LS600H 13-16 08-012לקסוסחליפי82.3כיסוי וו גרירה ~ LS460

VB43072671LS460/ LS600H 13-16 LH 08-012לקסוסחליפי151.8כיסוי וו גרירה ~ LS460
VB4307281LS460 -013 '013-018לקסוסחליפי5861מגן קד' חיצ ~ LS460

VB43072882LS460 -013 '08-012לקסוסחליפי784.5תומך צדדי למגן אח' שמ ~ LS460
VB4308185TIS300 -014- 08-012לקסוסחליפי3957.2מגן אחורי חיצוני ~ GS300
VB4308188114 היברידי IS-300H R '014-018לקסוסחליפי971.4תפס מגן אח ~ IS250H
VB43081882IS300 15 '08-013לקסוסחליפי971.4תומך אח' שמ ~ IS250

VB4308273ES260 -18  '019לקסוסחליפי2107.8מגן מנוע  תח- ~ ES300H
VB4308283ES260  -18  '019לקסוסחליפי506.6סופג אנרגיה קד- ~ ES300H

VB43082831ES260 -18 '019לקסוסחליפי419.8סופג אנרגיה אח- ~ ES300H
VB4309117GX470 -010 '016לקסוסחליפי1665.16ביטנה קד' ימ- ~ GS350

VB43091171LX GX 470 03-08 016לקסוסחליפי294.7ביטנה קד' ימ' טויוטה- ~ GS350
VB4309118GX470 -010 '016לקסוסחליפי1666.09ביטנה קד' שמ- ~ GS350

VB43091181LX GX 470 03-08 016לקסוסחליפי684ביטנה קד' שמ' טויוטה- ~ GS350
VB4309153GX 09-015 - '09לקסוסחליפי5010.17גריל קד-  ~ GX

VB43101791UX200  -018 - '018לקסוסחליפי322.2תפס ימ' למגן קד- ~ UX200
VB43101792UX200  -018 - '018לקסוסחליפי322.2תפס שמ' למגן קד- ~ UX200
VB43101882UX200  -018 - '018לקסוסחליפי1250תומך שמ' מגן אח- ~ UX200
VB4311051GRC-F -017 '017לקסוסחליפי4148.11גריל חזית חלק תח- ~ RCF
VB4311053GRC-F -017 '017לקסוסחליפי2767.08גריל חזית חלק על- ~ RCF
VB4313176206-09 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי318.6כיסוי לפנס ערפל שמ' (שחור חלק) סיינה

VB4313185011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1627.9מגן אח' -  סיינה ואן
VB431401WMR01 [חשמלי+מושלם]-ברלינגוR ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי826.1מנגנון דלת קד

VB4314100012 -סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2385.26פח חזית סיינה
VB43141001011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2940.2פח חזית סיינה

VB4314101011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי317.6פח ניצב -סיינה
VB4314109011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1225.2מנעול מ.מנוע סיינה
VB431411012 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2102.26מכסה מנוע סיינה

VB43141101010- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי7948.6מכסה מנוע סיינה
VB4314111011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1359.56כנף קד' ימ' - סינה

VB43141111011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1775.2כנף קד' ימ' עם חור לאנטנה סיינה
VB4314111204- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3317.2כנף קד' ימ' - סיינה

VB4314112011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1357.9כנף קד' שמ' סיינה
VB43141121011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3309.2כנף קד' שמ' - סיינה ואן

VB43141124G011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי7341.6דלת קד' שמ' - סיינה
VB431411307-010 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי980פלסטיק מכסה רדיאטור - סיינה

VB4314113104- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3315.2כנף קד' ימ' עם חור - סיינה
VB4314117011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי920.6ביטנה לכנף קד' ימ' סיינה

VB43141171011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי625.3ביטנה כנף קד' ימ' - סיינה ואן
VB4314118012- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי926.56ביטנה לכנף קד' שמ' סיינה

VB43141181011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי636.3ביטנה כנף קד' שמ' - סיינה ואן
VB43141182011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1057.1ביטנה קד' שמ' - סיינה

VB431412011 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1399.3כיסוי פגוש אח ימ סיינה
VB4314151112 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3687.59גריל קד' שחור/ניקל עם מסגרת סיינה
VB43141512011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3653.1גריל קד מושחר סיינה
VB43141513011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2156.1גריל קד שחור סיינה
VB4314151G011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3953.24גריל קד' - סיינה
VB4314152G12 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי937.35מסגרת לגריל סיינה

VB431415306-09 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1112.7גריל קד' - סיינה
VB4314153106- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי736.6גריל תחתון - סיינה
VB43141731011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2311.6מגן רדיאטורים תחת'  סיינה

VB43141761G018-  011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1260.64פנס ערפל קד' ימ' - סיינה
VB43141762111- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי363כיסוי שמאל לפנס סיינה ואן

VB431417811- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי789.6גריל במגן קד' מרכזי סיינה
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VB43141781010 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי385.3גריל ימ' במגן בלי חור לערפל -סינה

VB431417811011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי402.2גריל ימ' במגן קד' סיינה
VB43141782010- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי464.2גריל במגן קד' שמ' בלי חור לערפל סיינה

VB431417821011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי402.2גריל במגן קד' שמ' סיינה ואן
VB43141785011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי4749.9מגן אחורי סיאנה ואן
VB43141791011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי263.6תומך קד' ימ' - סיינה ואן
VB43141792011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי263.6תומך קד' שמ' - סיינה ואן
VB43141793011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי326.9תומך מגן קד' ימ' - סיינה
VB43141794012- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי326.9תומך קד' שמ' - סיינה

VB4314180011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי978.9קלקר קד' סיינה
VB43141801011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1962.3חיזוק מגן קד' - סיינה ואן
VB43141812012- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי5898.5מגן קד' חיצ' - סיינה
VB43141814-17 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי5889.1מגן קד שחור +חיישנים סיינה
VB4314183G011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1384.55קלקר למגן קד סיינה ואן

VB4314184011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2490.3חיזוק אח' - סיינה
VB43141841012- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2249.6חיזוק אח' - סיינה
VB4314185111- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי5643מגן אח' עם חיישנים סיינה
VB4314185217- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי5888.1מגן אחורי ללא חורים לחיישן  חיצוני סיינה

VB431419312 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי624.58תומך ימין למגן אח' סיינה
VB4314194011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי624.58תפס שמאל למגן אח' סיינה

VB4314196104- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי330.5ציר מכסה מנוע ימ' - סיינה
VB4314196204- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי330.5ציר מכסה מנוע שמ' - סיינה

VB4314201018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי834.1פח ניצב - סיינה
VB4314202018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי834.35גשר על' - סיינה

VB4314205G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי794.88גשר תח' - סיינה
VB43142124G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי11868.14דלת קד' שמ' - סיינה

VB4314217015- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי250.9ביטנה קד' ימ' - סיינה
VB43142178018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1164.67תושבת לוחית רישוי - סיינה

VB4314218015- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי468.3ביטנה קד' שמ' - סיינה
VB43142180018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי781ביטנה קד' שמ' - סיינה
VB43142181018- סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי5977.5מגן קד' - סיינה

VB43142224G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי11868.14דלת הזזה אח' שמ' - סיינה
VB4314237G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1788.48ביטנה אח' ימ' - סיינה
VB4314238G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1788.48ביטנה אח' שמ' - סיינה

VB4314248018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי2186.2מגן מצננים קד' - סיינה
VB4314251019-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי7345.2גריל חזית - סיינה
VB4314253018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי8628.69גריל חזית מושלם - סיינה

VB43142710018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי9406.38מכסה מנוע - סיינה
VB43142711018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי3950.05כנף קד' ימ' - סיינה
VB43142712018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי3950.05כנף קד' שמ' - סיינה

VB43142736118- סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1426.7כיסוי פח אח' ימין סיינה
VB43142736218- סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1224.3כיסוי פח אח' שמאל סיינה
VB43142761G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי643.08כיסוי ערפל ימ' - סיינה
VB431427791018-  011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי136.7תומך כנף קד' ימ' - סיינה
VB431427792018-  011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי863.5תומך כנף קד' שמ' - סיינה

VB43142783018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1365.1קלקר מגן קד' - סיינה
VB43142787018- סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1951.7גריל במגן קד' - סיינה

VB431427871018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי4290.56גריל במגן קד' תח' - סיינה
VB43142791019-  011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי960.3תומך מגן קד' ימ' - סינה
VB43142795014- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2998.9תומך מגן קדמי סיינה

VB4314281018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי6380.9מגן קד' - סיינה
VB4314281T018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי6380.9מגן קד' - סיינה
VB4314284G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי2381.03חיזוק מגן אח' - סיינה
VB4314289G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1810.29קלקר מגן אח' - סיינה

VB4314310021-  חליפי9900.56מכסה מנוע - סיינה
VB4314311021-  חליפי3874.6כנף קד' ימ' - סיינה
VB4314312021-  חליפי3874.6כנף קד' שמ' - סיינה

VB43143179021-  חליפי3253בומבה ימ' לחיזוק קד' תח' - סיינה
VB43143180021-  חליפי3250בומבה שמ' לחיזוק קד' תח' - סיינה
VB43143271021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי488.53ביטנה אח' ימ' (חלק אח') - סיינה
VB43143281021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי541.23ביטנה אח' שמ' (חלק אח') - סיינה

VB4314351(שחור מט)חליפי2932.22גריל קד' - סיינה  -021
VB4314353(שחור)חליפי2321.35גריל קד' - סיינה  -021
VB4314373021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי1669.6מגן מנוע - סיינה

VB43143761021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי661.1כיסוי ערפל קד' ימ' - סיינה
VB43143762021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי661.1כיסוי ערפל קד' שמ' - סיינה
VB43143771021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי1398.3קישוט ימ' למגן אח' - סיינה
VB43143772021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי491קישוט מגן אח' שמ' - סיינה
VB43143787(קישוט שחור)סיינה ~ -021טויוטהחליפי5157.92גריל תח' במגן קד' - סיינה  -021
VB43143791021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי405.55תומך צדדי ימ' למגן קד' - סיינה
VB43143792021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי405.55תומך צדדי שמ' למגן קד' - סיינה

VB4314381021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי8191מגן קד' - סיינה
VB43143810021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי6007.54מגן קד' - סיינה

VB4314384021-  חליפי3523.76חיזוק למגן אח' - סיינה
VB43143881021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי789.64תומך ימ' למגן אח' - סיינה

VB431438811021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי357.38תומך צדדי שמ' למגן אח' - סיינה
VB43143882021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי791.64תומך שמ' למגן אח' - סיינה

VB431438822021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי359.38תומך צדדי ימ' למגן אח' - סיינה
VB43143883021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי698.64תומך על' ימ' למגן אח' - סיינה
VB43143884021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי698.64תומך על' שמ' למגן אח' - סיינה

VB441010592-96 סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי91.2פח צר קד' - סאני
VB441011092-96 סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי663.03מכסה מנוע - סאני
VB441011192-96 סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי328.9כנף קד' ימ' - סאני
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VB441011292-96 סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי498.56כנף קד' שמ' - סאני

VB4410181192-96 סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי435.1מגן קד' חיצ' שחור - סאני
VB441018492-96 סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי2150.3חיזוק מגן אח' - סאני
VB441510208 טידה ~ 08-012ניסןחליפי198.99גשר עליון-טידה

VB44151031'טידה ~ 08-012ניסןחליפי132.5פח משקפיים קדמי ימ' 08-11 4/5 דל
VB441510408 טידה ~ 08-012ניסןחליפי360גשר עליון שמ' טידה

VB4415104108- טידה ~ 08-012ניסןחליפי166.5פח משקף שמ' טידה
VB441510708- טידה ~ 08-012ניסןחליפי873.56גשר קד תחתון - טידה
VB441511008- טידה ~ 08-012ניסןחליפי5335.4מכסה מנוע - טידה
VB441511108- טידה ~ 08-012ניסןחליפי710.9כנף קד' ימ' - טידה
VB441511208- טידה ~ 08-012ניסןחליפי880כנף קד' שמ' - טידה
VB441511708- טידה ~ 08-012ניסןחליפי276ביטנה כנף קד' ימ' - טידה
VB441515108- טידה ~ 08-012ניסןחליפי642.9גריל קד' חיצ' - טידה
VB441517507 טידה ~ 08-012ניסןחליפי35.85כיסוי וו גרירה קד' למגן טידה האטצ'בק

VB4415178108- טידה ~ 08-012ניסןחליפי147.77כיסוי פנס ערפל קד' ימ' - טידה
VB4415178208- טידה ~ 08-012ניסןחליפי172.09תריס במגן קדמי שמאל-טידה
VB4415179108- טידה ~ 08-012ניסןחליפי78.66תומך מגן קד' ימ' צדדי - טידה
VB4415179208- טידה ~ 08-012ניסןחליפי113.22תומך מגן קד' שמ' צדדי טידה

VB44151801107-11 טידה ~ 08-012ניסןחליפי429קלקר מגן אח' - טידה
VB4415181T08-011 טידה ~ 08-012ניסןחליפי1498.2מגן קד' - טידה

VB44151844/5D  -08 טידה ~ 08-012ניסןחליפי1034.36חיזוק מגן אח' - טידה
VB44151851D5  -08 טידה ~ 08-012ניסןחליפי2099.2מגן אח טידה
VB4415188108- טידה ~ 08-012ניסןחליפי268.5תושבת אח' ימ' טידה
VB44151961+08 טידה ~ 08-012ניסןחליפי65ציר מכסה מנוע ימין טידה
VB4415196208- טידה ~ 08-012ניסןחליפי60ציר מכסה מנוע שמ' - טידה

VB4416117014-015  אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי741.4ביטנה לכנף קד' ימ'  אלטימה
VB4416118014-015  אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי507.6ביטנה לכנף קד' שמ'  אלטימה
VB442020598-02 ווינר ~ 98-02ניסןחליפי576.25פח צר לחזית - ניסן ווינר
VB442021298-02 ווינר ~ 98-02ניסןחליפי460.9כנף קד' שמ' - ניסן ווינר
VB442027598-02 ווינר ~ 98-02ניסןחליפי99.4פינה קד' ימ' ניקל - ניסן ווינר
VB442027698-02 ווינר ~ 98-02ניסןחליפי99פינה קד' שמ' ניקל - ניסן ווינר
VB442028198-02 ווינר ~ 98-02ניסןחליפי599.99מגן קד' ניקל+חור - ניסן ווינר
VB442031004-010 ווינר ~ 04-010ניסןחליפי1880מכסה מנוע - ווינר
VB442031104 ווינר ~ 04-010ניסןחליפי3145כנף קד' ימ' - ווינר
VB442035103-06 ווינר ~ 04-010ניסןחליפי1435.69גריל קד' - וינר

VB4420351204-10 ווינר ~ 04-010ניסןחליפי1102.35גריל קד' שחור ווינר
VB4420369G04 חליפי2738.87כיסוי מדרגה אח'-ווינר

VB442038009-012 ווינר ~ 04-010ניסןחליפי1603.8חיזוק קד' - ווינר
VB442038104-010 4*4 - ווינר ~ 04-010ניסןחליפי1969.8מגן קד' ווינר
VB442211096-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי3663מכסה מנוע - אלמרה
VB442211196-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי680.9כנף קד' ימ' - אלמרה
VB442211796-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי158.9ביטנה כנף קד' ימ' - אלמרה
VB442211896-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי111.36ביטנה כנף קד' שמ' - אלמרה
VB442215196-98 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי674.6גריל קד' - אלמרה
VB442218096-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי2218.6מגן קד' פנימי על' אלמרה
VB442225199-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי926.7גריל קד' - אלמרה
VB442228199-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי897.9מגן קד' אלמרה
VB442230001-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי3647.2פח חזית מוש' - אלמרה

VB4422310T01-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי1990מכסה מנוע - אלמרה
VB442231201-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי968.99כנף קד' שמ' - אלמרה
VB442231701-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי618.9ביטנה כנף קד' ימ' - אלמרה
VB442235501-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי600.9גריל קד' ימ'+ניקל - אלמרה
VB442235601-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי562.9גריל קד' שמ'+ניקל - אלמרה
VB442236804+ אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי16.7כיסוי וו גרירה אלמרה פרפקט

VB44223770G01-03 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי393.72קישוט מגן אמצעי - אלמרה פרפקט
VB442238001-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי456.22חיזוק מגן קד' על' - אלמרה

VB4422380101-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי411.9חיזוק מגן קד'  תח' - אלמרה
VB442238101-03 - אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי931.99מגן קד' חיצוני - אלמרה
VB442238501-03 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי955.9מגן אח' חיצ' - אלמרה

VB442238515D 04-08 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי1273.7מגן אח' - אלמרה
VB442241104-07 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי1150כנף קד' ימ' - אלמרה
VB442241204-07 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי1150כנף קד' שמ' - אלמרה
VB4422418אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי552ביטנה כנף קד' שמ' - ניסן אלמרה 04 פרפקט
VB442245204+ אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי78.08ניקל גריל ימ' מכסה מנוע אלמרה פרפקט
VB442245304+ אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי78.08ניקל גריל שמ' מכסה מנוע אלמרה פרפקט
VB442245504-07 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי153.78גריל ימ' - אלמרה פרפקט
VB442245604-07 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי106.58גריל שמ' - אלמרה פרפקט
VB442247804-07 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי167.63גריל מגן קד' מרכזי - אלמרה
VB4422480013- אלמרה ~ -015ניסןחליפי1188חיזוק למגן אח' אלמרה
VB442248104-08 אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי1438.43מגן קד' - פרפקט
VB4422511015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי829.9כנף קד' ימ'  אלמרה
VB4422512015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי806.55כנף קד' שמ' אלמרה
VB4422517015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי504.19ביטנה קד' ימ' - אלמרה
VB4422518015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי316.9ביטנה קד' שמ' - אלמרה
VB4422551015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי1708.54גריל קדמי אלמרה
VB442256815- אלמרה ~ -015ניסןחליפי320כיסוי וו קד' אלמרה
VB4422573-015 אלמרה ~ -015ניסןחליפי959.1מגן מנוע תחתון  אלמרה

VB44225761015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי326.1גריל ימ' במגן ללא חור אלמרה
VB44225762015-  אלמרה ~ -015ניסןחליפי407.6כיסוי ערפל קד' שמ'(ללא חור ) - אלמרה
VB44225781015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי288.45כיסוי פנס ערפל ימ' (שחור)  אלמרה
VB44225782015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי288.45כיסוי פנס ערפל שמ' (שחור)  אלמרה
VB44225789015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי579.2תומך מגן קד' עליון - אלטימה
VB44225791012- אלמרה ~ -015ניסןחליפי601.9תושבת כנף קד' ימ' - אלמרה
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VB44225792012- אלמרה ~ -015ניסןחליפי885תושבת כנף קד' שמ' - אלמרה
VB44225793015-018 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי407בומבה ימ' לחיזוק קד' - אלמרה
VB44225794015-018 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי531.3בומבה שמ' לחיזוק קד' - אלמרה

VB4422580015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי984.4מגן קד' חיצ' - אלמרה
VB4422580T015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי984.4מגן קד' חיצ' - אלמרה
VB4422581T015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי911מגן קד' חיצוני עם קישוט ניקל אלמרה
VB44225881015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי167.4תומך מגן אח' צדדי ימ' אלטימה
VB44225882015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי226.58תומך מגן אח' צדדי שמ' אלמרה

VB4422595013- נוט ~ -015ניסןחליפי414.33מיכל מתיז מים בלי מנוע אלמרה/נוט
VB4422599G015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי227.63סמל אח' "אלמרה" - אלמרה

VB442610207 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי846.1גשר עליון-מיקה
VB442610308 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי122.1משקף קד' ימ'-מיקרה
VB442610408- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי95.7משקף קד' שמ' מיקרה
VB442611006-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי1681.9מכסה מנוע - מיקרה
VB442611106-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי808.55כנף קד' ימ' - מיקרה
VB442611206-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי808.55כנף קד' שמ' - מיקרה
VB442611706-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי260.9ביטנה כנף קד' ימ' - מיקרה
VB442611806-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי266.3ביטנה כנף קד' שמ' - מיקרה
VB4426155(כוורת+ניקל באמצע) מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי260.9גריל קד' ימ' מיקרה +06

VB4426155106-10 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי195גריל חזית(ניקל אמצעי+פסים) ימ' מיקרה
VB4426156(כוורת+ניקל באמצע) מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי621.18גריל קד' שמ' מיקרה -06

VB4426178106- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי48.02גריל במגן קד' ימ' מיקרה
VB4426178206- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי48.02גריל במגן קד' שמ' מיקרה

VB442618007-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי640.99חיזוק מגן מגן קד' - מיקרה
VB4426180106- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי188קלקל מגן קד' מיקרה

VB442618106-010  מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי665.3מגן קד' - מיקרה
VB4426181T06-010  מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי665.3מגן קד' - מיקרה
VB4426185106-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי1205.82מגן אח' - מיקרה

VB442650810-12 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי698.99גשר תח' לפח חזית אקו מיקרה
VB44265081011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי631.62חיזוק מגן קד' תח' צר - אקו מיקרה

VB442650911- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי180.92מנעול מכסה מנוע אקו מיקרה
VB4426510011-012 - מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1207.99מכסה מנוע - אקו מיקרה
VB4426512011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי976.58כנף קד' שמ' - מיקרה-אקו
VB4426517013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי530ביטנה כנף קד' ימ' -אקו מיקרה
VB4426518010- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי258.74ביטנה כנף קד' שמ' - אקו מיקרה
VB4426553011-012 - מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1030.9גריל קד' מוש' - אקו מיקרה

VB44265592G013 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי259.25גומי גשם חיצוני לדלת אח' שמאל-אקו מיקרה
VB4426568013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי91.4כיסוי וו גרירה קד' - אקו מיקרה

VB4426577110-12 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי910.8קישוט מגן קד' -מיקרה
VB44265791011 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי32.55תפס מגן קד' ימ'-מיקרה אקו
VB44265792011 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי32.55תפס מגן קד' שמ'-מיקרה אקו
VB44265801011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי708.41חיזוק פנ' למגן קד' - אקו מיקרה

VB4426581011-012 - מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1000.4מגן קד' חיצוני - אקו מיקרה
VB44265812010-013 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי369.36פגוש קד' עם פנסי ערפל מיקרה
VB44265851מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1564.9מגן אח מיקרה אקו 11 +חורים לחישנים

VB44265851Tחליפי1564.9מגן אח מיקרה אקו 11 +חורים לחישנים
VB4426585T011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1409.2מגן אח' - מיקרה אקו

VB4426595011-14 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי796.8מיכל מתיז מים אקו מיקרה
VB4426596110-14 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי292.9ציר מכסה מנוע ימ' -מיקרה אקו
VB4426596210-14 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי292.9ציר מכסה מנוע שמ' -מיקרה אקו
VB4426642G013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי4934.25כנף אח' שמ' - אקו מיקרה

VB442667613- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1595.99קישוט ניקל לגריל במגן קדמי -מיקרה
VB4426681T13- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1952.47מגן קד חיצוני אקו מיקרה
VB4426682G018- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי289.09ספוילר קד' תחתון אקו מיקרה
VB44266ERG013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי893.95מראה ימין ידני מיקרה
VB4426710T013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1822.69מכסה מנוע - אקו מיקרה
VB4426711T013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1515.25כנף קד' ימ' - מיקרה

VB4426749מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי2348.2דלת מטען מיקרה -14 עם חורים לקישוט וספויילר
VB44268114G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי5046.03דלת קד' ימ' - מיקרה

VB4426812019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי1480.9כנף קד' שמ' - מיקרה
VB4426817019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי588ביטנה לכנף קד' ימ' - מיקרה

VB4426819G016- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי224.83בולם דלת מטען ימ - מיקרה
VB44268414G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי4780.66דלת אח' ימ' - מיקרה

VB442685092G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי407.24ציר שמ' למכסה מנוע - מיקרה
VB4426875G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי107.02קישוט פינה לכנף קד' ימ' - מיקרה

VB44268792G011-  מיקרה - -L 'מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי115.77תומך קד
VB44268793019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי77.86תומך לכנף קד' ימ' - מיקרה
VB4426880G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי1438.8חיזוק פנ' למגן אח' - מיקרה

VB44268882G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי148.67תושבת שמ' למגן אח' - מיקרה
VB44268961G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי262.48ציר ימ' למכסה מנוע - מיקרה

VB4427100013- אלטימה  (2.5L) אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1681.9פח חזית
VB4427100113- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי3660פח חזית- אלטימה

VB4427110013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי2652.84מכסה מנוע  אלטימה
VB4427111013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי2295.9כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות  אלטימה
VB4427112013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי2759.1כנף קד' שמ' ללא חור לפנס איתות  אלטימה

VB44271491אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי3660דלת מטען-אלטימה
VB4427151T013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי4202גריל קד' שחור+ניקל אלטימה

VB4427173013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי265.7מגן מנוע תחתון (שחור) אלטימה
VB44271761013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי671.5כיסוי לערפל ימ' (שחור) ללא חור אלטימה

VB442717611013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי326.44כיסוי ערפל ימ' (שחור) עם חור אלטימה
VB44271762013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי637.1כיסוי לערפל שמ' (שחור) ללא חור אלטימה

VB442717621013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי326.44כיסוי ערפל שמ' (שחור) עם חור אלטימה
VB44271793013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי252.4תומך מגן קד' ימ' אלטימה
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VB44271794013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי133.75תומך מגן קד' שמ' אלטימה

VB4427180013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1561.7תומך פנימי מרכזי למגן קד'  אלטימה
VB4427180115 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1433.2קלקר קד' פלסטיק-אלטימה
VB4427181113- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי2397.99מגן קד' הכנה לצבע- אלטימה
VB4427181T014- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי3620.2מגן קד' - מקסימה
VB442718314D -013 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי417קלקר למגן אח' אלטימה

VB4427185013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי4361.9מגן אח' אלטימה
VB44271881013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי213תומך מגן אח' צדדי ימ' אלטימה
VB44271882013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי233.5תומך מגן אח' צדדי שמ' אלטימה
VB44271961013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי96ציר מכסה מנוע ימ' אלטימה
VB44271962013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי100ציר מכסה מנוע שמ' אלטימה

VB4427200015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי5242.9פח חזית - אלטימה
VB442720117 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי420.6פח ניצב אלטימה
VB4427210016- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי8201.33מכסה מנוע - אלטימה

VB44272111016- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי3563.07כנף קד' ימ' - אלטימה
VB44272121016- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי3890כנף קד' שמ' - אלטימה

VB442721716- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי438.2ביטנה קד' ימ' אלטימה
VB4427217816-אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי644.2תושבת מספר רישוי קד' אלטימה

VB442721816- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי637ביטנה קד' שמ' אלטימה
VB4427253017- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1912.05גריל קד -אלטימה

VB4427268G015-018 ~ אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי72.08כיסוי וו גרירה קד אלטימה
VB44272761015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי414.8כיסוי פנס ערפל ימ' אלטימה
VB44272762017- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי504.5כיסוי ערפל קד' שמ' - אלטימה

VB4427278016 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי220.8גריל במגן קדמי תחתון מרכזי-אלטימה
VB442727901015-018 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי1459תושבת מרכזית למגן קד' - מקסימה

VB44272791016- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי238.81תומך לפגוש קדמי צד ימ' אלטימה
VB442727911015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי69.31תפס קד' ימין אלטימה
VB44272792115- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי69.31תומך מגן קד' שמ' אלטימה

VB44272793015 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי100תושבת מגן קדמי שמאל-אלטימה
VB44272794015-  אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי178.6תומך צדדי ימ' למגן קד' - אלטימה

VB4427280015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי1508.47חיזוק קד' -  אלמרה
VB44272801015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי603.9קלקר קד' אלטימה

VB4427281017- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי3103.1מגן קדמי חיצוני - אלטימה
VB44272811G019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי2846.31מגן קד' - אלטימה

VB4427285T017- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי3446.84מגן אח' חיצוני - אלטימה
VB4427288115- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי190.4תומך אחורי ימ' אלטימה

VB44272881115- אלמרה ~ -015ניסןחליפי78.45תומך אח' ימ'(ארוך) אלמרה
VB44272882015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי204.99תומך אחורי שמ'(שפם) - אלמרה

VB44272882115 אלמרה ~ -015ניסןחליפי77.48תומך אח' שמ' (ארוך)אלמרה
VB4427300019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי7149.3פח חזית - אלטימה
VB4427310019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי5380.9מכסה מנוע אלומיניום - אלטימה
VB4427311019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי1247.4כנף קד' ימ' - אלטימה
VB4427312019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי1247.4כנף קד' שמ' - אלטימה

VB4427317919 אלטימה ~ -019ניסןחליפי810תומך חיזוק אח' ימ' אלטימה
VB4427318019 אלטימה ~ -019ניסןחליפי740תומך חיזוק אח' שמ' אלטימה

VB4427351019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי6693.9גריל קד' - אלטימה
VB442735319- אלטימה ~ -019ניסןחליפי4573.5גריל קד' אלטימה

VB4427368719- אלטימה ~ -019ניסןחליפי326תומך שמ' לפח חזית אלטימה
VB4427368819- אלטימה ~ -019ניסןחליפי327.7תומך ימ' לפח חזית אלטימה
VB4427373119- אלטימה ~ -019ניסןחליפי961מגן מנוע תחתון אלטימה
VB44273755019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי444.7פחית לכנף קד' ימ' - אלטימה
VB44273756019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי444.7פחית לכנף קד' שמ' - אלטימה
VB44273761019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי412מסגרת ערפל קד' ימ' - אלטימה
VB44273762019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי405מסגרת ערפל קד' שמ' - אלטימה

VB4427378019- אלטימה ~ -019ניסןחליפי1720.8גריל תח' במגן קד' - אלטימה
VB4427379119- אלטימה ~ -019ניסןחליפי414.1תומך למגן קד' ימ' אלטימה
VB4427379219- אלטימה ~ -019ניסןחליפי414.1תומך למגן קד' שמ' אלטימה
VB44273793019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי1344.1תושבת ימ' לקורת רוחב קד' - אלטימה
VB44273794019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי1251.4תושבת שמ' לקורת רוחב קד' - אלטימה
VB44273795019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי418.28תומך מרכזי למגן קד' - אלטימה

VB442738019- אלטימה ~ -019ניסןחליפי2475.33מגן קדמי פנימי ניסן אלטימה
VB4427383019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי821.7קלקר פגוש קד' - אלטימה
VB4427385018-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי4989.79מגן אח' - אלטימה
VB4428181019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי4259.2מגן קד' (שחור) - מיקרה

VB4428181T019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי4259.2מגן קד' (שחור) - מיקרה
VB4430312-04 פרימרה ~ 04-08ניסןחליפי1240כנף קד' שמ' - פרימרה
VB4430355-04 פרימרה ~ 04-08ניסןחליפי128.1גריל קד' ימ' - פרימרה
VB443035604- פרימרה ~ 04-08ניסןחליפי131.3גריל קד' שמ' - פרימרה

VB4430380104- פרימרה ~ 04-08ניסןחליפי1150חיזוק מגן קד' על' - פרימרה
VB443038104- פרימרה ~ 04-08ניסןחליפי820.9מגן קד' חיצ' - פרימרה
VB443531016- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי5364.85מכסה מנוע- ניסן מקסימה
VB443531116- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי2450כנף קד' ימ'- ניסן מקסימה
VB443531216- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי3256.1כנף קד' שמ'- ניסן מקסימה

VB44353424G16 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי5016.11דלת אח' שמ' מקסימה
VB44353732016 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי1586.8מגן מנוע תח' מקסימה

VB44353791016- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי246.9תפס מגן קד' ימי' מקסימה
VB44353792016 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי253.6תומך קדמי שמאל צדדי-מקסימה
VB4435380115-16 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי1644תושבת קלקר למגן קד' מקסימה

VB4435381(עם חיישנים) מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי5794.8מגן קד' חיצוני - מקסימה -016
VB4435381T(עם חיישנים) מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי5794.8מגן קד' חיצוני - מקסימה -016
VB44353830015-018 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי1660קלקר למגן אח' - מקסימה
VB4435385T16- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי4427.6מגן אח' -ניסן מקסימה

VB4435387016 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי320.6תושבת מגן קד' מקסימה
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VB44353881015-  מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי184.7תומך ימ' למגן אח' - מקסימה
VB44353882015- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי260תומך מגן אח' שמ' - מקסימה

VB44353ERG015-018 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי341.19פנס לראי ימ' - מקסימה
VB443540109-15 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי2550פח חזית -ניסן מקסימה
VB443541109-15 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי3150כנף קד' ימ'- מקסימה
VB443541209-15 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי4795.1כנף קד' שמ'- מקסימה
VB443543716- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי460.27ביטנה כנף קד' ימ' מקסימה
VB4435438015-  מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי712.8ביטנה קד' שמ' - מקסימה

VB44354621015- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי190שפם ימ' קד' מקסימה
VB44354622015- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי176.1שפם שמ' קד' מקסימה

VB443548309-15 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי880קלקר מגן אח' - מקסימה
VB4435485Tמקסימה ~ 015-018ניסןחליפי2919.2מגן אח' חיצ' מקסימה 09-15 יבוא אישי
VB4435487309-014 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי145פס קישוט קד' מקסימה

VB4435551019-  מקסימה ~  -019 - בוטל!!!!ניסןחליפי9994.1גריל קד' - מקסימה
VB44355861019-  מקסימה ~  -019 - בוטל!!!!ניסןחליפי1928.46ספויילר תח' למגן אח' - מקסימה

VB443801806 מורנו ~ 06-010ניסןחליפי265.1ביטנה קד שמ קד-מורנו
VB443810509 מורנו ~ 06-010ניסןחליפי410פח צר מורנו

VB44381114G010- מורנו ~ 06-010ניסןחליפי5236.85דלת קד' ימ' - מורנו
VB4438178209- מורנו ~ 06-010ניסןחליפי149גריל שמאל במגן קדמי ללא חור  ניסן מורנו

VB443818506- מורנו ~ 06-010ניסןחליפי3590מגן אח' מוראנו
VB443825111 מורנו ~ 06-010ניסןחליפי1011.9גריל קדמי מורנו
VB445311006- נוט ~ 06-010ניסןחליפי2169.9מכסה מנוע-ניסן נוט
VB445311107-012 - נוט ~ 06-010ניסןחליפי1139.54כנף קד' ימ' - נוט
VB445311706+ נוט ~ 06-010ניסןחליפי472.1ביטנה כנף קד' ימ' - נוט
VB445311806- נוט ~ 06-010ניסןחליפי472.1ביטנה כנף קד' שמ' - נוט
VB445315106-08 - נוט ~ 06-010ניסןחליפי731.7גריל חזית - נוט
VB445318006- נוט ~ 06-010ניסןחליפי1059.62חיזוק מגן קד' - ניסן נוט

VB4453181T07-012 - נוט ~ 06-010ניסןחליפי1597.1מגן קד' חיצוני - נוט
VB4453210014- נוט ~ 011-014ניסןחליפי1801.9מכסה מנוע נוט
VB4453217014-017 נוט ~ -015ניסןחליפי366.6ביטנה קד' ימ' -נוט
VB4453218014-017 נוט ~ -015ניסןחליפי350.81ביטנה קדמי שמ' -נוט

VB44532811G017- נוט ~ -015ניסןחליפי2236.18מגן קד'-נוט
VB4453281T014- נוט ~ 011-014ניסןחליפי1908.99מגן קד' חיצ'- נוט

VB445328414- נוט ~ -015ניסןחליפי1112.6חיזוק אח' נוט
VB4453882G06 נוט ~ 06-010ניסןחליפי172.04ספוילר מגן קד שמ-נוט
VB4453961Gנוט-R נוט ~ 06-010ניסןחליפי159.72ציר מכסה מנוע
VB4453962Gנוט-L נוט ~ 06-010ניסןחליפי171.02ציר מכסה מנוע

VB445511207-09 נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי1150כנף קד' שמ' - נאברה/פאתפיינדר
VB445511706-12 פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי890ביטנה כנף קד' ימ' -נבארה/פאתפיינדר
VB445511806-12 פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי890ביטנה כנף קד' שמ' - פאתפיינדר/נבארה

VB44551362G07 פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי273.7מגן בוץ קד שמ נווארה
VB445515106- פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי1300.32סורג חזית פאת'פיינדר
VB445518105 פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי3717.9מגן קד ניסן טנדר פייטפנדר+נווארה עם חור ל

VB44551812T06-09 - נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי2308.47מגן קד' חיצ' - נבארה
VB4455187G07- נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי2350.34קישוט מגן אח עליון(מדרך) - נבארה
VB4455196107 נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי55ציר מכסה מנוע ימ' נבארה
VB4455196207 נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי309.4ציר מכסה מנוע שמ' נבארה

VB44552114G018 נווארה ~ -018ניסןחליפי6074.1דלת קדמית ימין נאוורה
VB4455211G018-  נווארה ~ -018ניסןחליפי3134.46כנף קד' ימ' - נווארה

VB44552352G018-  נווארה ~ -018ניסןחליפי497.93מגן בוץ קד' שמ' - נווארה
VB44552414G018-  נווארה ~ -018ניסןחליפי4449.16דלת אח' שמ' - נאוורה

VB445525882G18 נווארה ~ -018ניסןחליפי1482.66כיסוי עליון למדרגה אחורית נאוורה
VB4455373015-017 פאת'פיינדר ~ 011-014ניסןחליפי723.1מגן תח' למנוע -פאתפיינדר
VB4457118נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי351.14ביטנה כנף קד' שמ' - ניסן נברה

VB44571801Gפאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי2218.5קלקר למגן אחו' פאתפיינדר
VB446000210- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1359.63גשר קד' עליון - ג'וק
VB4460003010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי41.49פח משקף עלי' ימ' - ג'וק

VB44600081010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי2463.97גשר מצננים תחתון - ג'וק
VB44600110010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי2954.12מכסה מנוע - ג'וק
VB44600111010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1541.4כנף קד' שמ' - ג'וק
VB44600112010-014 - ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1523.58כנף קד' ימ' - ג'וק

VB44600112T010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1523.58כנף קד' ימ' - ג'וק
VB446001709- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי628.7ביטנה כנף קד' ימ' - ג'וק
VB446001811 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי639.28ביטנה כנף קד' שמ' - גוק

VB44600184011- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1072.7חיזוק מגן אח' - ג'וק
VB4460051010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1108.9גריל קדמי - ניסן ג'וק

VB4460062212 גוק L 'ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי81.71קישוט מתחת לספויילר ק
VB44600801010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1521.99גשר תחתון קד' - ג'וק
VB4460086T010-014 - ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1904.25ספויילר מגן אח' - ג'וק
VB44600881010-014 - ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי272.91תומך מגן אח' ימ' - ג'וק
VB44600882011- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי255.63תפס מגן אח' שמ' - ג'וק
VB4460096110 ג'וק R ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי232.99ציר מכסה מנוע
VB4460096210 ג'וק L ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי223.4ציר מכסה מנוע

VB4460168010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי233.93כיסוי וו גרירה קד' - ג'וק
VB44601791010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי267.2תומך מגן קד' ימ' - ג'וק
VB44601792010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי487.2תומך צדדי שמ' למגן קד' - ג'וק
VB44601793015-  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי243.6תומך צדדי ימ' למגן קד' - ג'וק
VB44601881015-  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי111.6תפס מגן אח' ימ' - ג'וק
VB44601882015 - ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי229.7תפס מגן אח' שמ' - ג'וק

VB4460210020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי4534.4מכסה מנוע - ג'וק
VB44602755020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי1002.9תושבת קד' לחיזוק קד' ימ' - גוק
VB44602756020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי1460.89תושבת קד' לחיזוק קד' שמ' - גוק
VB44671021010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי489.9תושבת רדיאטור ימ' - ג'וק
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VB44671022010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי489.9תושבת לרדיאטור שמ' -ג'וק

VB4467117011-013 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי424.4ביטנה כנף קד' ימ' - גו'ק
VB44671651010 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1563.84קשת כנף קד' ימ'-גו'ק
VB4467165211- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1485.65קשת כנף קד' שמ' - ניסן גוק
VB44671653010 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי570.4קשת כנף אח' ימ'-גו'ק
VB4467165410-14 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי766קשת כנף אח שמ ג'וק
VB44671662010-  ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי570.4קשת כנף אח' שמ' - ג'וק

VB44671762G015- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי406.64כיסוי פנס ערפל קד שמ' - ג'וק
VB44671781010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי370.42גריל שמ' ג'וק
VB44671782010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי403.49גריל ימ' ג'וק

VB44671782T010-014 - ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי403.49גריל חזית ימ' - ג'וק
VB4467180010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1894.41חיזוק מגן קד' - ג'וק

VB44671811T(עם מתיזים) ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1791.3מגן קד' חיצוני - ג'וק -010
VB4467181T010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי2175.2מגן קדמי - ניסן ג'וק

VB4467182012- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי767.9ספוילר מגן קד' ג'וק
VB4467183010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1434.74קלקר מגן קד' - ג'וק

VB44671842G011-015 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי380.21בומבה שמ' לחיזוק אח' - ג'וק
VB4467185T11- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי2235מגן אח'- גו'ק
VB44671861010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי2126.5ספויילר מגן אח' - ג'וק ניסמו

VB4467211015- ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי2748.9כנף קד' ימ' ללא חור  ג'וק
VB4467212015- ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1545.74כנף קד' שמ' ללא חור  ג'וק
VB4467251015-  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי2290.89גריל קד' מרכזי - ג'וק
VB446726815- ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי192.7כיסוי וו גרירה קד' ג'וק
VB4467278015 ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1505.19גריל קדמי עליון אמצעי-ג'וק

VB44672781015 ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי351.7גריל קדמי ימין-ג'וק
VB44672782015 ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי434.52גריל קדמי שמאל-ג'וק
VB4467281T015 ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי2498.56מגן קדמי חיצוני-ג'וק

VB446728215  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1387.47ספויילר למגן קד  ג'וק
VB4467299G+10 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי282.8סמל יצרן בדלת מטען ג'וק
VB4467337G020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי877.97ביטנה אח' ימ' - ג'וק
VB4467338G020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי877.97ביטנה אח' שמ' - ג'וק
VB44673761020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי361.1קישוט פנס ערפל ימ' - ג'וק
VB44673762020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי361.1קישוט פנס ערפל שמ' - ג'וק

VB4467382020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי1038ספויילר תח' למגן קד' - ג'וק
VB4472151X-TRAIL 05- 'נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי2739.1גריל קד' חצ
VB447218008 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2269חיזוק קד אקסטריל

VB4472181TX-TRAIL 05-'אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2709.9מגן קד' חצ
VB447221009+ אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2972מכסה מנוע אקסטריל
VB447221109+ אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2122.9כנף קד' ימ' - אקסטריל

VB44722424G016- אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי6532.17דלת אח' שמ' -אקסטריל
VB447228109- אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2705.88מגן קד' - אקסטריל
VB447228409 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי1839.99מגן אח' פנימי אקסטרייל
VB447228509 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2158.2מגן אח-ניסן אקסטרייל

VB4472285G(מח' אור עגול) אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2037.28מגן אח' אקסטריל
VB4472303016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1854.5גשר חזית עליון -  אקסטריל
VB4472307-017 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1980.78קורת רוחב קד' אקסטרייל
VB4472310016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי4787.28מכסה מנוע- אקסטריל
VB4472311016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1980כנף קד' ימ' - אקסטריל
VB4472312016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1980כנף קד' שמ' - אקסטריל

VB44723137016- נוט ~ -015ניסןחליפי707.3ביטנה לכנף אח' ימ'- אקסטריל
VB44723138016- נוט ~ -015ניסןחליפי761.8ביטנה לכנף אח' שמ'- אקסטריל

VB44723141G016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי5539.03כנף אח' ימ' - אקסטריל
VB4472317019-  אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי425.5ביטנה פנ' שמ' - אקסטריל
VB4472318016-  אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי425.5ביטנה פנ' בדופן קד' ימ' - אקסטרייל

VB44723187018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי2042.3קישוט תחתון ניקל לפגוש אח'- אקסטרייל
VB447234116- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי915.1קשת כנף אח ימין אקסטריל
VB4472349018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי12347.5דלת מטען- אקסטריל

VB44723653(עם מצלמה) אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1841.8גריל קד' - אקסטרייל - 016-017
VB44723655016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1802.8קשת כנף קד' ימ' - אקסטרייל
VB44723656016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1802.8קשת כנף קד' שמ' - אקסטרייל
VB44723662016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי857.9קשת כנף אח' שמ' - אקסטרייל

VB4472368016-017 - אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי176.7כיסוי וו גרירה מגן קד' -  אקסטרייל
VB44723761X-TRIL -017 'אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי470.39מסגרת לפנס ערפל (לד) קד' ימ
VB44723762X-TRIL 017- 'אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי470.39מסגרת לפנס ערפל (לד) קד' שמ
VB44723770018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי2370.47קישוט ניקל מגן קד תחתון-אקסטריל
VB4472378318- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי357.4תושבת ימ' ערפל אקסטריל
VB4472378418- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי446.7תושבת שמ' לפנס ערפל אקסטריל
VB44723787018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי889.5גריל תחתון לפגוש קדמי -אקסטריל
VB44723791016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי404.9תומך מגן קד' ימ' - אקסטרייל
VB44723792016-  אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי404.9תומך צדדי שמ' למגן קד' - אקסטריל

VB44723811T018- אקסטריל ~ -019ניסןחליפי6374.09מגן קד' חיצוני (6 חיישנים) - אקסטרייל
VB44723812T016-017 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי3421מגן קד' חיישן מרחק ללא חניה-אקסטרייל
VB44723815T018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי3127.2מגן קד' חיצ'(4 חיישנים+מתיזים)-אקסטריל

VB4472381T018- אקסטריל ~ -019ניסןחליפי7266.2מגן קד' חיצוני (2 חיישנים) - אקסטרייל
VB4472383018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1371.7קלקר מגן קד' -אקסטריל

VB44723871016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1166.8פס קישוט ניקל מגן קד' - אקסטרייל
VB4472451019- אקסטריל ~ -019ניסןחליפי2866.55גריל קד' - אקסטריל

VB44724622G016-018 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי132.52תושבת לפנס ראשי שמ' - אקסטריל
VB4472468018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי176.7כיסוי וו גרירה קד' - אקסטרייל

VB44724761018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי357.4תושבת פנס ערפל ימ' -אקסטריל
VB44724762018-  אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי446.7תושבת פנס ערפל קד' שמ' - אקסטריל
VB44724770018- אקסטריל ~ -019ניסןחליפי1225.87קישוט מגן קד עליון -אקסטרייל

VB44724923G019-  אקסטריל ~ -019ניסןחליפי3785.78מוט קישוט למגן אח' - אקסטרייל
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VB4472762016-017 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי398.56כיסוי ערפל קד' שמ' - אקסטרייל
VB4472961016 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי326.5ציר מכסה מנוע ימ' -  אקסטרייל
VB4472962016 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי326.5ציר מכסה מנוע שמ' -  אקסטרייל

VB44729801018- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1253.65חיזוק אח' פלסטיק למגן אחורי -אקסטריל
VB44751881015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי442.9תומך מגן אח' ימ' - אלטימה
VB44751882015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי442.9תומך מגן אח' שמ' - אלטימה

VB448015197-99 טרנו ~ 97-00ניסןחליפי1052גריל קד' ניסן טרנו
VB44805792GGTR '015ניסןחליפי31.03תפס מגן קד' שמ- ~ GTR
VB44805877G016-  אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי758.8גומי תחתון שמשה אח - אקסטריל

VB448610008+ קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2260פח חזית קשקאי
VB448610011.6L) 08-014) קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי3190פח חזית קשקאי

VB448610508-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי203.7פח ניצב - קשקאי
VB448611008-010 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1308.57מכסה מנוע - קשקאי
VB4486111ON-08 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1288כנף קד' ימ' - קשקאי
VB4486114014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי6434.8דלת קד' ימ' - קשקאי
VB448611708-12 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי496.3ביטנה כנף קד' ימ' - קשקאי
VB448611808-12 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי496.3ביטנה כנף קד' שמ' - קשקאי

VB44861424G09- 2+קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי6080.05דלת אח' שמ' - קשקאי
VB448614508- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2149.66פח אח' קשקאי
VB448615108-010 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1135.3גריל קד' - קשקאי

VB4486165108- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1308.5קשת כנף קד' ימ' קשקאי
VB4486165208- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1568.94קשת כנף קד' שמ' קשקאי

VB44861652T08- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1568.94קשת כנף קד' שמ' קשקאי
VB4486166308- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1470.25קשת כנף אח' ימין קשקאי
VB4486166409 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1473.25קשוט כנף אח' שמ'-קשקאי
VB4486173106-010 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי535.4מגן מנוע תח' -(בנזין) קשקאי
VB4486178108 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי97.06כיסוי ערפל ימ'-קשקאי
VB4486178209 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי97.06כיסוי ערפל קד' שמ'-קשקאי
VB4486179107- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי56תושבת לכנף ימ' ניסן קשקאי
VB4486179207- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי56תושבת לכנף שמ' ניסן קשקאי

VB4486180(דק) קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי805.99חיזוק מגן קד' תח' - קשקאי
VB4486180108- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2951.8חיזוק מגן קד' עליון - קאשקאי

VB448618107-08 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2529.64מגן קד' ללא חור - לשפריצר קשקאי
VB4486181107-08 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1856.25מגן קד' עם חור לשפריצר - קשקאי
VB4486181T07-08 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2529.64מגן קד' ללא חור - לשפריצר קשקאי

VB448618309- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי726.84קלקר קד' עליון קשקאי
VB4486183109- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי725.9קלקר מגן קד' תחתון - קשקאי

VB448618508- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2335.32מגן אח' - קשקאי
VB4486185T08- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2335.32מגן אח' - קשקאי

VB448619306-014 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי158תפס למגן אח' ימ' - קשקאי
VB448619406-014 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי208.47תפס למגו אח' שמ' - קשקאי
VB448620011- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2258.99פח חזית מושלם קשקאי
VB4486210010- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי4565.7מכסה מנוע - קשקאי
VB4486211012- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1508.26כנף קד' ימ' - קשקאי
VB4486212012- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1508.26כנף קד' שמ' - קשקאי
VB4486251010-012 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1044.29גריל קד' - קשקאי

VB44862511(ללא מצלמה)קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1742.56גריל קד' חזית - קשקאי - 014-017
VB44862511T(ללא מצלמה)קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1742.56גריל קד' חזית - קשקאי - 014-017

VB448627310 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי522.17מגן מנוע תחתון-קשקאי
VB448627811014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי360.4מסגרת פנס ערפל קד' ימ'(ניקל) - קשקאי
VB448627821014- ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי305.11מסגרת פנס ערפל קד' שמ'(ניקל) - קשקאי

VB4486279108-014 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי152.5תפס מגן קד' ימ' - קשקאי
VB4486279208-014 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי181.3תפס מגן קד' שמ' - קשקאי

VB4486280011-014 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי785.34חיזוק קד תחתון -קשקאי
VB4486281011- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2173.5מגן קד' - קשקאי

VB44862811T011- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי3388.59מגן קד' +חורים לשפריצר קשקאי
VB4486281T011- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2173.5מגן קד' - קשקאי

VB44862851Tקשקאי ~ 014-020ניסןחליפי3596.56מגן אח' חיצוני - קשקאי - 014-017 חיישנים
VB4486285Tקשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2030.85מגן אח' חיצ' קשקאי -013 ללא חורים לחיישנים
VB44862881014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי150.5תומך צדדי ימ' למגן אח' - קשקאי
VB44862882014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי150.5תומך צדדי שמ' למגן אח' - קשקאי

VB4486302015- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1206.7גשר תחתון קאדג'ר-016/קשקאי
VB4486310014-017 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי3229.37מכסה מנוע - קאשקאי
VB448631815- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי526.35ביטנה לכנף קד' שמ' קשקאי
VB4486351(עם מצלמה) קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1801.78גריל קדמי - קשקאי - 014-017

VB44863652015 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1822.5קשת כנף קד' שמ' קשקאי
VB448636715 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי122.57כיסוי וו גרירה אח' קשקאי

VB44863673014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי578.9קישוט דלת קד' ימ'- קשקאי
VB44863674014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי643.4קשוט דלת קד' שמ' - קשקאי

VB448636815 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי144.37כיסוי גרירה קד -קשקאי
VB44863681014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי841.4קישוט דלת אח' ימ' - קשקאי
VB44863682014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1033.7קישוט דלת אח' שמ' - קשקאי

VB44863683T014- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2233.4קשת כנף אח' ימ' - קשקאי
VB4486368415- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2008.5קשת כנף אח' שמ' קשקאי

VB44863684T15- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2008.5קשת כנף אח' שמ' קשקאי
VB4486373015 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי676.7מגן מנוע תחתון-קשקאי

VB4486376G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1018.22מגן גחון שמ' - קשקאי
VB44863792014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי712.2בומבה שמ' לחיזוק קד' - קשקאי

VB4486380015 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1890.9חיזוק קדמי-קשקאי
VB44863812T014-017 - קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2979.1מגן קד' חיצ'(עם 4 חיישנים) קשקאי

VB4486381T014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1495מגן קד' חיצ' קשקאי
VB4486387014-  קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1880חיזוק קד' תח' - קשקאי

VB44863883014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1048.1בומבה ימ' לחיזוק אח' - קשקאי
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VB44863884014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1003.5בומבה שמ' לחיזוק אח' - קשקאי
VB4486388508-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי246.56תומך מגן אח שמ/ימ צדדי - קשקאי

VB4486391015 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי169.6תפס למגן קדמי ימין צדדי-קשקאי
VB448639215 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי151.22תפס מגן קד' שמ'-קשקאי
VB4486395015 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי883מיכל שפריצר-קשקאי

VB4486396115 קשקאי R קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי270.2ציר מ.מנוע
VB4486396215- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי437.9ציר מ.מנוע שמאל קשקאי

VB4486411014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2682.54כנף קד' ימ' ללא חור לאיתות קאשקאי
VB4486412014- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי2682.54כנף קד' שמ' ללא חור לאיתות קאשקאי
VB4486481(עם 6 חיישנים)קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2504.86מגן קד' חיצ' קשקאי -014
VB4486510018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי5208.47מכסה מנוע - קשקאי

VB44865151018-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי3036גריל קד' - קשקאי
VB448651511T018-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2774.7גריל קד'(בלי מצלמה) - קשקאי

VB4486517018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי658.72ביטנה קד' ימ' - קשקאי
VB4486518018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי658.72ביטנה קד' שמ' - קשקאי

VB44865414G08-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי6620.82דלת אח' ימ' - קשקאי
VB44865473G{חלק} קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי621.35מגן מנוע קשקאי

VB4486551018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1454.2גריל קד' - קשקאי
VB44865510T(סמל עגול) קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2036.59גריל קדמי חיצוני - קשקאי -018

VB44865663018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי682.8קישוט ימ' מגן אח' - קשקאי
VB44865664018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי750.1קישוט שמ' מגן אח' - קשקאי

VB4486568018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי97.48כיסוי וו גרירה קד' - קשקאי
VB44865761015-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי409.87תושבת ערפל ימ' - קשקאי

VB44865761G08 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי89.42בית פנס ערפל ימין קשקאי
VB44865762018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי456.1תושבת פנס ערפל קד' שמ' קשקאי

VB4486577018- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1858.96קישוט מגן קד' (תושבת מס') - קשקאי
VB44865772018-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי343.4כיסוי ערפל קד' שמ' - קשקאי

VB44865772G010-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי106.17כיסוי פנימי שמ' במגן קד' - קשקאי
VB44865773018-קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי355.3קישוט ימ' לפגוש קדמי-קשקאי
VB44865774018-קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי215.49קישוט שמ' לפגוש קדמי-קשקאי
VB44865811(עם חיישנים) קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי4810.9מגן קד' חיצוני - קשקאי -018

VB44865812G019-020 - קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי7738.74מגן קד' (לבן פנינה) - קשקאי
VB4486581M(משופץ)קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי8221.3מגן קד' חיצ' - קשקאי  -018
VB4486581T018-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי8221.3מגן קד' חיצ' - קשקאי

VB44865851T(עם חיישנים)קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי8188מגן אח' (שחור מטאלי) - קשקאי  -018
VB4486668G021-  קשקאי ~ -021ניסןחליפי103.87כיסוי וו גרירה למגן קד' - קשקאי

VB44866761G021-  קשקאי ~ -021ניסןחליפי228.99כיסוי ערפל קד' ימ' - קשקאי
VB4487180109- קולאוס ~ 09-014רנוחליפי1808.23חיזוק למגן קד' קולאוס
VB4491045GNV200  -012 - '012-020ניסןחליפי3318.4פח אח' חיצ ~ NV200
VB4491067GNV200  -012 - '012-020ניסןחליפי76.67כיסוי וו גרירה אח ~ NV200

VB4491081NV200 -012 - 012-020ניסןחליפי3290מגן קד' חיצוני ~ NV200
VB4491101016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1642.58גשר חזית עליון - סנטרה
VB4491102016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי345.9פח ניצב לחזית - סנטרה
VB4491103016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי280תומך עליון ימ' לפח חזית סנטרה
VB4491104016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי280תומך עליון שמ' לפח חזית סנטרה
VB4491110016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1914.94מכסה מנוע - סנטרה
VB4491111016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1318.29כנף קד' ימ' סנטרה

VB4491111T016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1318.29כנף קד' ימ' סנטרה
VB4491112T016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1315.17כנף קד שמ' - סנטרה

VB4491115016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי538.89גריל תח' במגן קד' - סנטרה
VB4491117017- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1034.12ביטנה קד' ימין סנטרה
VB449111816 סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1170.96ביטנה קד שמ סנטרה
VB4491151016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1540.87גריל קדמי - סנטרה
VB4491161016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי316.8תומך על' ימ' לגשר מצננים סנטרה

VB44911621G016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי247.35תושבת לפנס ראשי ימ' - סנטרה
VB449116816- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי121.4כיסוי וו גרירה קד' - סנטרה

VB449116ELG016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי593.64פנס איתות מראה שמ' - סנטרה
VB4491173016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי862.6מגן מצננים תח' סנטרה

VB44911731018-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1499.9מגן מנוע תח' - סנטרה
VB44911758016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי250.5תומך שמ' למצנן סנטרה
VB44911761016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי491.25כיסוי פנס ערפל קד' ימ' סנטרה
VB44911762016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי532.2כיסוי ערפל קד' שמ' - סנטרה

VB4491178020-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי365.5גריל תח' למגן קד' - סנטרה
VB44911791016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי179תומך מגן קד' ימ' - סנטרה
VB44911792016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי389.5תומך צדדי שמ' למגן קד' - סנטרה
VB44911793016-019 סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי932.54בומבה ימ' לחיזוק קד' - סנטרה
VB44911794016-019 סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1183.6בומבה שמ' לחיזוק קד' - סנטרה

VB4491180016- חליפי1790.26חיזוק קד' - סנטרה
VB4491181T016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי3644.45מגן קד' חיצ' סנטרה

VB4491183016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1198.74קלקל מגן קד' - סנטרה
VB4491184016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1790פנימי מגן אחורי - סנטרה
VB4491185016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי2501.3מגן אחורי חיצוני - סנטרה

VB4491185T016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי2501.3מגן אחורי חיצוני - סנטרה
VB44911881016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי357.2תומך צדדי ימ' למגן אח' - סנטרה
VB44911882016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי357.2תומך צדדי שמ' למגן אח' - סנטרה
VB44911961016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי673.6ציר ימ' למכסה מנוע סנטרה
VB44911962016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי436.85ציר שמ' למכסה מנוע סנטרה

VB44911ELG016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי316.89כיסוי משולש פנ' לראי שמ' - סנטרה
VB4491202020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי2425.2גשר על' לפח חזית - סנטרה
VB4491203019-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1359.2פח משקף ימ' - סנטרה
VB4491204019-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1359.2פח משקף שמ' - סנטרה

VB449120801020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי692קלקר תח' למגן קד' - סנטרה
VB449120831020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי751קלקר שמ' למגן אח' - סנטרה
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VB449120832020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי751קלקר למגן אח' ימ' - סנטרה

VB4491211020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי4213.65כנף קד' ימ' - סנטרה
VB4491212020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי4213.65כנף קד' שמ' - סנטרה
VB4491217020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי784.9ביטנה קד' ימ' - סנטרה

VB44912179020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1337.1בומבה ימ' לחיזוק קד' - סנטרה
VB4491218020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי784.9ביטנה קד' שמ' - סנטרה

VB44912180020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1337.1בומבה שמ' לחיזוק קד' - סנטרה
VB44912521G016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי10454.1דלת קד' ימ' - סנטרה

VB44912731020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1537.26מגן מנוע - סנטרה
VB44912755020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי580.9תומך כנף קד' ימ' - סנטרה
VB44912756020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי580.9תומך כנף קד' שמ' - סנטרה
VB44912761020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי445.19כיסוי ערפל קד' ימ' - סנטרה
VB44912762020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי445.19כיסוי ערפל קד' שמ' - סנטרה
VB44912791020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי202.4תומך צדדי ימ' למגן קד' - סנטרה
VB44912792020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי144תומך צדדי שמ' למגן קד' - סנטרה

VB4491280020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי3100.4חיזוק אמצעי למגן קד' - סנטרה
VB44912800020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1829.67קלקר מרכזי מגן אח' - סנטרה
VB44912801020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי3325תומך מרכזי למגן קד' - סנטרה
VB44912802020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי2906.11חיזוק פנ' למגן קד' - סנטרה

VB4491281020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי4801.25מגן קד' - סנטרה
VB4491281T020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי4801.25מגן קד' - סנטרה

VB4491284020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי2768.5תומך מגן אח' מרכזי - סנטרה
VB4491285T020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי3313.25מגן אח' - סנטרה

VB4491287020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי898קישוט מרכזי למגן אח' - סנטרה
VB4491287T020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי898קישוט מרכזי למגן אח' - סנטרה
VB44912881020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי356.2תומך ימ' למגן אח' - סנטרה
VB44912882020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי356.2תומך שמ' למגן אח' - סנטרה
VB44912893020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1303.5בומבה ימ' לחיזוק אח' - סנטרה
VB44912894020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי1303.5בומבה שמ' לחיזוק אח' - סנטרה
VB44912962020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי418.6ציר שמ' למכסה מנוע - סנטרה
VB4491380GE NV200  -021 - '021ניסןחליפי639.29חיזוק פנ' למגן קד-  ~ E NV200
VB4492085G011-016 ליף (חשמלי) ~ 011-017ניסןחליפי2013.4מגן אח' - ליף

VB44920872G011-016 ליף (חשמלי) ~ 011-017ניסןחליפי391.26תומך שמ' למגן אח' - ליף
VB45051005D M2 08-011 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי925פח חזיתD M2
VB4505101M2 08-011 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי242.9פח ניצבD M2
VB4505108M2 08-011 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי2220.9גשר מנועD M2

VB45051080M-2 08- 5 ~ 08-015מזדהחליפי387.9כיסוי גשר עליוןD M2
VB45051105D 08-011 M2 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי1889.9מכסה מנועD M2

VB4505110T5D 08-011 M2 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי1889.9מכסה מנועD M2
VB4505111M2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי758.56כנף קד' ימD M2

VB4505111TM2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי758.56כנף קד' ימD M2
VB4505112M2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי758.56כנף קד' שמD M2

VB4505112TM2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי758.56כנף קד' שמD M2
VB4505117M2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי150ביטנה כנף קד' ימD M2
VB4505118M2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי207.29ביטנה כנף קד' שמD M2
VB45051415D M2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי4195כנף אח' ימD M2
VB45051515D M2 08-011 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי260גריל קד' מושלםD M2
VB4505153M2 5D 08-011 5 ~ 08-015מזדהחליפי420.58גריל קד' פנימיD M2

VB45051761עם ערפל M-2 08-  5 ~ 08-015מזדהחליפי248.6תריס במגן קד ימD M2
VB4505178M2 08-011 '5 ~ 08-015מזדהחליפי222.08גריל במגן קדD M2

VB4505178TM2 08-011 '5 ~ 08-015מזדהחליפי235גריל במגן קדD M2
VB45051791M2  08-015 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי169.63תומך צדדי ימ' למגן קדD M2
VB450517925D M2 08-015 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי169.63תומך צדדי שמ' למגן קדD M2
VB45051793M2 08- '5 ~ 08-015מזדהחליפי198תומך מגן קד' צדדי ימD M2
VB45051801M2 -08 - '05-010מזדהחליפי951חיזוק מגן קד ~ M5

VB4505181M2 08-010 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי1311.25מגן קדD M2
VB4505181TM2 08-010 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי1311.25מגן קדD M2
VB45051821M2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי539.9ספויילר קד' ימD M2
VB45051822M2 08-011 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי392.22ספויילר קד' שמD M2

VB45051845D M2  -08 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי1187.9חיזוק מגן אחD M2
VB45051855D 08-011 M2 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי1665מגן אח' חיצD M2
VB450519007-014  2 5 ~ 08-015מזדהחליפי333.95מיכל עיבוי מזדהD M2
VB4505191M-2-08 5 ~ 08-015מזדהחליפי135.3תפס מגן קד ימD M2

VB45051961M2 08-011 '5 ~ 08-015מזדהחליפי115ציר מכסה מנוע ימD M2
VB45051962M2 08-011 '5 ~ 08-015מזדהחליפי102.9ציר מכסה מנוע שמD M2

VB4505199M-2+08 MAZDA 5 ~ 08-015מזדהחליפי57סמל אחורי כיתובD M2
VB45052001011- סדאן M2 מזדהחליפי1501.9פח חזיתM2 011-015 ~ סדן
VB45052101011- סדאן M2 - מזדהחליפי1772.2מכסה מנועM2 011-015 ~ סדן
VB45052781M2 2011-5 ~ 08-015מזדהחליפי227.6גריל מגן קד ימ ללא חורD M2
VB45052782M-2 11+ 5 ~ 08-015מזדהחליפי227.6גריל במגן שמ' ללא ערפלD M2

VB45052804D 011- M2 - 'מזדהחליפי951חיזוק מגן קדM2 011-015 ~ סדן
VB45052815D M2  -011 'מזדהחליפי2360.9מגן קדM2 011-015 ~ סדן

VB4505281T5D M2  -011 '5 ~ 08-015מזדהחליפי2360.9מגן קדD M2
VB45052854D M2  -011 - 'מזדהחליפי3098.6מגן אחM2 011-015 ~ סדן

VB450537924D M2 -11 - 'מזדהחליפי261.9שפם קד' שמM2 011-015 ~ סדן
VB45053793M2 11- 4D 'מזדהחליפי379.6תומך מגן קד' ימM2 011-015 ~ סדן
VB45053794D4 M2 -11 - 'מזדהחליפי205.39תומך כנף קד' שמM2 011-015 ~ סדן

VB4505383M2 011- 4D 'מזדהחליפי1055.9קלקר מגן קדM2 011-015 ~ סדן
VB4505400M2 -015 מזדהחליפי1887.9פח חזית מושלםM2 015- ~ סדן
VB4505401M2 -015 5 ~ 015-020מזדהחליפי109פח ניצבD M2
VB4505411M2 -015 - '5 ~ 015-020מזדהחליפי1862.99כנף קד' ימD M2

VB45054110M2 -015  5 ~ 015-020מזדהחליפי4206.02מכסה מנועD M2
VB4505412M2 -015 - 'מזדהחליפי1862.99כנף קד' שמM2 015- ~ סדן



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB45054674CX5 12 '012-017מזדהחליפי680.36קישוט דלת קד' שמ ~ CX-5

VB4505468M2  -015 '5 ~ 015-020מזדהחליפי99כיסוי וו גרירה קדD M2
VB45054695M-2 015 מזדהחליפי20גומי רדיאטור עליון מזדהM2 015- ~ סדן
VB45054755M2  -015 - '5 ~ 015-020מזדהחליפי264תומך כנף קד' ימD M2
VB45054756M2  -015 - '5 ~ 015-020מזדהחליפי264תומך כנף קד' שמD M2

VB4505478M2 -015 5 ~ 015-020מזדהחליפי380.19גריל מרכזי במגןD M2
VB45054781MZ 2 015- '5 ~ 015-020מזדהחליפי535.6קישוט גריל ימ' במגן קדD M2
VB45054782M2 -015-'5 ~ 015-020מזדהחליפי535.6קישוט גריל שמ' במגן קדD M2

VB4505481M2  -015 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי2367.41מגן קדD M2
VB4505481TM2  -015 - 'מזדהחליפי2365.41מגן קדM2 015- ~ סדן

VB45054851TM2 -015 - 5 ~ 015-020מזדהחליפי3037.9מגן אח' ללא חורים לחיישניםD M2
VB4505485TM3 -013 5 ~ 09-013מזדהחליפי3252.23מגן אח' - 5דלD M3

VB4505500CX3 -016 017-018מזדהחליפי996פח חזית ~ CX-3
VB4505500TCX3 -016 017-018מזדהחליפי996פח חזית ~ CX-3

VB4505510CX3 -016 017-018מזדהחליפי1371.09מכסה מנוע ~ CX-3
VB45055352CX3-016 '017-018מזדהחליפי279.6בטנה קד' שמ' לכנף קד ~ CX-3

VB4505573CX3  -017 - 017-018מזדהחליפי223מגן מנוע מרכזי ~ CX-3
VB45055793CX3 -015 '017-018מזדהחליפי37תומך ימ' לפגוש קד ~ CX-3

VB4505580CX3 -017 - 'חליפי1532.11חיזוק קד
VB4505584CX3 17-'חליפי1567.19חיזוק אח
VB4505585CX3 -017- '017-018מזדהחליפי2275מגן אח ~ CX-3

VB4505585TCX3 -017- 'חליפי2275מגן אח
VB450567610CX3  -019 - '019מזדהחליפי128.71קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ- ~ CX-3
VB450567620CX3  -019 - '019מזדהחליפי128.71כיסוי ערפל קד' שמ- ~ CX-3

VB451111092-97 323 - 4 ~ 92-97מזדהחליפי330מכסה מנועD 323
VB451111192-97 323 - '4 ~ 92-97מזדהחליפי728כנף קד' ימD 323
VB451111292-97 323 - '4 ~ 92-97מזדהחליפי440כנף קד' שמD 323
VB451115192-97 323 - '4 ~ 92-97מזדהחליפי293גריל קדD 323
VB451115692-97 323 - '4 ~ 92-97מזדהחליפי70קשוט פנס ראשי שמD 323

VB4511181192-97 323 - 4 ~ 92-97מזדהחליפי1254מגן קד' חיצ' שחורD 323
VB451118592-97 323 - 4 ~ 92-97מזדהחליפי1074מגן אח' חיצ' צבעD 323
VB451119692-97 323 - '4 ~ 92-97מזדהחליפי260כונס אויר מושD 323
VB451211095-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי1320מכסה מנוע - לנטיס
VB451211195-97 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי720כנף קד' ימ' - לנטיס

VB4512111197-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי664כנף קד' ימ' - לנטיס
VB4512112197-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי753כנף קד' שמ' - לנטיס
VB4512153197-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי530גריל קד' מוש' ד.חדש - לנטיס

VB451215595-97 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי80קשוט פנס ראשי ימ' - לנטיס
VB4512172295-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי79קישוט פנס אח' שמ' - לנטיס

VB451218195-97 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי541מגן קד' חיצ' - לנטיס
VB451220099-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי541פח חזית מוש' - לנטיס
VB451221099-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי851מכסה מנוע - לנטיס
VB451221799-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי58.69ביטנה כנף קד' ימ' - לנטיס
VB451221899-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי45.3ביטנה כנף קד' שמ' - לנטיס
VB451224199-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי926כנף אח' ימ' - לנטיס
VB451224299-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי990כנף אח' שמ' - לנטיס

VB4512251T99-01 מזדהחליפי177גריל קד' רשת - לנטיסF ~ 99-04 לנטיס
VB451227899-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי76גריל מרכזי במגן קד' - לנטיס

VB4512278199-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי44גריל ימ' במגן קד' - לנטיס
VB4512278299-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי48גריל שמ' במגן קד' - לנטיס

VB451228199-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי441מגן קד' חיצ' - לנטיס
VB4512285T99-04 מזדהחליפי805מגן אח' חיצ' - לנטיסF ~ 99-04 לנטיס
VB4512288299-04 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי40ביטנה  אח' שמ' - לנטיס
VB4512296199-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי76ציר מכסה מנוע ימ' - לנטיס
VB4512296299-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי76ציר מכסה מנוע שמ' - לנטיס

VB451231002-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי962.22מכסה מנוע - לנטיס
VB451231102-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי479.8כנף קד' ימ' - לנטיס
VB451231202-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי413כנף קד' שמ' - לנטיס
VB451231702-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי60.98ביטנה כנף קד' ימ' - לנטיס
VB451231802-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי153ביטנה כנף קד' שמ' - לנטיס
VB451235102-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי161גריל קד' רשת - לנטיס
VB451235202-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי156גריל קד' עליון ניקל - לנטיס

VB4512378102-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי23.9גריל במגן קד' ימ' - לנטיס
VB4512378202-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי23.9גריל במגן קד' שמ' - לנטיס

VB451238002-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי161.66חיזוק מגן קד' - לנטיס
VB4512381T02-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי958.33מגן קד' חיצ' - לנטיס

VB45124005/4D 04-08 M3 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי745פח חזית מושD M3
VB4512409M3 04-08 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי279.8פח ניצב לחזיתD M3
VB4512410M3 - 4D 04-08 4 ~ 04-08מזדהחליפי1399מכסה מנועD M3
VB4512411M3 4D 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי807.39כנף קד' ימD M3
VB4512412M3 4D 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי807.39כנף קד' שמD M3

VB45124168M3 04-08 .4 ~ 04-08מזדהחליפי5.5כסוי וו גרירה קדD M3
VB4512417M3 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי365ביטנה כנף קד' ימD M3
VB4512418M3 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי365ביטנה כנף קד' שמD M3

VB45124361M3 07- '4 ~ 09-013מזדהחליפי37.9מגן בוץ אח' ימD M3
VB451243611M3 4D -'4 ~ 013-016מזדהחליפי70.55סט מגני בוץ  שמ'+ימD M3

VB4512438M3 04-09 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי195ביטנה כנף אח' ימD M3
VB45124451M3 4D  04-08 -4 ~ 04-08מזדהחליפי373פח אח' מושלםD M3

VB4512449M3 D4 04-08- 4 ~ 04-08מזדהחליפי1520.03מכסה תא מטעןD M3
VB4512451TM3 04-06 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי369.55גרילD M3

VB4512452M3 4 ~ 04-08מזדהחליפי86תושבת גריל ימD M3
VB4512453TM3 07-08 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי589.9גריל קד' מושלםD M3

VB4512457M3 5D 04-07 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי339שפם מגן קד' ימD M3
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VB45124585D 04-07 M3 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי337.99שפם מגן קד' שמD M3

VB45124671M3 4/5D 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי61.99קישוט דלת קד' ימD M3
VB45124672M3 4/5D 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי77קישוט דלת קד' שמD M3
VB45124681M3 4/5D 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי362קישוט דלת אח' ימD M3
VB45124682M3 4/5D 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי69קישוט דלת אח' שמD M3
VB451246833 4 ~ 04-08מזדהחליפי160פקק מגן -מזדהD M3

VB4512478M3 D4 04-06 '4 ~ 04-08מזדהחליפי174.3גריל במגן קד' מרכD M3
VB45124781D4 M3 03-06 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי54גריל במגן קד ימD M3
VB45124782D4 M3 03-06 -'4 ~ 04-08מזדהחליפי54גריל במגן קד שמD M3
VB45124785M3 07-08 '4 ~ 04-08מזדהחליפי275מסגרת פנס ערפל במגן קד' ימD M3
VB45124786M3 07-08  '4 ~ 04-08מזדהחליפי275מסגרת פנס ערפל למגן קד' שמD M3
VB45124787M3 07-08 4 ~ 04-08מזדהחליפי310.9גריל במגן מרכזיD M3
VB45124788ספורט M3 04-06 4 ~ 04-08מזדהחליפי195גריל מרכזי במגןD M3
VB4512478TM3 D4 04-06 '4 ~ 04-08מזדהחליפי195.9גריל במגן קד' מרכD M3
VB45124793M3 4D 04-08 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי250.36תומך ימ' מרכזי שחורD M3
VB45124794M3 4D 04-08 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי250.36תומך שמ' מרכזי שחורD M3
VB45124795M3 08-07-4 ~ 09-013מזדהחליפי195.36תומך קד' ימ' מרכזיD M3
VB45124796M3 07-4 ~ 09-013מזדהחליפי164.9תומך קד' שמ' מרכזיD M3

VB4512480M3 4D 04-06 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי765חיזוק מגן קדD M3
VB451248014/5D M3 07-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי880חיזוק מגן קדD M3

VB45124812TM3 D4 07-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי1290מגן קד חיצD M3
VB4512481TM3 04-06 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי1290מגן קד חיצD M3

VB45124844D M3 04-08 4 ~ 04-08מזדהחליפי495חיזוק מגן אח'  - מזדהD M3
VB45124851TM3 D4 - 07-08 '4 ~ 04-08מזדהחליפי1690.85מגן אחD M3

VB4512485TM3  D4  04-06- '4 ~ 04-08מזדהחליפי1690מגן אחD M3
VB45124881(ארוך) M3 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי135.9תומך פגוש אח' ימD M3
VB4512488204-08 {לבן} M3 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי135.9תומך פגוש אח' שמD M3
VB45124961M3 4D 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי132.9ציר מכסה מנוע ימD M3
VB45124962M3 4D 04-08 '4 ~ 04-08מזדהחליפי132.9ציר מכסה מנוע שמD M3

VB45125004/5D 09-012 M3 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי1220פח חזית מושלםD M3
VB4512510M3 4/5D 09-012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי1515מכסה מנועD M3
VB4512511M3 D4 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי892כנף קד' ימD M3

VB451251145D M3  -09 - '5 ~ 09-013מזדהחליפי2150דלת קד' ימD M3
VB4512512M3 D4 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי862.02כנף קד' שמD M3

VB45125142M3 D4/5D 09-011 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי760מגן מנוע תח' גדולD M3
VB4512517M3 4D/5D 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי445ביטנה כנף קד' ימD M3
VB4512518M3 4D/5D 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי445ביטנה כנף קד' שמD M3
VB4512527M3 09- D4 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי2360דלת אח' ימD M3
VB4512528M3 09- D4 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי2360דלת אח' שמD M3
VB4512529M3 4D 09-013 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי2490דלת קד' ימD M3
VB45125304D M3 -09 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי2490דלת קד' שמD M3
VB4512537M3 -09 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי88ביטנה כנף אח' ימD M3

VB45125371M3 09 4 ~ 09-013מזדהחליפי448ביטנה כנף אח' ימ' - מזדהD M3
VB45125381M3 010 - '5 ~ 09-013מזדהחליפי448ביטנה כנף אח' שמD M3

VB4512541M3 4D 09 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1690כנף אח' ימD M3
VB451254245D M3 09 -09 - '5 ~ 09-013מזדהחליפי2450דלת אח' שמD M3

VB451255911M3 4D+5D 09- '4 ~ 09-013מזדהחליפי80גומי לדלת קד' שמD M3
VB45125621M5 08 '05-010מזדהחליפי250.39שפם ראשי ימ ~ M5
VB45125622M5 08-010 - '5 ~ 09-013מזדהחליפי250.39שפם ראשי שמD M3

VB4512571M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי66כיסוי וו גרירה קדD M3
VB45125761M3 09-013 4D - (עם חור לערפל)4 ~ 09-013מזדהחליפי100תריס ערפל ימD M3
VB45125762M3 09-013 4D - (עם חור לערפל)4 ~ 09-013מזדהחליפי247.8תריס ערפל שמD M3

VB4512578M3 4D/5D 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי498.35גריל קדD M3
VB4512578109-012 ללא ערפל M3 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי100תריס קד' שמ' במגןD M3
VB45125782ללא ערפל M3 09- 4 ~ 09-013מזדהחליפי206תריס קד' ימ' במגןD M3
VB45125791M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי164.9תומך  מגן קד' צדדי ימD M3
VB45125792M3 09- '4 ~ 09-013מזדהחליפי164.9תומך מגן קד' צדדי שמD M3
VB45125793M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי49.98שפם קד' צדדי ימD M3
VB45125794M3 4D+5D 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי49.98שפם שמD M3
VB45125796M3 -09 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי330מתג חלון קד' שמD M3

VB4512580M3 4/5D  09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1466חיזוק מגן קדD M3
VB45125814/5D M3 09-012 1.6 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1740מגן קדD M3

VB4512581T4/5D M3 09-012 1.6 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1740מגן קדD M3
VB4512582(2.0L) 09-012 M3 -'4 ~ 09-013מזדהחליפי405.3ספוילר מגן קדD M3
VB45125844D M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1161.3חיזוק מגן אחD M3
VB45125854D M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1824מגן אחD M3

VB45125851T4D M3 09-013 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1790.8מגן אחD M3
VB4512585T4D M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי1824מגן אחD M3
VB45125881M3 09-012 4 ~ 09-013מזדהחליפי95.36תפס מגן אח' ימ' ארוךD M3
VB451258824D M3 09-013 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי60תומך צדדי שמ' למגן אחD M3
VB45125883M3 -013 4 ~ 09-013מזדהחליפי85.22תפס צדדי אח' ימ' קצרD M3

VB451258831'דלM3 09 5 -'5 ~ 09-013מזדהחליפי79תומך אח' ימD M3
VB45125884M3 -09 4 ~ 09-013מזדהחליפי235.22תפס צדדי אח' שמ' קצרD M3
VB45125961M3 4D5D 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי128ציר למכסה מנוע ימD M3
VB45125962M3 4D/5D 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי98ציר למכסה מנוע שמD M3

VB4512617M3 013- 4D/5D '4 ~ 013-016מזדהחליפי267.99ביטנה לכנף קד' ימD M3
VB4512618M3 013- 4D/5D '4 ~ 013-016מזדהחליפי267.99ביטנה לכנף קד' שמD M3
VB4512673017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי677מגן תחתון לפגוש קד' מזדהD M3
VB4512676(פלסטיק)M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי990.6חיזוק קד' תחתון - 5דלD M3

VB45126761M3 -012 -4 ~ 09-013מזדהחליפי160.99כיסוי פנס ערפל ימ' ללא חורD M3
VB45126762M3 -012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי136כיסוי פנס ערפל שמ' ללא חורD M3
VB45126763M3 -012 4 ~ 09-013מזדהחליפי144כיסוי פנס ערפל שמ' עם חורD M3
VB45126764M3 -012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי144כיסוי פנס ערפל ימ' עם חורD M3
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VB45126771M3 -014 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי62כיסוי משולש שמ' במגן קדD M3
VB45126772M3 -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי62כיסוי משולש במגן קד' ימD M3
VB4512681T!4 בלבדD M3 -012 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי1649.9מגן קדD M3

VB4512684M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי1669.9חיזוק אח' - 5דלD M3
VB4512685TM3 4D -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי2840מגן אחD M3

VB4512701M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי142.99פח ניצב - 5דלD M3
VB4512708M3 -014 4 ~ 013-016מזדהחליפי1159.9גשר עליון - 5/4דלD M3
VB4512710M3 013- 4D/5D 4 ~ 013-016מזדהחליפי2465מכסה מנועD M3

VB45127101M3 4D -013 - 4 ~ 013-016מזדהחליפי425מנעול מטעןD M3
VB4512711M3 014- 4D/5D '4 ~ 013-016מזדהחליפי807.9כנף קד' ימ' ללא חור לאיתD M3

VB45127114M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי2282דלת קד' ימ' - 4דל+5דלD M3
VB4512712M3 014- 4D/5D '4 ~ 013-016מזדהחליפי782.33כנף קד' שמ' בלי חור לאיתD M3

VB45127124M3 5D/4D -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי2279דלת קד' שמD M3
VB45127154D M3 013-016 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי155.98פחית לכנף קד' ימD M3
VB4512716M3 014 -'4 ~ 013-016מזדהחליפי155.96פחית תמיכה כנף קד' שמD M3

VB45127161M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי417פלסטיק סף שמ' - 4דל/5דלD M3
VB45127162M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי417פלסטיק סף ימ' - 4דל/5דלD M3
VB45127361M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי298.99מגן אבנים אח' תח' ימ' - 5דלD M3
VB45127362M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי298.99מגן אבנים אח' תח' שמ' - 5דלD M3

VB4512738M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי176ביטנה אח' שמ' - 4דלD M3
VB45127414M3 5D/4D -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי1701.9דלת אח' ימD M3
VB45127424M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי1701.9דלת אח' שמ' - 5דלD M3
VB45127437M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי168ביטנה אח' ימ' - 5דלD M3
VB45127438M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי168ביטנה אח' שמ' - 4דלD M3
VB45127505M3 16-'4 ~ 017-018מזדהחליפי102גומייה לדופן ימD M3

VB45127511T(שחור מט) M3 5D/4D -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי921.93גריל קדD M3
VB45127512M3 -014 4 ~ 013-016מזדהחליפי61כיסוי עליון (תומך) לגריל חזיתD M3
VB4512751T(שחור מבריק) M3 5D/4D -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי1479.9גריל קדD M3

VB4512752M3 -14 '4 ~ 013-016מזדהחליפי89מחבר למגן קדD M3
VB4512757M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי270.98תומך גריל עליון - 4דל/5דלD M3

VB45127571M3  -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי36תפס גריל קד' ימD M3
VB45127572M3 -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי36תפס גריל קד' שמD M3

VB4512761017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי188.59מסגרת לפנס ערפל פגוש קד' ימ' מזדהD M3
VB4512762017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי706.2מסגרת לפנס ערפל פגוש קד' שמ' מזדהD M3

VB45127621017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי685מסגרת לפנס ערפל עם חור קד' שמ' מזדהD M3
VB45127622017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי647כיסוי ערפל קד' ימ' (עם חור) - מזדהD M3

VB4512767115D 13 3 5 ~ 013-016מזדהחליפי32כיסוי וו גרירה אח'ימ' מזדהD M3
VB4512767111M-3  13 4 ~ 013-016מזדהחליפי67.9כיסוי וו גרירה אח ימD M3

VB45127683M 14 '4 ~ 013-016מזדהחליפי146.6כיסוי וו גרירה קדD M3
VB45127682M3 -014 - '5 ~ 013-016מזדהחליפי112פס מדבקה לדלת אח' שמD M3

VB4512773M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי456מגן מנוע - 5דלD M3
VB45127761ניקל M3 013 -5D '5 ~ 013-016מזדהחליפי258.99מסגרת ערפל ימD M3
VB45127762ניקל M3 013 -5D '5 ~ 013-016מזדהחליפי258.99מסגרת גריל שמD M3
VB45127771(ללא ניקל)עם חור M3 13- 4 ~ 013-016מזדהחליפי139.6סורג ימין במגן קדמיD M3
VB45127772(ללא ניקל)עם חור M3 2013-4 ~ 013-016מזדהחליפי139.6תריס מגן קד שמD M3
VB45127773M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי395.6ניקל גריל ימ' - 4דל/5דלD M3
VB45127774M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי395.6ניקל גריל שמ' - 4דל/5דלD M3
VB45127781(שחור)M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי138.59תריס במגן ימ' עם חור- 4דל/5דלD M3
VB45127782(שחור)M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי138.59תריס במגן שמ' עם חור- 4דל/5דלD M3
VB45127791M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי49.6תומך צדדי ימ' למגן קד' - 5דל/4דלD M3
VB45127792M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי49.6תומך צדדי שמ' למגן קד' - 4דל/5דלD M3

VB4512780M3- 014- 4 ~ 013-016מזדהחליפי957.88חיזוק קד' 5דל/4דלD M3
VB4512781TM3 4D/5D -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי2202מגן קדD M3

VB4512784M3 4D -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי1140חיזוק מגן אחD M3
VB45127881M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי280תומך צדדי ימ' למגן אח' - 4דלD M3
VB45127882014- 3 4 מזדהD '4 ~ 013-016מזדהחליפי79תומך מגן אח' שמD M3
VB45127883D 14 3-4 4 ~ 013-016מזדהחליפי96.55תומך מגן אח' ימין מזדהD M3
VB45127884M3  13- 4 ~ 013-016מזדהחליפי235.26תומך מגן אחורי שמ' 4דD M3
VB45127962M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי155.29ציר מכסה מנוע שמ' - 5/4דלD M3
VB45127963M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי155.29ציר מכסה מנוע ימ' - 5/4דלD M3

VB4512801M3 -017 4 ~ 017-018מזדהחליפי255.99כיסוי עליון לרדיאטורD M3
VB4512803M-3 16- '4 ~ 017-018מזדהחליפי440פח משקף קד' ימD M3

VB45128414M3   -015  - '4 ~ 013-016מזדהחליפי1692דלת אח' ימD M3
VB4512861017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי56כיסוי וו גרירה אח' ימ' מזדהD M3

VB45128610M3 -017 4 ~ 017-018מזדהחליפי37.55תושבת שמ' פנס ערפלD M3
VB45128611M3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי37.55תושבת פנס ערפל ימD M3

VB4512862017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי135.26כיסוי וו גרירה אח' שמ' מזדהD M3
VB45128634D M3 017-018 - (לצבע) '4 ~ 017-018מזדהחליפי1020קישוט עליון למגן קדD M3

VB45128631019-  3 4 ~ -019מזדהחליפי520.8קישוט על' בגריל קד' - מאזדהD M3
VB4512868M3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי71.9כיסוי וו גרירה בפגוש קדD M3

VB45128685019-  3 4 ~ -019מזדהחליפי224.6גשר קד' עליון לפח חזית  - מאזדהD M3
VB4512873017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי455מגן אבנים תח' מזדהD M3

VB4512875225D M3  -019 - 4 ~ -019מזדהחליפי712קישוט גריל קד' לצבעD M3
VB45128756M3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי120.6פס ימ' גריל קדD M3
VB45128757(שחור)M3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי159בסיס שמ' לניקל גריל קדD M3
VB451287614D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי80כיסוי ערפל ימD M3
VB451287624D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי80כיסוי ערפל שמD M3
VB45128781M3  -017 - '4 ~ 017-018מזדהחליפי516.9פס קישוט גריל קד' ימD M3

VB451287811M3  017-018 - '4 ~ 017-018מזדהחליפי398.63משולש במגן קד' ימD M3
VB45128782(ניקל)4 ~ 017-018מזדהחליפי516.9פס קישוט גריל קד' שמ' מזדה 3 -017D M3

VB451287821M3 -17 - '4 ~ 017-018מזדהחליפי398.63כיסוי שמ' בגריל קדD M3
VB45128790M3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי1092.7מחבר לפגוש קדD M3

VB451287911017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי67תומך פגוש קד' ימ' מזדהD M3
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VB45128792017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי67תומך פגוש קד' שמ' מזדהD M3

VB4512880017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי1759.8חיזוק קד' מזדהD M3
VB45128818M3 -017 -4 ~ 017-018מזדהחליפי57תושבת סמל קדD M3
VB4512881TM3 017-018 - '4 ~ 017-018מזדהחליפי1820.9מגן קדD M3
VB4512885T017- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי2290מגן אח' מזדהD M3

VB45129054D M3  -019 - 4 ~ -019מזדהחליפי109פח ניצב לחזיתD M3
VB4512910M3  -019 - 4 ~ -019מזדהחליפי3238.1מכסה מנועD M3
VB45129114D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי1156.9כנף קד' ימD M3

VB451291115D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי760כנף קד' ימD M3
VB45129124D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי1550.9כנף קד' שמD M3

VB451291225D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי760כנף קד' שמD M3
VB45129175D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי660ביטנה לכנף קד' ימD M3

VB451291714D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי398.1ביטנה לכנף קד' ימD M3
VB451291725D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי160.2ביטנה קד' ימD M3
VB451291814D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי566.7ביטנה לכנף קד' שמD M3
VB451293515D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי410.3מגן בוץ קד' ימD M3

VB4512935114D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי347.1מגן בוץ קד' ימD M3
VB4512935214D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי347.1מגן בוץ קד' שמD M3

VB45129514D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי452גריל קדD M3
VB451295115D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי332.9כונס אוויר תחD M3
VB451295235D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי890קישוט גריל קד' ימD M3
VB451295245D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי760קישוט גריל קד' שמD M3

VB45129535D M3  -019 -  '5 ~ -019מזדהחליפי1360גריל קדD M3
VB451296214D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי135.75שפם פנס ראשי ימD M3
VB451296224D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי135.75שפם פנס ראשי שמD M3

VB45129675D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי87.4כיסוי וו גרירה קדD M3
VB451297315D 4D M3  -019 - 4 ~ -019מזדהחליפי370מגן מנועD M3
VB451297754D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי745.9ניקל שמ' בגריל קדD M3
VB451297764D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי745.9ניקל ימ' בגריל קדD M3
VB451297914D M3  -019 - 'חליפי49.68תומך צדדי ימ' למגן קד
VB451297924D M3  -019 - 'חליפי49.68תומך צדדי שמ' למגן קד

VB45129814D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי2620.9מגן קדD M3
VB451298115D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי2005.39מגן קדD M3

VB45129811T5D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי2005.39מגן קדD M3
VB45129845D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי881חיזוק תח' למגן קדD M3
VB45129854D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי2414מגן אחD M3

VB451298515D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי1350.88מגן אחD M3
VB45129851T5D M3  -019 - '5 ~ -019מזדהחליפי1350.88מגן אחD M3

VB4512986T5D M3  -019 - (בלי חיישנים)'5 ~ -019מזדהחליפי1667.9מגן אח' תחD M3
VB451299614D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי81.13ציר מכסה מנוע ימD M3
VB451299624D M3  -019 - '4 ~ -019מזדהחליפי81.13ציר מכסה מנוע שמD M3

VB45141105D M3 04-08 - 5 ~ 04-08מזדהחליפי1430מכסה מנועD M3
VB45141115D M3 04-08 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי807.29כנף קד' ימD M3
VB4514112M3 5D 04-08 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי807כנף קד' שמD M3

VB4514151TM3 5D 04-06 - 5 ~ 04-08מזדהחליפי220.8גריל קדמיD M3
VB4514178'5 ~ 04-08מזדהחליפי125.26גריל במגן קד' -מזדה  3 5דלD M3

VB45141781'ימ M3 5D 04-08 '5 ~ 04-08מזדהחליפי198.99גריל במגן קדD M3
VB45141782'שמ M3 5D 05- '5 ~ 04-08מזדהחליפי198.99גריל במגן קדD M3
VB4514181T5D M3 04-06 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי1388.56מגן קדD M3

VB4514184M3 5D 04-06 '5 ~ 04-08מזדהחליפי988.23חיזוק מגן אחD M3
VB45141855D  M3  04-06  5 ~ 04-08מזדהחליפי1622.87מגן אח' -מזדהD M3

VB45141851M3 07-08  5D '5 ~ 04-08מזדהחליפי2230מגן אחD M3
VB4514185T5D  M3  04-06  5 ~ 04-08מזדהחליפי1622.87מגן אח' -מזדהD M3

VB4521110323F 92-94 - 323 ~ 92-94מזדהחליפי1690מכסה מנועF
VB454111092-97 626 626 ~ 92-97מזדהחליפי890מכסה מנוע - מזדה
VB454115192-97 626 626 ~ 92-97מזדהחליפי140גריל קד' - מזדה
VB454121098-99 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי1661מכסה מנוע - מזדה
VB454121198-04 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי715כנף קד' ימ' - מזדה
VB454121798-04 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי98ביטנה כנף קד' ימ' - מזדה
VB454121898-04 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי98ביטנה כנף קד' שמ' - מזדה
VB454125198-99 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי440גריל קד' חיצ' - מזדה
VB454125398-99 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי665גריל קד' מוש' - מזדה

VB4541377100-04 626 - '626 ~ 00-04מזדהחליפי68.6קישוט למגן קד' ימ
VB4541381T00-04 626 - '626 ~ 00-04מזדהחליפי599.8מגן קד' חיצ

VB4543100D M6-4  -02 4 ~ 02-05מזדהחליפי990פח חזית מושלםD M6
VB4543110M-6 4D 02-07 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי1481.25מכסה מנועD M6
VB4543111M-6 4D 02-07 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי420כנף קד' ימD M6
VB4543112M6 4D 02-07 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי597.9כנף קד' שמD M6
VB4543117M6 4D 02-07 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי205.02ביטנה כנף קד' ימD M6
VB4543118M6 4D 02-07 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי205.02ביטנה כנף קד' שמD M6

VB45431362M6 03-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי414מגן בוץ אח' שמD M6
VB4543142M6 4D 02-07 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי3266כנף אח' שמD M6
VB4543144M6 4D 02-05 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי485.22מגן מנוע מרכזיD M6
VB4543151-M-6 4D 02 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי525.99גריל קד' חיצD M6

VB4543153TM6 4D 02-05 '4 ~ 02-05מזדהחליפי525.99גריל קד' מושD M6
VB45431672-M-6 4D 02 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי130קשוט דלת קד' שמD M6
VB45431682M6 4D -02  - '4 ~ 02-05מזדהחליפי147.59קישוט דלת אח' שמD M6

VB45431784D M6 02-05 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי116גריל במגן קד' מרכזיD M6
VB45431781M-6 4D 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי40.59גריל במגן קד' ימD M6
VB45431782-M-6 4D 02 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי41גריל במגן קד' שמD M6

VB45431804D  M6 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי462חיזוק מגן קדD M6
VB4543181M6 4D 02-05 '4 ~ 02-05מזדהחליפי1230.9מגן קד' חיצD M6

VB45431812-M-6 4D 02-05 4 ~ 02-05מזדהחליפי1510מגן קד' חיצוני פרמיוםD M6
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VB45431844D M6 02-07 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי415חיזוק מגן אחD M6
VB45431854D M6 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי1590מגן אח' חיצD M6

VB45431961M-6 02-07 '4 ~ 02-05מזדהחליפי55.26ציר מכסה מנוע ימD M6
VB45431962M-6 02-07 '4 ~ 02-05מזדהחליפי55.26ציר מכסה מנוע שמD M6

VB4543300M6 08-012 - 08-012מזדהחליפי1058.99פח חזית ~ M6
VB4543301M-6 08- 08-012מזדהחליפי409.9פח ניצב ~ M6
VB4543303M6 -08  - '08-012מזדהחליפי145.9פח משקף ימ ~ M6
VB4543304M6 -08 - '08-012מזדהחליפי145.9פח משקף שמ ~ M6
VB4543307M6 -08 - '06-07מזדהחליפי560.13קורה רוחב קד ~ M6
VB4543310M6  08-012 08-012מזדהחליפי1565מכסה מנוע ~ M6
VB4543311M6  08-012 - '08-012מזדהחליפי1460כנף קד' ימ ~ M6

VB45433114M-6 08- '08-012מזדהחליפי1998דלת קד' ימ ~ M6
VB45433118M6  -010 - '08-012מזדהחליפי1190פלסטיק סף שמ' חיצ ~ M6

VB4543312M6  08-012 - '08-012מזדהחליפי1308.59כנף קד' שמ ~ M6
VB45433124M6  08-012 - '08-012מזדהחליפי1990דלת קד' שמ ~ M6

VB4543317M6 -010 - '08-012מזדהחליפי480ביטנה כנף קד' ימ ~ M6
VB4543318M6 10 - '08-012מזדהחליפי480ביטנה כנף קד' שמ ~ M6
VB4543331M6 08-10 - '08-012מזדהחליפי1180מגן מנוע תח ~ M6

VB45433352M6 08 - '08-012מזדהחליפי470ביטנה כנף קד' שמ ~ M6
VB4543337M6 08 5D - '08-012מזדהחליפי128ביטנה כנף אח' ימ ~ M6
VB4543338M6 08 5D - '5 ~ 09-013מזדהחליפי128ביטנה כנף אח' שמD M3
VB4543342M6 - 5D -08 - '08-012מזדהחליפי1290כנף אח' שמ ~ M6
VB4543345M-6 08- 08-012מזדהחליפי931.9פח אחורי מושלם ~ M6
VB4543349M6 - 4D 08-012 08-012מזדהחליפי2160מכסה מטען ~ M6
VB4543351M6 08-012 2.5 - '08-012מזדהחליפי990גריל במגן קד ~ M6

VB454335712.0L 6M 08-012מזדהחליפי540גומי תומך למנוע ~ M6
VB454336056 06 06-07מזדהחליפי39פח ניצב מזדה ~ M6

VB454336810- 608-012מזדהחליפי22כיסוי וו גרירה קד' מאזדה ~ M6
VB4543373M6  09-010  08-012מזדהחליפי790מגן מנוע תחתון ~ M6

VB45433761M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי595.6כיסוי ערפל ימ' במגן קד ~ M6
VB454337611M6 08- '08-012מזדהחליפי134.29כיסוי ערפל קד' ימ ~ M6

VB45433762M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי340כיסוי ערפל שמ' במגן קד ~ M6
VB45433773M6  -08 - '08-012מזדהחליפי191.9כיסוי ערפל קד' ימ ~ M6
VB45433774M6  80- '08-012מזדהחליפי191.9כיסוי פנס ערפל למגן קד' שמ ~ M6

VB45433782.0 08 6 08-012מזדהחליפי880.59גריל מרכזי במגן-מזדה ~ M6
VB45433780M6  -010 - 08-012מזדהחליפי683.7גריל קד' במגן ~ M6
VB45433781M-6 2.5 -010 08-012מזדהחליפי106גריל ימ' במגן קד' ערום ~ M6

VB4543378116 08 08-012מזדהחליפי84מסגרת ימ' מגן קד-מזדה ~ M6
VB45433782KITM-6 -010 013-017מזדהחליפי162.4גריל במגן קד' שמ' +ניקל+פנס ערפל ~ M6

VB454337846 08 08-012מזדהחליפי77תריס מגן שמ-מזדה ~ M6
VB45433791M6 08-10 '08-012מזדהחליפי135.99שפם מגן קד' ימ ~ M6
VB45433792M6 -08  - '08-012מזדהחליפי135.99שפם פנס ראשי  שמ ~ M6
VB45433793M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי135.99תפס צדדי למגן קד' ימ ~ M6
VB45433794M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי135.99תפס צדדי למגן קד' שמ ~ M6

VB4543380M-6 08-011 - '08-012מזדהחליפי815חיזוק מגן קד ~ M6
VB4543381M6 08-09 2.0 - '08-012מזדהחליפי1970.6מגן קד' חיצ ~ M6

VB454338122.5 עם שפריצרL-08-012מזדהחליפי2150מגן קד' מזדה 6 08-09 מפואר ~ M6
VB4543381TM6 08-09 2.0 - '08-012מזדהחליפי1970.6מגן קד' חיצ ~ M6

VB4543382M6  -08  - 08-012מזדהחליפי421.9פנימי למגן קד'תח'פלסטיק ~ M6
VB45433821M-6 08 '08-012מזדהחליפי28ספוילר קד' ימ ~ M6
VB45433822M-6 08 '08-012מזדהחליפי28ספוילר קד' שמ ~ M6

VB4543383M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי1190.8קלקר מגן קד ~ M6
VB4543384M6 -08 - '08-012מזדהחליפי1423.8חיזוק מגן אח ~ M6
VB4543385M6  08-012 - 08-012מזדהחליפי2190מגן אח' מזדה ~ M6

VB45433881M6 08- 4D - '08-012מזדהחליפי228.59תומך אח' ימ ~ M6
VB45433882M-6 08- 4D '08-012מזדהחליפי228.59תומך אח' שמ ~ M6

VB4543391M6 09 '08-012מזדהחליפי79תומך כנף קד' ימ ~ M6
VB454339208 6 מזדה-L 08-012מזדהחליפי79פחית לכנף קד ~ M6

VB45433961M6  08-12 - '08-012מזדהחליפי90ציר מכסה מנוע ימ ~ M6
VB45433962M6 08-12 - '08-012מזדהחליפי90ציר מכסה מנוע שמ ~ M6

VB4543401M6 -013 - 013-017מזדהחליפי95.26פח ניצב ~ M6
VB45434185M6 013-017 - 323 ~ 92-94מזדהחליפי183תומך מגן קד' מרכזיF

VB4543449M6 -013 013-017מזדהחליפי1651מכסה מטען ~ M6
VB4543466M6 013-017 - '013-017מזדהחליפי45כיסוי וו גרירה אח' שמ ~ M6
VB4543467M6 013-017 - '013-017מזדהחליפי45כיסוי וו גרירה אח' ימ ~ M6
VB4543468M6 -013 - '013-017מזדהחליפי57כיסוי וו גרירה קד ~ M6

VB45434761M-6-013 013-017מזדהחליפי68.95קישוט מגן קידמי ימין ~ M6
VB45434773M6 -013 -'013-017מזדהחליפי387.5ניקל גריל ימ ~ M6

VB4543478M6 16-'013-017מזדהחליפי197גריל במגן קד ~ M6
VB45434782M6 2.5 -010 - '08-012מזדהחליפי130מסגרת פנס ערפל קד' שמ ~ M6
VB45434791M6 013-017 - '013-017מזדהחליפי91תומך צדדי ימ' למגן אח ~ M6
VB45434792M6 013-017 - '013-017מזדהחליפי91תומך צדדי שמ' למגן אח ~ M6

VB4543483M6 013- '013-017מזדהחליפי162קלקר מגן קד ~ M6
VB4543484M6 -012 - '013-017מזדהחליפי1190.5חיזוק מגן אח ~ M6

VB45434872M6 13- 013-017מזדהחליפי76כונס שמ' לרדיאטור ~ M6
VB45434873M-6 08- 08-012מזדהחליפי76כונס ימ' לרדיאטור ~ M6
VB45434962M6 -013 '013-017מזדהחליפי115ציר מכסה מנוע שמ ~ M6
VB45434963M6 -013 '013-017מזדהחליפי108.99ציר מכסה מנוע ימ ~ M6

VB4543517M6  -018 - '018מזדהחליפי210ביטנה קד' ימ- ~ M6
VB45435184D M6  -018 - '018מזדהחליפי210ביטנה קד' שמ- ~ M6
VB4543548M6  -018 - '018מזדהחליפי143מגן מצננים קד- ~ M6
VB4543551M6  -018 - '018מזדהחליפי1590גריל קד- ~ M6

VB45435775M6  -018 - '018מזדהחליפי801.99ניקל גריל חזית ימ- ~ M6
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VB45435776M6  -018 - '018מזדהחליפי801.99ניקל גריל חזית שמ- ~ M6

VB4543581M6  -016 - '013-017מזדהחליפי1948מגן קד ~ M6
VB45435812018-  (פרימיום) M6 - '018מזדהחליפי5055.9מגן קד- ~ M6

VB4543585M6  -018 - '018מזדהחליפי2794.9מגן אח- ~ M6
VB4543585TM6  -018 - '018מזדהחליפי2794.9מגן אח- ~ M6

VB4544141M6 06- 4 ~ 02-05מזדהחליפי520כיסוי תחתון פלסטיק למנועD M6
VB45441761M-6 06-07 '06-07מזדהחליפי74כיסוי פנס ערפל ימ ~ M6
VB4544176206-07 6 06-07מזדהחליפי387כיסוי פנס ערפל שמ' מזדה ~ M6

VB4544178M6  06-07 - 08-012מזדהחליפי254.3גריל מרכזי במגן ~ M6
VB4544180M6 06-07  - '06-07מזדהחליפי532חיזוק מגן קד ~ M6
VB4544181M6 06-07 - '06-07מזדהחליפי1170.9מגן קד ~ M6

VB4544181TM6 06-07 - 'חליפי1170.9מגן קד
VB45441854/5D M6 06-07 - '06-07מזדהחליפי1490מגן אח ~ M6
VB4545512פרימיום M6-013 013-017מזדהחליפי207.3כיסוי עליון לחזית ~ M6
VB4545517M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי399ביטנה כנף  קד' ימ ~ M6
VB4545518M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי445ביטנה כנף קד' שמ ~ M6
VB4545523(שחור) 013-017מזדהחליפי141פס גריל שמ-מזדה 15 6 ~ M6
VB4545524(שחור) 013-017מזדהחליפי141פס גריל ימ-מזדה 15 6 ~ M6
VB4545537M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי110קישוט תח' כנף קד' ימ ~ M6
VB4545538M6 -08 - '08-012מזדהחליפי660קישוט תח' כנף קד' שמ ~ M6
VB4545553M6 08-09 - 08-012מזדהחליפי1130גריל קד' מושלם ~ M6
VB45455686M  13 '013-017מזדהחליפי82כיסוי וו גרירה קד ~ M6
VB4545600M3/M6 -014 013-017מזדהחליפי990פח חזית ~ M6
VB4545601018- 6 013-017מזדהחליפי990פח חזית -מזדה ~ M6
VB4545602M6 -013 013-017מזדהחליפי259גשר עליון ~ M6
VB4545604M-6-013 013-017מזדהחליפי123פח ניצב שמאל ~ M6
VB4545610M6 -013 - 013-017מזדהחליפי2990מכסה מנוע ~ M6
VB4545611M6 -013 '013-017מזדהחליפי920כנף קד' ימ ~ M6

VB45456114M6 -013 '013-017מזדהחליפי2587דלת קד' ימ ~ M6
VB4545612M6 -013 '013-017מזדהחליפי880כנף קד' שמ ~ M6

VB45456124M6 -013 '013-017מזדהחליפי2587דלת קד' שמ ~ M6
VB4545617M6 013-018 - '013-017מזדהחליפי690ביטנה קד' ימ ~ M6

VB45456175M6 014 - 013-017מזדהחליפי125.73כיסוי גשר עליון ~ M6
VB4545618M6 -013 '013-017מזדהחליפי290ביטנה קד' שמ ~ M6
VB4545621M6 -013 013-017מזדהחליפי293מחבר מגן קד ~ M6

VB45456318M6 -012 '08-012מזדהחליפי479.6מגן אבנים אח' שמ ~ M6
VB45456414M6 -013 '013-017מזדהחליפי5478.3דלת אח' ימ ~ M6

VB45456526 016- 013-017מזדהחליפי336קישוט ניקל שמאל בגריל מזדה ~ M6
VB4545653M6 -014 - 013-017מזדהחליפי795קישוט גריל ~ M6

VB45456531M6 16- '013-017מזדהחליפי1748.8גריל קד ~ M6
VB45456584M6 -013 '013-017מזדהחליפי79כיסוי שפריצר במגן ימ ~ M6

VB4545673M6 -013 013-017מזדהחליפי926.9חיזוק קד' תח' כוורת ~ M6
VB4545678M6 -013 -'013-017מזדהחליפי505.33גריל במגן קד ~ M6

VB45456781M6 -014 - '013-017מזדהחליפי152.22כיסוי פנס ערפל קד' ימ ~ M6
VB45456791M6 013 - '013-017מזדהחליפי63תושבת לפנס ערפל ימ ~ M6
VB45456792M6 -013 '013-017מזדהחליפי63תושבת לפנס ערפל קד' שמ ~ M6
VB45456793M6 013-017 - '013-017מזדהחליפי79.9תומך צדדי ימ' למגן קד ~ M6
VB45456794M6 013-017 - '013-017מזדהחליפי79.9תומך צדדי שמ' למגן קד ~ M6

VB4545680M6 -013 -  '013-017מזדהחליפי2507.3חיזוק מגן קד ~ M6
VB4545681M6 013-015  - '013-017מזדהחליפי2580.8מגן קד ~ M6

VB4545681TM6 013-015  - '013-017מזדהחליפי2580.8מגן קד ~ M6
VB4545684SW M6 -014 - '013-017מזדהחליפי991חיזוק אח ~ M6

VB4545685TM6 013-017 - '013-017מזדהחליפי2720מגן אח ~ M6
VB4545701M-6 -18  018מזדהחליפי936.9כיסוי עליון- ~ M6
VB4545702M6 -18 018מזדהחליפי237גשר על' לפח חזית- ~ M6

VB45457611M-6 15- 013-017מזדהחליפי263ניקל ערפל קד' שמאל ~ M6
VB45457621M6 15-'013-017מזדהחליפי159ניקל ערפל קד' ימ ~ M6
VB45457701M6  -018 - '018מזדהחליפי117כיסוי מצננים על- ~ M6
VB45457791M6  -018 - '013-017מזדהחליפי43.2תומך שפם פנס ראשי ימ ~ M6
VB4545779217- 6 013-017מזדהחליפי43.2תומך מגן קד שמאל מזדה ~ M6

VB4545781M6 16- '013-017מזדהחליפי38גריל במגן ימין  קד ~ M6
VB4545782M6 15-013-017מזדהחליפי58.58גריל שמ' במגן ~ M6
VB4545810M6  -018 - 018מזדהחליפי1676מכסה מנוע- ~ M6

VB4545879118- 6 018מזדהחליפי157.6קישוט ניקל ערפל מגן קד' ימ' מזדה- ~ M6
VB4545879218- 6 018מזדהחליפי145.99קישוט ניקל ערפל מגן קד' שמ' מזדה- ~ M6

VB45459726 016- 013-017מזדהחליפי184.6כונס אויר מזדה ~ M6
VB4550100M5  05-010 05-010מזדהחליפי990פח חזית ~ M5

VB45501001M5  -05 -  05-010מזדהחליפי98.6פח ניצב ~ M5
VB4550110M5 05-08 - 05-010מזדהחליפי1755מכסה מנוע ~ M5
VB4550111M-5 05-010  '05-010מזדהחליפי630כנף קד' ימ ~ M5
VB4550117M5 05-010 -  '05-010מזדהחליפי440ביטנה כנף קד' ימ ~ M5
VB4550118M5 05-010 -  '05-010מזדהחליפי440ביטנה כנף קד' שמ ~ M5

VB45501791M5 -09 '05-010מזדהחליפי220.9תומך ימ' למגן קד ~ M5
VB45501792M5 -09 '05-010מזדהחליפי220.9תומך שמ' למגן קד ~ M5
VB45501794M5 05-010 - '05-010מזדהחליפי54תפס מגן קד' שמ ~ M5

VB4550180M5  06-010 - '05-010מזדהחליפי980חיזוק מגן קד ~ M5
VB45501881M5 05-10 '05-010מזדהחליפי490תומך ימ' למגן אח ~ M5
VB45501882M5 05-10 '05-010מזדהחליפי490תומך שמ'למגן אח ~ M5

VB4550200M5 -011 - 011-015מזדהחליפי1059.9פח חזית ~ M5
VB4550211M5 11 011-015מזדהחליפי483.9כנף קד' ימ' - מזדה ~ M5

VB45502111MX5 06-09 - '05-010מזדהחליפי1220כנף קד' ימ ~ M5
VB4550212M5 -011 - '011-015מזדהחליפי512כנף קד' שמ ~ M5
VB4550217M5 011 - '011-015מזדהחליפי440ביטנה כנף קד' ימ ~ M5



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB4550242M5 07- (קטן) '05-010מזדהחליפי265.6מגן מנוע תחתון מגן קד ~ M5
VB4550251M-5 11 (גריל קדמי) 011-015מזדהחליפי1601.3גריל במגן ~ M5
VB4550268M5  -011 '011-015מזדהחליפי123כיסוי וו גרירה קד ~ M5
VB4550273M5 -011  - 011-015מזדהחליפי770מגן מנוע מרכזי ~ M5

VB45502781M5 -011 - '011-015מזדהחליפי261.1גריל במגן קד' ימ ~ M5
VB45502782M5 -011 - '011-015מזדהחליפי121.22פקק בכיסוי ערפל קד' ימ'/שמ ~ M5
VB45502786M5 -011 011-015מזדהחליפי178.6גריל במגן קד' שמ' עם חור לערפל ~ M5
VB45502787M5  -011- 011-015מזדהחליפי1365.9גריל מרכזי במגן ~ M5
VB45502793M5  -011 - '011-015מזדהחליפי67.99תומך צדדי ימ' למגן קד ~ M5
VB45502794M5 11-'011-015מזדהחליפי67.99תפס צדדי קד' שמ ~ M5

VB4550281M5 -011  '011-015מזדהחליפי2499מגן קד ~ M5
VB4550285M5 08-010 - '05-010מזדהחליפי1870מגן אח ~ M5

VB45502851M5   -011 - '011-015מזדהחליפי2583מגן אח ~ M5
VB45502881M5  -11 - '011-015מזדהחליפי104.69תומך אח' ימ ~ M5
VB45502882M5  -11 - '011-015מזדהחליפי104.69תומך אח' שמ ~ M5
VB4550296111- 5011-015מזדהחליפי305.9ציר מכסה מנוע ימין מזדה ~ M5
VB4550296211- 5011-015מזדהחליפי305.9ציר מכסה מנוע שמאל מזדה ~ M5

VB4550310M5  -011 - 011-015מזדהחליפי1619.9מכסה מנוע ~ M5
VB4550311M5 -013 - '011-015מזדהחליפי725כנף קדמי ימ ~ M5
VB4550312M5  -013 - '011-015מזדהחליפי777כנף קד' שמ ~ M5
VB4551151MPV 93-95 - '93-95מזדהחליפי335גריל קד ~ MPV
VB4551185MPV 93-95 - 93-95מזדהחליפי556מגן אח' חיצ' שחור ~ MPV
VB4551317MPV 00-03 - '00-03מזדהחליפי98ביטנה כנף קד' ימ ~ MPV
VB4551318MPV 00-03 - '00-03מזדהחליפי253ביטנה כנף קד' שמ ~ MPV
VB4551381MPV 00-03 - '00-03מזדהחליפי661מגן קד' חיצ ~ MPV

VB4551385TMPV 00-07 - '00-03מזדהחליפי1447.9מגן אח' חיצ ~ MPV
VB455511000-05 פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי1139מכסה מנוע - פרמסי
VB455511100-02 פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי540כנף קד' ימ' - פרמסי
VB455511200-05 פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי959כנף קד' שמ' - פרמיסי
VB455518501-05 פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי1220.03מגן אח'-פרימסי
VB4561210B-2500 97-99 - 97-99מזדהחליפי990מכסה מנוע ~ B-2500

VB45612511B-2500 97-99 - 97-99מזדהחליפי398גריל קד'+ניקל ~ B-2500
VB45612561B-2500 97-99 - 97-99מזדהחליפי290מס' פנס ראשי שמ'+ניקל ~ B-2500

VB4561275B-2500 97-99 - '97-99מזדהחליפי258.7פינה קד' ימ ~ B-2500
VB4561281B-2500 97-99 - 97-99מזדהחליפי412מגן קד' מרכזי ~ B-2500
VB4561282B-2500 97-99 - 97-99מזדהחליפי412מגן קד' תחתון ~ B-2500
VB4561312B-2500 00-03 - '00-03מזדהחליפי984.8כנף קד' שמ ~ B-2500
VB4561317B-2500 00-03 - '00-03מזדהחליפי210ביטנה כנף קד' ימ ~ B-2500
VB4561318B-2500 00-03 - '00-03מזדהחליפי116.99ביטנה כנף קד' שמ ~ B-2500
VB4561376B-2500 00-03 - '00-03מזדהחליפי149פינה קד' שמ ~ B-2500
VB4561382B-2500 00-03 - '00-03מזדהחליפי431.31מגן קד' תח ~ B-2500
VB4561400B-2500  00-03 00-03מזדהחליפי477פח חזית ~ B-2500
VB4561458B-2500 04 03-06מזדהחליפי452.9קישוט למיכסה מנוע ניקל ~ B-2500
VB45614824X2  B2500 03-06 - 03-06מזדהחליפי640.99מגן קד' תחתון ~ B-2500
VB4565803CX5 -017 '018-021מזדהחליפי289.9פח משקפיים ימ ~ CX-5
VB4565804CX5 -017 '018-021מזדהחליפי289.9פח משקפיים שמ ~ CX-5

VB45658351CX5 -017 012-017מזדהחליפי298מגן מצננים ~ CX-5
VB4570101BT 50 07- 07-012מזדהחליפי810.9פח חזית ~ BT-50
VB4570117BT-50 07- '07-012מזדהחליפי135.6ביטנה לכנף קד' ימ ~ BT-50
VB4570118BT-50 07- '07-012מזדהחליפי135.6ביטנה לכנף קד' שמ ~ BT-50

VB45701511BT-50 07-012מזדהחליפי990גריל קד' ניקל ~ BT-50
VB4570158BT-50 07-08 -07-012מזדהחליפי660ניקל מכסה מנוע ~ BT-50

VB45702511BT-50 -09 (שחור) 07-012מזדהחליפי1240גריל קד' מושלם ~ BT-50
VB4570281-BT-50 010 07-012מזדהחליפי1008.99מגן קד' ללא חור לקישוט ~ BT-50

VB4570281T-BT-50 010 חליפי1008.99מגן קד' ללא חור לקישוט
VB4593117CX5 12 '012-017מזדהחליפי584.4פלסטיק סף ימ ~ CX-5
VB4593152CX-5 -012 '012-017מזדהחליפי762.3ניקל גריל קד' תח ~ CX-5

VB45931782CX-5 012-017 - '012-017מזדהחליפי151כיסוי ערפל קד' שמ ~ CX-5
VB45931783CX-5 012-017 - '012-017מזדהחליפי220כיסוי ערפל קד' ימ ~ CX-5

VB4593180CX5 12 '012-017מזדהחליפי846.3קלקר קד ~ CX-5
VB4593181CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי2229.4מגן קד' ללא חיישנים ~ CX-5

VB4593181TCX5 -012 - 012-017מזדהחליפי2229.4מגן קד' ללא חיישנים ~ CX-5
VB45931881CX5  -012  '012-017מזדהחליפי58.9תומך אח ימ ~ CX-5
VB45931882CX-5 012-017 - '012-017מזדהחליפי58.9תומך צדדי שמ' למגן אח ~ CX-5

VB4593209CX5 - 017 018-021מזדהחליפי47פח ניצב ~ CX-5
VB45932801CX5 2018-018-021מזדהחליפי241קלקל מגן קד ~ CX-5

VB4595100CX5 -012 012-017מזדהחליפי1240פח חזית ~ CX-5
VB45951001CX5 -017-012-017מזדהחליפי1926.7פח חזית ~ CX-5

VB4595108CX5 -015 012-017מזדהחליפי190פלסטיק עליון לגריל ~ CX-5
VB45951081CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי190גשר מצננים תח ~ CX-5

VB4595110CX-5 -12 - 012-017מזדהחליפי2299מכסה מנוע ~ CX-5
VB4595111CX5  -012 - '012-017מזדהחליפי990כנף קד' ימ ~ CX-5

VB45951114CX5 012 '012-017מזדהחליפי3390דלת קד' ימ ~ CX-5
VB4595112CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי990כנף קד' שמ ~ CX-5

VB45951121CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי3390דלת קד' שמ ~ CX-5
VB4595115CX5 12 '012-017מזדהחליפי584.4פלסטיק סף שמ ~ CX-5
VB4595117CX5 12 - '012-017מזדהחליפי310ביטנה כנף קד' ימ ~ CX-5
VB4595118CX5 -012- '012-017מזדהחליפי350ביטנה כנף קד' שמ ~ CX-5

VB45951361CX5 012-017 - '012-017מזדהחליפי244מגן אבנים תח' אח' ימ ~ CX-5
VB4595141CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי2690כנף אח' ימ ~ CX-5

VB45951414CX5 012- '012-017מזדהחליפי1760.9דלת אח' ימ ~ CX-5
VB4595142CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי1692כנף אח' שמ ~ CX-5

VB45951424CX5 012 '012-017מזדהחליפי2840דלת אח' שמ ~ CX-5
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VB4595149CX5  -012 - 012-017מזדהחליפי3240דלת מטען ללא מצלמה ~ CX-5

VB45951491CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי4767.1דלת מטען עם מצלמה ~ CX-5
VB45951523CX5 012-017 - 012-017מזדהחליפי739.2מיכל שפריצר ~ CX-5

VB4595153CX5  -012 - 012-017מזדהחליפי1780.82גריל קד'+ניקל ~ CX-5
VB45951541CX5 012-012-017מזדהחליפי41קצה טורפדו ימין ~ CX-5
VB45951542CX5 -012- '012-017מזדהחליפי43פלסטיק טורפדו שמ ~ CX-5
VB45951555CX5 12 '012-017מזדהחליפי55קשת מגן  קד' ימ ~ CX-5
VB45951651CX5 12 '012-017מזדהחליפי987.66קשת כנף קד' ימ ~ CX-5
VB45951652CX5 12 '012-017מזדהחליפי987.66קשת כנף קד' שמ ~ CX-5

VB459516521CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי48חלק תח' לקשת שמ ~ CX-5
VB4595167CX-5 12 '012-017מזדהחליפי79כיסוי וו גרירה אח' שמ ~ CX-5

VB45951673CX5 -012 '012-017מזדהחליפי855.9קישוט דלת קד' ימ ~ CX-5
VB4595168CX-5 -012 '012-017מזדהחליפי37.8כיסוי וו גרירה קד ~ CX-5

VB45951681CX5 12 '012-017מזדהחליפי479.9קשת כנף אח' ימ ~ CX-5
VB45951682CX5 12 '012-017מזדהחליפי479.9קשת כנף אח' שמ ~ CX-5

VB459516821CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי659.9קישוט דלת אח' שמ ~ CX-5
VB4595173CX5 12 012-017מזדהחליפי480מגן מנוע גדול ~ CX-5
VB4595175CX5 -12 - '012-017מזדהחליפי661פחית דופן קד' ימ ~ CX-5
VB4595176CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי198.56פחית דופן קד' שמ ~ CX-5

VB45951761CX5  13-15 012-017מזדהחליפי260כיסוי ערפל קד' ימ' ללא חור ~ CX-5
VB45951762CX5  13-15 012-017מזדהחליפי260כיסוי ערפל קד' שמ' ללא חור ~ CX-5
VB45951792CX5 012 '012-017מזדהחליפי85.22תומך מגן קד' שמ ~ CX-5
VB45951794CX5 -012 -'012-017מזדהחליפי85.22תומך מגן קד' ימ ~ CX-5
VB45951801CX-5  -012 -  '012-017מזדהחליפי1050חיזוק קד ~ CX-5

VB4595181CX5 -012 012-017מזדהחליפי85.22בסיס ימ' לפנס ערפל ~ CX-5
VB4595182CX5 012-017מזדהחליפי85.22בסיס שמ' לפנס ערפל ~ CX-5

VB45951821CX5 -012 '012-017מזדהחליפי573.3מגן תח' לפגוש קד ~ CX-5
VB4595185TCX-5 -013 012-017מזדהחליפי2780מגן אח' ללא חיישן ~ CX-5

VB45951915CX -12 - '012-017מזדהחליפי85.22תפס מגן קד' ימ ~ CX-5
VB4595192CX-5 -012 '012-017מזדהחליפי85.22תפס מגן קד' שמ ~ CX-5

VB45951961CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי85.22ציר מכסה מנוע ימ ~ CX-5
VB45951962CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי85.22ציר מכסה מנוע שמ ~ CX-5

VB4595200CX5 017-018 - 018-021מזדהחליפי946פח חזית ~ CX-5
VB45952101CX-5  -018 - 018-021מזדהחליפי242.35מנעול מכסה מנוע ~ CX-5

VB4595215CX5 018-018-021מזדהחליפי827.1פלסטיק סף שמאל ~ CX-5
VB4595216R CX 5 17 018-021מזדהחליפי559קישוט סף ~ CX-5

VB45952361CX5 018 '018-021מזדהחליפי41.9מגן אבנים אח' שמ ~ CX-5
VB45952362CX5  -018 - '018-021מזדהחליפי44.8מגן אבנים אח' ימ ~ CX-5

VB4595239CX5 -017 '018-021מזדהחליפי129.99שפם קד' ימ ~ CX-5
VB4595240CX5  -018 - '018-021מזדהחליפי128.85תומך שמ' לגריל קד ~ CX-5
VB4595251CX-5  -018 - '018-021מזדהחליפי4179.67גריל קד ~ CX-5

VB45952663CX-5 -017 '018-021מזדהחליפי971קשת כנף אח' שמ ~ CX-5
VB45952664CX5 -017-'018-021מזדהחליפי1020.6קשת כנף אח' ימ ~ CX-5

VB4595267CX-5 17 018-021מזדהחליפי19כיסוי וו גרירה אח' ימין ~ CX-5
VB45952673CX5   -018 - '018-021מזדהחליפי489.9פס מגן דלת קד' ימ ~ CX-5
VB45952674CX5 -017 '017-018מזדהחליפי661.4קישוט דלת קד' שמ ~ CX-3

VB4595268CX5 -017-018-021מזדהחליפי19כיסוי וו גרירה קד ~ CX-5
VB45952683CX5   -018 - '012-017מזדהחליפי860קישוט דלת אח' ימ ~ CX-5
VB45952684CX5   -018 - '018-021מזדהחליפי398קישוט דלת אח' שמ ~ CX-5

VB4595273CX5 18- '018-021מזדהחליפי239.6מגן מצננים תחתון קד ~ CX-5
VB45952753CX5 17- 018-021מזדהחליפי698גשר על' פח חזית ~ CX-5
VB459527555XC 017- '016מזדהחליפי196.59תומך לכנף קד' ימ- ~ MX5
VB45952791CX5 -017 '018-021מזדהחליפי112תפס מגן קד' ימ ~ CX-5
VB45952792CX5 -017 -018-021מזדהחליפי105.22תומך מגן שמ ~ CX-5
VB45952793CX-5  -018 - '018-021מזדהחליפי199תומך צדדי תח' שמ' למגן קד ~ CX-5
VB45952794CX5 -017 -'018-021מזדהחליפי198תפס קד' ימ ~ CX-5

VB4595285CX-5  -017 - 08-015מזדהחליפי2156מגן אח'+ חור לחיישן ~ CX-9
VB4595800CX5  -018 - 018-021מזדהחליפי2543פח חזית ~ CX-5
VB4595801CX5 -017-  018-021מזדהחליפי517.99כיסוי עליון לרדיאטור ~ CX-5
VB4595810CX5 -017 - 018-021מזדהחליפי3229.9מכסה מנוע ~ CX-5
VB4595811CX5 -017 012-017מזדהחליפי1808כנף קד' ימ' בלי חור לפנס ~ CX-5
VB4595812CX5 -017 012-017מזדהחליפי1808כנף קד' שמ' בלי חור לפנס ~ CX-5
VB4595817-CX5 017 '012-017מזדהחליפי210ביטנה לכנף קד' ימ ~ CX-5
VB4595818CX-5 17 '012-017מזדהחליפי551ביטנה כנף קד' שמ ~ CX-5

VB45958184CX5 -017 - '018-021מזדהחליפי420מחזיר אור אח' ימ ~ CX-5
VB4595839CX5 -017- 018-021מזדהחליפי312.4תושבת לסמל חזית ~ CX-5
VB4595851CX5  -015 - '012-017מזדהחליפי2057.99גריל קד ~ CX-5

VB45958511CX-5  -017 - '018-021מזדהחליפי4731.3גריל קד ~ CX-5
VB45958521CX5 -015 - '012-017מזדהחליפי201.9מסגרת גריל שמ ~ CX-5
VB45958522CX5 -015 - '012-017מזדהחליפי201.9מסגרת גריל ימ ~ CX-5
VB45958523CX5 -017- 018-021מזדהחליפי815קישוט ניקל ימ' לגריל ~ CX-5
VB45958524CX5 -017 - '018-021מזדהחליפי382ניקל לגריל שמ ~ CX-5

VB4595853CX5 -017- '018-021מזדהחליפי756קישוט עליון לגריל קד ~ CX-5
VB45958603CX5 -017 - '018-021מזדהחליפי67.9כיסוי פנס ערפל קד' ימ ~ CX-5
VB45958604CX5 -017 - '018-021מזדהחליפי67.9כיסוי פנס ערפל קד' שמ ~ CX-5
VB45958651CX5 -017-018-021מזדהחליפי397.9קשת כנף קד ימ ~ CX-5
VB45958652CX-5 -017 '018-021מזדהחליפי397.9קשת כנף קד' שמ ~ CX-5
VB45958761CX5 012- '012-017מזדהחליפי195.99כיסוי ערפל ימ ~ CX-5
VB45958762CX5 15-'012-017מזדהחליפי195.99תריס במגן קד' שמ ~ CX-5
VB45958785CX5 15-'012-017מזדהחליפי125.36מסגרת ערפל קד' ימ ~ CX-5

VB459587851CX5 16-'012-017מזדהחליפי105.99מסגרת ערפל ימ ~ CX-5
VB459587852CX5 -015 - 012-017מזדהחליפי221.3כיסוי ימ' בית פנס ערפל ~ CX-5

VB45958786CX5 15-'012-017מזדהחליפי100מסגרת ערפל קד' שמ ~ CX-5
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VB459587861CX5 16-'012-017מזדהחליפי100מסגרת ערפל שמ ~ CX-5
VB459587862CX5 -015 - '012-017מזדהחליפי221.3מסגרת ערפל שמ ~ CX-5

VB45958811חורים לחיישנים + CX5 -018 '018-021מזדהחליפי2590מגן קד ~ CX-5
VB4595881TCX-5  -017 - '018-021מזדהחליפי2250.9מגן קד ~ CX-5

VB4595882CX5 -017- 018-021מזדהחליפי63תפס מגן אח' שמאל ~ CX-5
VB4595885TCX5 -017 - '018-021מזדהחליפי2821.3מגן אח ~ CX-5
VB45958881CX5 -017- 012-017מזדהחליפי63תומך אח' ימין ~ CX-5

VB4595911CX30  -019 - '019מזדהחליפי1014.65כנף קד' ימ- ~ CX-30
VB45959114CX30  -019 -  '019מזדהחליפי2331.44דלת קד' ימ- ~ CX-30

VB4595912CX30  -019 - '019מזדהחליפי1014.65כנף קד' שמ- ~ CX-30
VB45959124CX30  -019 - '019מזדהחליפי2331.44דלת קד' שמ- ~ CX-30
VB45959414CX30  -019 - '019מזדהחליפי2207.68דלת אח' ימ- ~ CX-30
VB45959424CX30  -019 - '019מזדהחליפי2207.68דלת אח' שמ- ~ CX-30

VB4610100G37 -09 09-014אינפינטיחליפי1623.37פח חזית ~ G37
VB4610151G35 05-09 - '09-014אינפינטיחליפי1844.8גריל קד ~ G37

VB46101651CX3 -017- '017-018מזדהחליפי530קשת לכנף קד' ימ ~ CX-3
VB46101652CX3 -017 - '017-018מזדהחליפי530קשת כנף קד'  שמ ~ CX-3
VB46101653CX3  -017 - (ניקל) '017-018מזדהחליפי215.1פס קישוט ימ' למגן קד ~ CX-3
VB46101761CX3  -019 - '019מזדהחליפי184.4קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ- ~ CX-3
VB46101763R CX 3 2019 '019מזדהחליפי261ניקל תריס במגן ק- ~ CX-3
VB46101766CX3  -019 - '019מזדהחליפי220.3כיסוי ערפל קד' שמ- ~ CX-3

VB4610180CX30  -019 - '019מזדהחליפי893.9חיזוק פנ' למגן קד- ~ CX-30
VB4610181CX3  -019 - '019מזדהחליפי2214.8מגן קד- ~ CX-3

VB46101811CX3  -017 - '017-018מזדהחליפי2939.4מגן קד ~ CX-3
VB46101811TCX3  -017 - 'חליפי2939.4מגן קד

VB46101850CX-3 017-018 - '017-018מזדהחליפי3078.3מגן אח ~ CX-3
VB462487013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי406.1פנס בלימה אוקטביה
VB462487013- חליפי406.1פנס בלימה אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB486385115- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2372.96מגן אח' פנימי קשקאי
VB491110093-03 איפון 93-96 - לא פעילאיסוזוחליפי1021.7פח חזית מוש' - איפון
VB491111093-96 איפון 93-96 - לא פעילאיסוזוחליפי2001.2מכסה מנוע - איפון
VB491111293-96 איפון 93-96 - לא פעילאיסוזוחליפי384.9כנף קד' שמ' - איפון
VB491118293-96 איפון 93-96 - לא פעילאיסוזוחליפי220מגן קד' תחתון - איפון
VB491121097-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי1974.2מכסה מנוע - איפון
VB491121297-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי187.9כנף קד' שמ' - איפון
VB491121797-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי223ביטנה כנף קד' ימ' - איפון
VB491125197-99 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי807.99גריל קד' - איפון

VB49112512T02-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי852.31גריל קד' - איפון
VB4911251302-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי858.31גריל קד'+ניקל - איפון

VB491127697-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי288.9פינה למגן קד' שמ' - איפון
VB4911279197-03 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי306.45תומך קד ימ'-איסוזו איפון

VB4911281איפון ~ 97-03איסוזוחליפי587.03מגן קד' מרכזי - איפון 97-99 ללא מגרעת
VB4911281299-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי587.03מגן קד'+מגרעת - איפון
VB4911282T97-01 איפון ~ 97-03איסוזוחליפי295.9מגן קד' תחתון - איפון
VB4911351108 סומו ~ -01איסוזוחליפי2980.9גריל קד'-סומו

VB491137609 סומו ~ -01איסוזוחליפי1294פאנל פינה שמ'-סומו
VB4911379108 סומו ~ -01איסוזוחליפי699.5תומך קד'-סומו
VB4911379212 סומו ~ -01איסוזוחליפי373.2בומבה שמ' לחיזוק קד' - סומו

VB4911391סומו L סומו ~ -01איסוזוחליפי488.7מדרגה
VB4911392סומו ~ -01איסוזוחליפי488.7מדרכה ימ-סומו
VB491510004-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1805.29פח חזית מוש' - איפון דיימקס
VB491511004-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי2306.22מכסה מנוע - דיימקס
VB49151114X2 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי907.52כנף קד' ימ' -דימקס 04-06 ללא חורים לקשט

VB49151111T4X4 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי865.2כנף קד' ימ' -דימקס 04-06 עם חורים לקשט
VB4915111T4X2 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי907.52כנף קד' ימ' -דימקס 04-06 ללא חורים לקשט

VB49151124X2 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי905.59כנף קד' שמ' -דימקס 04-06 ללא חורים לקשט
VB491511214X4 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי861.9כנף קד' שמ' -דימקס 04-06 עם חורים לקשט

VB491511704-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי269.6ביטנה כנף קד' ימ' - דימקס
VB491511804-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי269.6ביטנה כנף קד' שמ' -דימקס

VB491515112X4 04-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי887.96גריל קד' אפור -דיימקס
VB49151512T4X4 04-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1069.3גריל קד' ניקל - דיימקס

VB491515144X4 06-07 דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי905.22גריל קד' ניקל דימקס
VB4915176204-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי78.8כיסוי ערפל למגן קד' שמ דימקס
VB4915177104-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי569.6קשת מגן קד' ימ' - דימקס
VB4915177204-דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי569.6קשת פינתית שמ' למגן קד' - דימאקס
VB4915179108 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי982.33גשר תחתון-דימקס

VB491518004-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי359.56חיזוק פנ' למגן קד' - דימקס
VB49151811T4+ חור לקשתX4 04-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1127.4מגן קד' - דימקס

VB4915181Tדימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1457.9מגן קד' - די מקס 04-06 ללא חורים לקשת
VB4915210108- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2479.66מכסה מנוע +פתח טורבו דימקס

VB4915211דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי807.9כנף קד' ימ' דימקס -08 ללא חורים לקשת ופנס
VB49152111דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי999כנף קד' ימ'-דימקס -08 +חורים לקשת + פנס כנף

VB4915212דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי972.6כנף קד' שמ' - דימקס -08 ללא חורים לקשת +פנס
VB49152121דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי809.9כנף קד' שמ' -דימקס -08 +חורים לקשת +חור לפנס

VB49152121Tדימקס ~ 08-011איסוזוחליפי809.9כנף קד' שמ' -דימקס -08 +חורים לקשת +חור לפנס
VB4915217D-MAX 08 4*2 - 'דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי397.1ביטנה כנף קד' ימ
VB4915218D-MAX 08 - 'דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי390.9ביטנה כנף קד' שמ
VB49152512X4 08-011 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1363.3גריל קד'  שחור דימקס

VB491525114X4 08-010 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1033.7גריל קד' ניקל דימקס
VB4915253(גדול) D-MAX 08- 'דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1033.7גריל מוש

VB4915253107-015 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1003.1סורג פנימי דימקס
VB491528008- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי988.06חיזוק קד' עליון דימקס
VB49152812 דגם מפוארX4 06-07 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1588.59מגן קד' - דימקס
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VB491528114X4 07-011 דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי1963.3מגן קד' חיצ' - דימקס

VB4915310012-016 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2511מכסה מנוע -דימקס
VB4915311דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי961.4כנף קד' ימ' - דימקס 08- חד קבינה בלבד

VB49153111012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1309.59כנף קד' ימ' די מקס
VB491531207- (חד קבינה)דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי809.99כנף קד' שמ' דימקס

VB49153121דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2152.8כנף קד' שמ' - דימקס -08 ללא חורים לקשת +פנס
VB49153123דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי656.99כנף קד' שמ' - דימקס -08 ללא חורים לקשת ופנס
VB49153124דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי805.29כנף קד' ימ' דימקס -08 ללא חורים לקשט ופנס

VB49153125Tדימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2649.6כנף קד' שמ' -דימקס -08 +חורים לקשת ללא פנס
VB49153126דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2649.6כנף קד' ימ' -דימקס -08 +חורים לקשת ללא פנס

VB49153126Tדימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2649.6כנף קד' ימ' -דימקס -08 +חורים לקשת ללא פנס
VB4915317013 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי654.34ביטנה קדמי ימין-דימקס
VB49153184X2 12 דימקס L 'דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי654.34ביטנה ק

VB4915351T08-10 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי998.35גריל קד' פנימי - דימקס
VB4915358012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי734ניקל מכסה מנוע - דימקס

VB49153685T12- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי767.77קישוט מ.מנוע לצבע - דימקס
VB4915376111- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי190מסגרת לפנס ערפל ימין די מקס

VB49153761111- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי247.2מסגרת ימין לפנס ערפל(ללא חור) די מקס
VB4915376211- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי180מסגרת לפנס ערפל שמאל די מקס

VB49153762111- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי233.2מסגרת שמאל לפנס ערפל(ללא חור) די מקס
VB491538108 2 שחור -די מקסX4 'דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1395.56מגן קד' חיצ
VB4915385012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי5660.3מגן אח' ניקל - דימקס
VB4915400012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי4508.58פח חזית -דימקס
VB4915417012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי434.4ביטנה קד' ימ'-דימקס
VB49154184*4 12 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי434.4ביטנה כנף קד שמ-דימקס

VB4915418112 דימקס-L דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי398.56בטנה קד
VB4915451012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1209.56גריל קדמי פני'-דימקס

VB491545114X4 -12 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1361.09גריל קד'+קישוט ניקל דימקס
VB4915451T012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1209.56גריל קדמי פני'-דימקס

VB491545311017- (לצבע) דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי2020.9גריל קד'( מושלם!!) דימקס
VB4915453T012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2208.95גריל קדמי- דימקס
VB49154791012-  דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי158.1תומך צדדי ימ' למגן קד' - דימקס

VB491547911012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי158.1תומך כנף קד' ימ'-דימקס
VB4915479212 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי158.1תומך צדדי שמ' למגן קד' - דימקס

VB491547922012 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי155.49תפס מגן קדמי שמאל-דימקס
VB4915480012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1107.56חיזוק קד' עלי'-דימקס

VB49154811014- 4*4 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2532.06מגן קדמי -דימקס
VB49154811T4 שחורX4 12- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2532.06מגן קד' דימקס

VB4915481T4X2 -012 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2805.55מגן קד' דימקס
VB4915485T013-014 קארנס ~ -013קיהחליפי1607.2פגוש על' אח' קרנס

VB4915495012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי437.35מיכל מתיז מים דימקס
VB4915511012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1892.56כנף קד' ימ'-דימקס
VB4915512013- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1708.55כנף קד' שמ' - דימקס

VB4915611T4 ללא קשוטX4 -012 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1307.59כנף קד' ימ' - דימקס
VB4915612T4 ללא קישוטX4 -012 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1307.59כנף קד' שמ' דימקס

VB491561714- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי399.7ביטנה קד' ימ' דימקס
VB4915710T017- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי3509.98מכסה מנוע -דימקס
VB49157811(דגם רגיל) 4X2 17 דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי2588.55מגן קד'-דימקס
VB4915781T(גבוה) 4X2 -017- דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי2809.09מגן קד -דימקס
VB49158051021-  דימקס ~ -021איסוזוחליפי1854.28גריל קד' - דימקס
VB4915810T021-  דימקס ~ -021איסוזוחליפי3162.9מכסה מנוע (אלומיניום) - דימקס
VB49158111(ללא איתות)חליפי2131.72כנף קד' שמ' - דימקס  -021
VB49158121(ללא איתות)חליפי2131.72כנף קד' ימ' - דימקס  -021

VB4915851021-  דימקס ~ -021איסוזוחליפי607.77גריל קד' - דימקס
VB49158510021-  דימקס ~ -021איסוזוחליפי467.25קישוט גריל קד' על' - דימקס
VB49158522021-  דימקס ~ -021איסוזוחליפי2872.08קישוט לגריל תח' במגן קד' - דימקס

VB4915853021- דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי2997גריל קד' מוש' על'+תחת'+קישוט ניקל דימקס
VB4915863021-  דימקס ~ -021איסוזוחליפי2139.66קישוט לגריל קד' - דימקס

VB49158787021-   דימקס ~ -021איסוזוחליפי2725.56גריל תח' במגן קד' - דימקס
VB4915881T021-  דימקס ~ -021איסוזוחליפי2789.56מגן קד' - דימקס

VB492111793-04 טרופר ~ 93-98איסוזוחליפי160ביטנה כנף קד' ימ' - טרופר
VB492118093-98 טרופר ~ 93-98איסוזוחליפי810מגן קד' פנימי - טרופר
VB492511000-04 רודיאו ~ 00-04איסוזוחליפי1610.03מכסה מנוע - רודיאו

VB4925179300-04 רודיאו ~ 00-04איסוזוחליפי129.6תומך מגן קד' ימ' - רודיאו
VB4925179400-04 רודיאו ~ 00-04איסוזוחליפי227.4תומך מגן קד' שמ' - רודיאו

VB492518000-04 רודיאו ~ 00-04איסוזוחליפי819.1חיזוק מגן קד' - רודיאו
VB4925181T00-04 רודיאו ~ 00-04איסוזוחליפי1843.23מגן קד' חיצ' - רודיאו

VB510401511015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי321משולש חיצוני המשך מראה ימ' - לודג'י
VB51110179F-26 X4 016-018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1194.9בומבה שמ' לחיזוק קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB51110180F-26 X4 016-018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1170.9בומבה ימ' לחיזוק קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB51110770X4 F26 -016 - '016-018ב.מ.וו / מיניחליפי2567.66מגלש מגן קד ~ (F26) X4
VB51110781X4 F26 - X-LINE -016 '016-018ב.מ.וו / מיניחליפי691גריל צדדי ימ ~ (F26) X4
VB51110782X4 F26 - X-LINE -016 '016-018ב.מ.וו / מיניחליפי691גריל צדדי שמ ~ (F26) X4
VB51110881X3 015-ב.מ.וו / מיניחליפי1391תומך אחורי ימין צדדי(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB51110882X3 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי1391תושבת למגן אח' שמאל(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5125117156 97-04 - '156 ~ 98-05אלפא רומיאוחליפי84.3ביטנה כנף קד' ימ
VB5125118156 98-05 - '156 ~ 98-05אלפא רומיאוחליפי597.6ביטנה כנף קד' שמ

VB51252781ALFA ROMEO 156 98-05 '156 ~ 98-05אלפא רומיאוחליפי3421.3גריל במגן קד' ימ
VB51252782ALFA ROMEO 156 05-98 '156 ~ 98-05אלפא רומיאוחליפי4065.6גריל במגן קד' שמ

VB512528503-05 156-156 ~ 98-05אלפא רומיאוחליפי2630מגן אח' חיצוני
VB512811705- 159 159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי582.2ביטנה כנף קד' ימ' - אלפא
VB5128118159 05- 159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי1136ביטנה כנף קד' שמ' - אלפא
VB5128180159 05- 159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי1110חיזוק מגן קד' - אלפא
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VB5145117147 02-05 - '147 ~ 02-05אלפא רומיאוחליפי242.6ביטנה כנף קד' ימ

VB5145178202-05 147 147 ~ 02-05אלפא רומיאוחליפי616.7גריל במגן קד' שמ' - אלפא
VB514518102-05 147 147 ~ 02-05אלפא רומיאוחליפי1091.9מגן קד' חיצ' - אלפא
VB5145210147 05- 147 ~ 02-05אלפא רומיאוחליפי2428.1מכסה מנוע
VB514521106- 147 147 ~ 06-09אלפא רומיאוחליפי2225.9כנף קד' ימ' - אלפא רומאו
VB514521206- 147 147 ~ 06-09אלפא רומיאוחליפי2225.9כנף קד' שמ' - אלפא רומאו
VB5145251147 06- 147 ~ 06-09אלפא רומיאוחליפי606.59גריל קד' - אלפא
VB5145281147 06-10 147 ~ 06-09אלפא רומיאוחליפי2261.9מגן קד' חיצ' - אלפא
VB5145285D5 147 04-06 147 ~ 02-05אלפא רומיאוחליפי1755.7מגן אח' חיצוני
VB514538109-014 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1988.56מגן קדמי חיצוני - מיטו

VB51453851T08- מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1789.56מגן אח' ללא חיישנים אלפא מיטו
VB5146110011- ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי2869.59מכסה מנוע ג'וליטה
VB5146111011- ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי2187.59כנף קד' ימ' - גוליייטה
VB5146112011- ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי2187.59כנף קד' שמ' - ג'וליטה
VB5146217011-ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי1172.8ביטנה לכנף קידמי ימין גוליטה
VB5146218011-ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי1172.8ביטנה לכנף קידמי שמאל-גוליטה

VB51462781017-  ג'ולייטה ~ -017אלפא רומיאוחליפי390.2תריס ערפל ימ' למגן קד' - ג'וליטה
VB51462782017-  ג'ולייטה ~ -017אלפא רומיאוחליפי390.2גריל שמ' למגן קד' - ג'ויילטה

VB5146286017-  ג'ולייטה ~ -017אלפא רומיאוחליפי5020.23ספויילר למגן קד' - ג'ולייטה
VB518511111 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1289.56כנף קד' ימ' - מיטו
VB5185112010-012 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1205.59כנף קד' שמ' - מיטו

VB5185151TA-MITO -010 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1270.25סורג חזית
VB5185180010-011 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1475.1חיזוק קד' תח'  מיטו
VB5185186-09 מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1166.9ספויילר מגן אח' מיטו
VB5190181017- ג'וליה ~ -017אלפא רומיאוחליפי10152.38מגן קד' חיצ' - ג'וליה

VB51901810017-  ג'וליה ~ -017אלפא רומיאוחליפי6478.87מגן קד' (חיישנים) - ג'וליה
VB520511099-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי1163.33מכסה מנוע - בורה
VB520511099-05 חליפי1163.33מכסה מנוע - בורהVAG99-05  ~ בורה
VB520511299-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי552.9כנף קד' שמ' - בורה
VB520511299-05 חליפי552.9כנף קד' שמ' - בורהVAG99-05  ~ בורה
VB520515199-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי130גריל קד' שחור מוש' - בורה
VB520515199-05 חליפי130גריל קד' שחור מוש' - בורהVAG99-05  ~ בורה

VB5205151199-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי251.9גריל קד' צבע מוש' - בורה
VB5205151199-05 חליפי251.9גריל קד' צבע מוש' - בורהVAG99-05  ~ בורה

VB520517799-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי328קשוט למגן קד' שחור - בורה
VB520517799-05 חליפי328קשוט למגן קד' שחור - בורהVAG99-05  ~ בורה

VB5205178199-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי52גריל במגן קד' ימ' - בורה
VB5205178199-05 חליפי52גריל במגן קד' ימ' - בורהVAG99-05  ~ בורה
VB5205178299-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי97גריל במגן קד' שמ' - בורה
VB5205178299-05 חליפי97גריל במגן קד' שמ' - בורהVAG99-05  ~ בורה
VB5205179198+ בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי163תומך ימ' למגן פולקסווגן בורה
VB5205179198+ חליפי163תומך ימ' למגן פולקסווגן בורהVAG99-05  ~ בורה
VB5205179298+ בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי163תומך שמאל למגן פולקסווגן בורה
VB5205179298+ חליפי163תומך שמאל למגן פולקסווגן בורהVAG99-05  ~ בורה

VB520518199-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי647.99מגן קד' חיצ' - בורה
VB520518199-05 חליפי647.99מגן קד' חיצ' - בורהVAG99-05  ~ בורה
VB520518299-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי284.68מגן קד' תחתון - בורה
VB520518299-05 חליפי284.68מגן קד' תחתון - בורהVAG99-05  ~ בורה
VB520518599-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי740.99מגן אח' חיצ' - בורה
VB520518599-05 חליפי740.99מגן אח' חיצ' - בורהVAG99-05  ~ בורה
VB520518699-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי287.9מגן אח' תחתון - בורה
VB520518699-05 חליפי287.9מגן אח' תחתון - בורהVAG99-05  ~ בורה

VB5205187199-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי290קישוט לצבע למגן אחורי-בורה
VB5205187199-05 חליפי290קישוט לצבע למגן אחורי-בורהVAG99-05  ~ בורה

VB5208102020D-4 08 לגשר עליון-קורולה R 4טויוטהחליפי50.9פחיתD ~ 08-010 קורולה
VB5208202050D-4 08 לגשר עליון-קורולה L 4טויוטהחליפי50.9פחיתD ~ 08-010 קורולה
VB5208502010D-4 08 4טויוטהחליפי48.5פחית אמצעי לגשר עליון-קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB5211100012-015יגוארחליפי6980פח חזית -יגואר ~ XF
VB52111791XF 012-015 - '012-015יגוארחליפי390תפס מגן קד' ימ ~ XF
VB52111792XF 012-015 - '012-015יגוארחליפי480תפס מגן קד' שמ ~ XF

VB5211185XF 11- 08-011יגוארחליפי11988מגן אח' חיצ' יגואר ~ XF
VB5211251XF 012-016 '012-015יגוארחליפי5290גריל קד ~ XF

VB521411249098-02 5טויוטהחליפי27.9תומך קד' ימ' קורולהD ~ 98-00 קורולה
VB521470K01011 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי118תומך מתכת קד'-ויגו

VB5215110UP -14 014פולקסווגןחליפי4855.8מכסה מנוע-  ~ UP
VB5215110UP -14 חליפי4855.8מכסה מנועVAG014-  ~ UP
VB5215151E-PACE  -017 - '017יגוארחליפי3160גריל קד- ~ E-PACE
VB5215178012- סיטיגו UP - 014פולקסווגןחליפי1669.6גריל במגן קד' עליון-  ~ UP
VB5215178012- סיטיגו UP - חליפי1669.6גריל במגן קד' עליוןVAG014-  ~ UP
VB521518014- סטיגו/MII/UP '014פולקסווגןחליפי650.3חיזוק עלי-  ~ UP
VB521518014- סטיגו/MII/UP 'חליפי650.3חיזוק עליVAG014-  ~ UP
VB5215182CITIGO/Mii/UP -014 '014פולקסווגןחליפי1260.9ספויילר קד-  ~ UP
VB5215182CITIGO/Mii/UP -014 'חליפי1260.9ספויילר קדVAG014-  ~ UP
VB5218178F PACE -017 -  '016יגוארחליפי1190גריל תח' למגן קד- ~ F-PACE

VB52181782F PACE -017 - '016יגוארחליפי1095גריל ימ' למגן קד- ~ F-PACE
VB5218602030(כמו בטנה) D-5 06 טיוטה קורולה-L 4טויוטהחליפי270.3תומך מגן אחD ~ 05-07 קורולה

VB5220152XJ 15 04-09יגוארחליפי4290מסגרת ניקל לגריל ~ XJ8/XJ6/XJR
VB52201787XJ '04-09יגוארחליפי2190גריל במגן קד ~ XJ8/XJ6/XJR

VB5220181XJ 015-018 - (חיישנים) '015-018יגוארחליפי12980מגן קד ~ XJ
VB5222181XE -016 016יגוארחליפי4890מגן קד יגואר- ~ XE
VB522801104+ טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3685.99כנף קד' ימ' - טוארג
VB522801104+ חליפי3685.99כנף קד' ימ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB522801204+ טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3620כנף קד' שמ' - טוארג



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB522801204+ חליפי3620כנף קד' שמ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB522810006- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1990.5פח חזית - טוראן
VB522810006- חליפי1990.5פח חזית - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522811105- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי880כנף קד' ימ' - טוראן
VB522811105- חליפי880כנף קד' ימ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB5228112-05 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי880כנף קד' שמ' - טוראן
VB5228112-05 חליפי880כנף קד' שמ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522811704- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי620ביטנה כנף קד' ימ' - טוארג
VB522811704- חליפי620ביטנה כנף קד' ימ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB522811804- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי659.9ביטנה כנף קד' שמ' - טוארג
VB522811804- חליפי659.9ביטנה כנף קד' שמ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB522815209- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי5505.22גריל קד' - טוארג
VB522815209- חליפי5505.22גריל קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB522815305- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי990גריל ק' מוש' טוראן
VB522815305- חליפי990גריל ק' מוש' טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522815507- 'טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי396.2גריל ימ' - טוארג
VB522815507- 'חליפי396.2גריל ימ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB522815607-  'טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי396.2גריל שמ' - טוארג
VB522815607-  'חליפי396.2גריל שמ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB52281574טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי218.1פחית חיזוק שמאל-טוארג
VB52281574חליפי218.1פחית חיזוק שמאל-טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB5228157507 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי218.1פחית חיזוק-טוא'רג
VB5228157507 חליפי218.1פחית חיזוק-טוא'רגVAG04-08 ~ טוארג
VB5228167406-טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3190.9קישוט דלת קד' שמ' טווירג
VB5228167406-חליפי3190.9קישוט דלת קד' שמ' טווירגVAG04-08 ~ טוארג
VB5228178104- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי755.6גריל במגן ימין טוארג
VB5228178104- חליפי755.6גריל במגן ימין טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB52281782טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי679.1גריל מגן קד' שמ' - טוארג
VB52281782חליפי679.1גריל מגן קד' שמ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB5228179512 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי549.4מוביל מגן קד מרכזי פלסטיק-טוארג
VB5228179512 חליפי549.4מוביל מגן קד מרכזי פלסטיק-טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5228180104-08 'טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3350.9חיזוק גריל - טוארג
VB5228180104-08 'חליפי3350.9חיזוק גריל - טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB522818104-06 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1502.29מגן קדמי חיצוני להכנה טוראן
VB522818104-06 חליפי1502.29מגן קדמי חיצוני להכנה טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522818207 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3551.13ספולייר קד' - טוארג
VB522818207 חליפי3551.13ספולייר קד' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB52281821טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2690ספולייר קד טוארג 05 עם חיישן
VB52281821חליפי2690ספולייר קד טוארג 05 עם חיישןVAG04-08 ~ טוארג

VB522818408-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי3710.03חיזוק מגן אח' - ג'טה
VB522818408-010 חליפי3710.03חיזוק מגן אח' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB522818704-08 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי1688.59ניקל מגן אח' - טוארג
VB522818704-08 חליפי1688.59ניקל מגן אח' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB5228188504-08 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי4580.6מגן אח' חיצ' - טוארג
VB5228188504-08 חליפי4580.6מגן אח' חיצ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB522820108- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי444.3פח ניצב-טיגואן
VB522820108- חליפי444.3פח ניצב-טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB522821008- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1991.13מכסה מנוע טוראן
VB522821008- חליפי1991.13מכסה מנוע טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522821108- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1136.3כנף קד' ימ' - טוראן
VB522821108- חליפי1136.3כנף קד' ימ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522821208- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1136.3כנף קד' שמ' - טוראן
VB522821208- חליפי1136.3כנף קד' שמ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522821708 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי513.2ביטנה כנף קד' ימ' - טיגואן
VB522821708 חליפי513.2ביטנה כנף קד' ימ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB522821808 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי513.2ביטנה כנף קד' שמ' - טיגואן
VB522821808 חליפי513.2ביטנה כנף קד' שמ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB5228266104-08 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי1504.2קשת כנף אח' ימ' - טיגואן
VB5228266104-08 חליפי1504.2קשת כנף אח' ימ' - טיגואןVAG04-08 ~ טוארג
VB5228268309-  טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2600.9קישוט תח' דלת אח' ימ' - טוארג
VB5228268309-  חליפי2600.9קישוט תח' דלת אח' ימ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5228277107-010 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי178.2קישוט מגן קד' ימ' - טוראן
VB5228277107-010 חליפי178.2קישוט מגן קד' ימ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB5228277207-010 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי158.3קישוט מגן קד' שמ' שחור - טוראן
VB5228277207-010 חליפי158.3קישוט מגן קד' שמ' שחור - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB5228277308- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי218.9קישוט מגן קד' ימ' לצבע טוראן
VB5228277308- חליפי218.9קישוט מגן קד' ימ' לצבע טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VB5228277408- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי233.2קישוט מגן שמ' לצבע טוראן
VB5228277408- חליפי233.2קישוט מגן שמ' לצבע טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VB522827807-10 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי550.9גריל תחתון טוראן
VB522827807-10 חליפי550.9גריל תחתון טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB5228280011- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי3561.9חיזוק קד' - קאדי
VB5228280011- חליפי3561.9חיזוק קד' - קאדיVAG011-014 ~ טוראן
VB522828108-010 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1730.99מגן קד' חיצ' - טוראן
VB522828108-010 חליפי1730.99מגן קד' חיצ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522828207-10 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי2386.1ספויילר קד' תחתון טוראן
VB522828207-10 חליפי2386.1ספויילר קד' תחתון טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522828309-  טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי682.3קלקר קד' - טוארג
VB522828309-  חליפי682.3קלקר קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB5228284109 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי2210.03חיזוק מגן אח' - טיגואן
VB5228284109 חליפי2210.03חיזוק מגן אח' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB522828507 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1880.99מגן אח' חיצ' בלי חור לחיישן טוראן
VB522828507 חליפי1880.99מגן אח' חיצ' בלי חור לחיישן טוראןVAG04-010 ~ טוראן



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB522828605-010 טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1101.3ספוילר תח' טוראן
VB522828605-010 חליפי1101.3ספוילר תח' טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VB52282861T08- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1105.6ספויילר אח' - טיגואן
VB52282861T08- חליפי1105.6ספויילר אח' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB522830311 קאדי R קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי360.13פחית פנס ראשי
VB522830311 קאדי R חליפי360.13פחית פנס ראשיVAG05-015 ~ קאדי
VB522831111- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1590.13כנף קד' ימ' בלי חור טוראן
VB522831111- חליפי1590.13כנף קד' ימ' בלי חור טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VB5228312010- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1307.4כנף קד' שמ' בלי חור טוראן
VB5228312010- חליפי1307.4כנף קד' שמ' בלי חור טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB522831712- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי516.2ביטנה כנף קד' ימ' - טיגואן
VB522831712- חליפי516.2ביטנה כנף קד' ימ' - טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB5228317811 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי1315.06תושבת מספר טיגואן
VB5228317811 חליפי1315.06תושבת מספר טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB522831812- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי506.99ביטנה כנף קד' שמ' - טיגואן
VB522831812- חליפי506.99ביטנה כנף קד' שמ' - טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB522835311 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי3664.9גריל קד' טיגואן
VB522835311 חליפי3664.9גריל קד' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB52283531012 טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי2160.9גריל קד טוראן
VB52283531012 חליפי2160.9גריל קד טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VB5228362109-011 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי362.1פחית מתחת לראשי ימין טיגואן
VB5228362109-011 חליפי362.1פחית מתחת לראשי ימין טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB5228362208 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי362.1פחית פנס ראשי שמ טיגואן
VB5228362208 חליפי362.1פחית פנס ראשי שמ טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB52283666111 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי1401קשת כנף אח' ימ' טיגואן
VB52283666111 חליפי1401קשת כנף אח' ימ' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB52283666211 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי1401קשת לכנף אח' שמ' טיגואן
VB52283666211 חליפי1401קשת לכנף אח' שמ' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB522837311 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי1910.63מגן מנוע טיגואן
VB522837311 חליפי1910.63מגן מנוע טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB52283761014- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי835.4תריס מגן ימין טוארג
VB52283761014- חליפי835.4תריס מגן ימין טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB5228376209-  טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי835.4כיסוי ערפל קד' שמ' - טוארג
VB5228376209-  חליפי835.4כיסוי ערפל קד' שמ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5228378111- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1707.33גריל מרכזי במגן קד' עם ניקל טוראן
VB5228378111- חליפי1707.33גריל מרכזי במגן קד' עם ניקל טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VB522837871011 טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי469גריל במגן קד' ימ' טוראן
VB522837871011 חליפי469גריל במגן קד' ימ' טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VB5228378T11 טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי2551.23גריל מרכזי במגן קד' טיגואן
VB5228378T11 חליפי2551.23גריל מרכזי במגן קד' טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן
VB5228379111 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי319.2תומך מגן קד' ימ' טיגואן
VB5228379111 חליפי319.2תומך מגן קד' ימ' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB5228379211 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי306.2תומך מגן קד' שמ' טיגואן
VB5228379211 חליפי306.2תומך מגן קד' שמ' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB5228379409-016 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי557.4תומך מרכזי למגן קד' - טוארג
VB5228379409-016 חליפי557.4תומך מרכזי למגן קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB522838009-011 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי2663חיזוק קד' טיגואן
VB522838009-011 חליפי2663חיזוק קד' טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB5228382011- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1260.9ספויילר מגן קד' תחתון טוראן
VB5228382011- חליפי1260.9ספויילר מגן קד' תחתון טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VB522838407 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי2331.8מגן אח'פנימי טוראן
VB522838407 חליפי2331.8מגן אח'פנימי טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VB5228388011- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי307.5ניקל מגן קד' שמ'-טוראן
VB5228388011- חליפי307.5ניקל מגן קד' שמ'-טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VB5228396211 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי274.1ציר מכסה מנוע שמ' טיגואן
VB5228396211 חליפי274.1ציר מכסה מנוע שמ' טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB5228400017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי3566.6פח חזית טיגואן
VB5228400017- חליפי3566.6פח חזית טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB5228400116 טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי2880.9פח חזית-טיגאוון
VB5228400116 חליפי2880.9פח חזית-טיגאווןVAG017-020 ~ טיגואן

VB5228401017- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי97.1פח ניצב -טיגואן
VB5228401017- חליפי97.1פח ניצב -טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB52284011017- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי2391פח חזית טיגואן
VB52284011017- חליפי2391פח חזית טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB5228402017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי580.4פנימי פלסטיק טיגואן
VB5228402017- חליפי580.4פנימי פלסטיק טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228403017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי192.5כיסוי מעל פנס ימ' טיגואן
VB5228403017- חליפי192.5כיסוי מעל פנס ימ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228404017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי192.5כיסוי מעל פנס שמ' טיגואן
VB5228404017- חליפי192.5כיסוי מעל פנס שמ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB52284082017-  טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי1106.56ספויילר אח' - טיגואן
VB52284082017-  חליפי1106.56ספויילר אח' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284085017-  טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי5308.59מגן אח' - טיגואן
VB52284085017-  חליפי5308.59מגן אח' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB52284085T017-  טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי5308.59מגן אח' - טיגואן
VB52284085T017-  חליפי5308.59מגן אח' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB522841116- טיגואן R טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי2308.04כנף קדמי
VB522841116- טיגואן R חליפי2308.04כנף קדמיVAG014-016 ~ טיגואן

VB52284114017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי7281.3דלת קד' ימ' - טיגוואן
VB52284114017- חליפי7281.3דלת קד' ימ' - טיגוואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228411718- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי654.3בטנה קד' ימ' טיגואן
VB5228411718- חליפי654.3בטנה קד' ימ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228411818- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי654.3בטנה קד' שמ' טיגואן
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VB5228411818- חליפי654.3בטנה קד' שמ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB5228412017-  014-016 טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי2350.9כנף קד' שמ' - טיגואן
VB5228412017-  014-016 חליפי2350.9כנף קד' שמ' - טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן

VB52284124017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי7281.3דלת קד' שמ' טיגואן
VB52284124017- חליפי7281.3דלת קד' שמ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228417818 טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי373תושבת מספר-טיגאוון
VB5228417818 חליפי373תושבת מספר-טיגאווןVAG017-020 ~ טיגואן

VB522841791017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי160.3תומך קד' ימ' ברזל בכנף טיגואן
VB522841791017- חליפי160.3תומך קד' ימ' ברזל בכנף טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB522841792017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי435.1תומך קד' שמ' ברזל בכנף טיגואן
VB522841792017- חליפי435.1תומך קד' שמ' ברזל בכנף טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB522845115 טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי3667.59גריל קד'-טיגוואן
VB522845115 חליפי3667.59גריל קד'-טיגוואןVAG014-016 ~ טיגואן

VB52284511017- חליפי2510.76גריל חזית טיגואן
VB5228453017-  טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי1265.99גריל קד' - טיגואן
VB5228453017-  חליפי1265.99גריל קד' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228455012-018 טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי522.5מסגרת פנס ערפל ימ' - טיגוואן
VB5228455012-018 חליפי522.5מסגרת פנס ערפל ימ' - טיגוואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228456012-018 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי522.5גריל שמ' במגן קד' - טיגואן
VB5228456012-018 חליפי522.5גריל שמ' במגן קד' - טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB52284651017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי937.7קשת כנף קד' ימ' - טיגואן
VB52284651017- חליפי937.7קשת כנף קד' ימ' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284652017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי937.7קשת כנף קד' שמ' - טיגואן
VB52284652017- חליפי937.7קשת כנף קד' שמ' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284660017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי796.1קשת כנף אח' שמ' טיגואן
VB52284660017- חליפי796.1קשת כנף אח' שמ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284663021-   חליפי841.8קשת כנף אח' ימ' - טיגואן
VB52284664021-  חליפי1263.16קשת כנף אח' שמ' - טיגואן
VB52284673017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי1579.9פס קישוט קד' ימ' - טיגואן
VB52284673017- חליפי1579.9פס קישוט קד' ימ' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB522846731017-  חליפי522.64קישוט ניקל לדלת קד' ימ' - טיגואן
VB52284674017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי1300.5פס קישוט קד' שמ' - טיגואן
VB52284674017- חליפי1300.5פס קישוט קד' שמ' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB522846741017-  חליפי960.9קישוט ניקל לדלת קד' שמ' - טיגואן
VB52284683017- חליפי1176.76פס קישוט דלת אח' ימ' טיגואן

VB522846831021-  חליפי1205.28פס קישוט דלת אח' ימ' - טיגואן
VB52284684017-  חליפי1071.04קישוט דלת אח' שמ' - טיגואן

VB522846841017-  חליפי542.88פס ניקל תח' דלת אח' שמ' - טיגואן
VB5228469021-  טיגואן ~ -021פולקסווגןחליפי959.56קישוט מרכזי למגן אח' (ניקל) - טיגואן
VB5228469021-  חליפי959.56קישוט מרכזי למגן אח' (ניקל) - טיגואןVAG021- ~ טיגואן
VB5228473016 טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי646.6מגן מנוע תחתון טיגוואן
VB5228473016 חליפי646.6מגן מנוע תחתון טיגוואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB52284731017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי1185.23מגן מנוע מרכזי - טיגואן -017/קודיאק
VB52284731017- חליפי1185.23מגן מנוע מרכזי - טיגואן -017/קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB52284761017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי496גריל ימין עליון טיגואן
VB52284761017- חליפי496גריל ימין עליון טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284762016- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי496כיסוי ערפל שמ' -טיגואן
VB52284762016- חליפי496כיסוי ערפל שמ' -טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284775019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי451.6קישוט ניקל ימ' למגן קד' - טוארג
VB52284775019-  חליפי451.6קישוט ניקל ימ' למגן קד' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB5228478016- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי958.99גריל מגן קד' שחור טיגואן
VB5228478016- חליפי958.99גריל מגן קד' שחור טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB52284781017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי499סורג במגן קד' ימ' טיגואן
VB52284781017- חליפי499סורג במגן קד' ימ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284782017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי499סורג במגן קד' שמ' טיגואן
VB52284782017- חליפי499סורג במגן קד' שמ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52284787019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי904.4תומך אמצעי קד'  - טוארג
VB52284787019-  חליפי904.4תומך אמצעי קד'  - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52284789017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי582.4פנימי פלסטיק טיגואן
VB52284789017- חליפי582.4פנימי פלסטיק טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228479108 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי352.6תומך ימין [ברזל] קד' טיגואן
VB5228479108 חליפי352.6תומך ימין [ברזל] קד' טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB5228479208 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי352.6תומך כנף קד' שמ'-טיגואן
VB5228479208 חליפי352.6תומך כנף קד' שמ'-טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB5228480017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי826.6חיזוק תח' דק טיגואן
VB5228480017- חליפי826.6חיזוק תח' דק טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228481017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי7187מגן קד' טיגואן
VB5228481017- חליפי7187מגן קד' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB5228481T017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי7187מגן קד' טיגואן
VB5228481T017- חליפי7187מגן קד' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן

VB5228482017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי2068.6ספויילר קד' טיגואן
VB5228482017- חליפי2068.6ספויילר קד' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228484017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי3378.8חיזוק אח' טיגואן
VB5228484017- חליפי3378.8חיזוק אח' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228487017- חליפי991.08פס קישוט אח' טיגואן

VB52284871017- חליפי826.24קישוט אח' ימ' טיגואן
VB522848711021-  טיגואן ~ -021פולקסווגןחליפי517.05ניקל ימ' למגן אח' - טיגואן
VB522848711021-  חליפי517.05ניקל ימ' למגן אח' - טיגואןVAG021- ~ טיגואן

VB52284872017- חליפי826.24קישוט אח' שמ' טיגואן
VB5228491017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי109.6תפס מגן קד' ימ' טיגואן
VB5228491017- חליפי109.6תפס מגן קד' ימ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5228492017-  טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי109.6תומך צדדי שמ' למגן קד' - טיגואן
VB5228492017-  חליפי109.6תומך צדדי שמ' למגן קד' - טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
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VB5228500019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי4083.3פח חזית - טוארג
VB5228500019-  חליפי4083.3פח חזית - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB5228568019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי209.5כיסוי בגריל קד' (שחור) - טוארג
VB5228568019-  חליפי209.5כיסוי בגריל קד' (שחור) - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB52285683019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי3988.8קישוט תח' לדלת אח' ימ' - טוארג
VB52285683019-  חליפי3988.8קישוט תח' לדלת אח' ימ' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52285684019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי3988.8קישוט תח' לדלת אח' שמ' - טוארג
VB52285684019-  חליפי3988.8קישוט תח' לדלת אח' שמ' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52285775019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי2378.5קישוט ניקל אמצעי למגן קד' - טוארג
VB52285775019-  חליפי2378.5קישוט ניקל אמצעי למגן קד' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52285792019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי267.3תומך שמ' למגן קד' - טוארג
VB52285792019-  חליפי267.3תומך שמ' למגן קד' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52285804019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי723.2חיזוק קד' תח' - טוארג
VB52285804019-  חליפי723.2חיזוק קד' תח' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB5228583019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי484.7קלקר מגן קד'  - טוארג
VB5228583019-  חליפי484.7קלקר מגן קד'  - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB5228587019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי1067.1פס קישוט מרכזי במגן אח' - טוארג
VB5228587019-  חליפי1067.1פס קישוט מרכזי במגן אח' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB52285871019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי496פס קישוט ימ' במגן אח' - טוארג
VB52285871019-  חליפי496פס קישוט ימ' במגן אח' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52285872019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי496פס קישוט שמ' במגן אח' - טוארג
VB52285872019-  חליפי496פס קישוט שמ' במגן אח' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB522876213- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי410.5כיסוי ערפל שמ' טיגוואן
VB522876213- חליפי410.5כיסוי ערפל שמ' טיגוואןVAG014-016 ~ טיגואן

VB52287811017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי162.3תריס במגן קד' ימ' טיגואן
VB52287811017- חליפי162.3תריס במגן קד' ימ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52287821017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי159.3תריס במגן קד' שמ' טיגואן
VB52287821017- חליפי159.3תריס במגן קד' שמ' טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB52311003021-  גולף ~  -021פולקסווגןחליפי143.4פח משקף ימ' - גולף
VB52311003021-  חליפי143.4פח משקף ימ' - גולףVAG021-  ~ גולף
VB52311004021-  גולף ~  -021פולקסווגןחליפי143.4פח משקף שמ' - גולף
VB52311004021-  חליפי143.4פח משקף שמ' - גולףVAG021-  ~ גולף
VB52311008017-  גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי181.7פלסטיק על' בפח חזית - גולף
VB52311008017-  חליפי181.7פלסטיק על' בפח חזית - גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52311010TGTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי3998.5מכסה מנוע - גולף/גולף
VB52311010TGTI  -021 חליפי3998.5מכסה מנוע - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף

VB52311011019- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1509.6כנף קד' ימ' - גולף
VB52311011019- חליפי1509.6כנף קד' ימ' - גולףVAG017-020 ~ גולף
VB52311012019- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1509.6כנף קד' שמ' - גולף
VB52311012019- חליפי1509.6כנף קד' שמ' - גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523110755018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי131.2תומך כנף -גולף
VB523110755018- חליפי131.2תומך כנף -גולףVAG017-020 ~ גולף
VB523110756018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי350.6תומך כנף -גולף
VB523110756018- חליפי350.6תומך כנף -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52311081GTI -017 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי5686.7מגן קד' -גולף
VB52311081GTI -017 חליפי5686.7מגן קד' -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523110811GTI  -017 פולקסווגןחליפי6537.6מגן קד' - גולףGTI ~ 017-020 גולף
VB523110811GTI  -017 חליפי6537.6מגן קד' - גולףVAGGTI ~ 017-020 גולף

VB52311084018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1411.9חיזוק למגן פולו
VB52311084018- חליפי1411.9חיזוק למגן פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52311151GTI  -017 פולקסווגןחליפי2197.8גריל קד' - גולףGTI ~ 017-020 גולף
VB52311151GTI  -017 חליפי2197.8גריל קד' - גולףVAGGTI ~ 017-020 גולף
VB52311178GTI  -017 פולקסווגןחליפי377מסגרת לוחית רישוי - גולףGTI ~ 017-020 גולף
VB52311178GTI  -017 חליפי377מסגרת לוחית רישוי - גולףVAGGTI ~ 017-020 גולף

VB523111881GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי170.2תומך אח' ימ' צדדי - גולף/גולף
VB523111881GTI  -021 חליפי170.2תומך אח' ימ' צדדי - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף
VB523111882GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי170.2תומך אח' שמ' צדדי - גולף/גולף
VB523111882GTI  -021 חליפי170.2תומך אח' שמ' צדדי - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף
VB523111883GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי170.2תומך ימ' למגן אח' - גולף/גולף
VB523111883GTI  -021 חליפי170.2תומך ימ' למגן אח' - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף
VB523111884GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי170.2תומך שמ' למגן אח' - גולף/גולף
VB523111884GTI  -021 חליפי170.2תומך שמ' למגן אח' - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף

VB52311700GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי1870.13פח חזית - גולף/גולף
VB52311700GTI  -021 חליפי1870.13פח חזית - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף
VB52311761GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי280.7כיסוי ערפל קד' ימ' - גולף/גולף
VB52311761GTI  -021 חליפי280.7כיסוי ערפל קד' ימ' - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף
VB52311762GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי280.7כיסוי ערפל קד' שמ' - גולף/גולף
VB52311762GTI  -021 חליפי280.7כיסוי ערפל קד' שמ' - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף
VB52311787021-  גולף ~  -021פולקסווגןחליפי571.3גריל תח' במגן קד' - גולף
VB52311787021-  חליפי571.3גריל תח' במגן קד' - גולףVAG021-  ~ גולף
VB52311791GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי101.09תומך צדדי ימ' למגן קד' - גולף/גולף
VB52311791GTI  -021 חליפי101.09תומך צדדי ימ' למגן קד' - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף
VB52311792GTI  -021 גולף ~  -021פולקסווגןחליפי101.09תומך צדדי שמ' למגן קד' - גולף/גולף
VB52311792GTI  -021 חליפי101.09תומך צדדי שמ' למגן קד' - גולף/גולףVAG021-  ~ גולף

VB5231180017-  גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1975.33חיזוק למגן קד' - גולף
VB5231180017-  חליפי1975.33חיזוק למגן קד' - גולףVAG017-020 ~ גולף
VB5231181(ללא חיישנים ושפריצר) גולף ~  -021פולקסווגןחליפי3294.2מגן קד' - גולף  -021
VB5231181(ללא חיישנים ושפריצר) חליפי3294.2מגן קד' - גולף  -021VAG021-  ~ גולף
VB5231185021-  גולף ~  -021פולקסווגןחליפי2591.03מגן אח' - גולף
VB5231185021-  חליפי2591.03מגן אח' - גולףVAG021-  ~ גולף
VB5231186021-  גולף ~  -021פולקסווגןחליפי795.2מגן אח' תח' - גולף
VB5231186021-  חליפי795.2מגן אח' תח' - גולףVAG021-  ~ גולף

VB5231300293-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי1170פח חזית כונס כפול פיבר - גולף
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VB5231300293-97 חליפי1170פח חזית כונס כפול פיבר - גולףVAG93-97  ~ גולף
VB5231311196-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי448.11כנף קד' ימ' אליפסה - גולף
VB5231311196-97 חליפי448.11כנף קד' ימ' אליפסה - גולףVAG93-97  ~ גולף
VB5231312196-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי448.11כנף קד' שמ' אליפסה - גולף
VB5231312196-97 חליפי448.11כנף קד' שמ' אליפסה - גולףVAG93-97  ~ גולף

VB523131793-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי110ביטנה כנף קד' ימ' - גולף
VB523131793-97 חליפי110ביטנה כנף קד' ימ' - גולףVAG93-97  ~ גולף

VB52313671'גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי160קשוט דלת קד' ימ' - גולף 93-97 5 דל
VB52313671'חליפי160קשוט דלת קד' ימ' - גולף 93-97 5 דלVAG93-97  ~ גולף
VB5231381193-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי658.9מגן קד'  חצי צבע -גולף
VB5231381193-97 חליפי658.9מגן קד'  חצי צבע -גולףVAG93-97  ~ גולף

VB523140098-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי842.9פח חזית - גולף/בורה
VB523140098-05 חליפי842.9פח חזית - גולף/בורהVAG98-04  ~ גולף
VB523141098-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1579.99מכסה מנוע - גולף
VB523141098-04 חליפי1579.99מכסה מנוע - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523141198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי555.99כנף קד' ימ' - גולף
VB523141198-04 חליפי555.99כנף קד' ימ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523141298-04 02-04פולקסווגןחליפי555.99כנף קד' שמ' - גולף ~ A4
VB523141298-04 חליפי555.99כנף קד' שמ' - גולףVAG02-04 ~ A4
VB523141798-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי198.99ביטנה כנף קד' ימ' - גולף
VB523141798-04 חליפי198.99ביטנה כנף קד' ימ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523141898-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי198.99ביטנה כנף קד' שמ' - גולף
VB523141898-04 חליפי198.99ביטנה כנף קד' שמ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523144198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1980כנף אח' ימ' - גולף
VB523144198-04 חליפי1980כנף אח' ימ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523144598-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי660פח אח' על' - גולף
VB523144598-04 חליפי660פח אח' על' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523145198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי199.9גריל קד' חיצ' - גולף
VB523145198-04 חליפי199.9גריל קד' חיצ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523145498-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי125.32גריל קד' פנימי - גולף
VB523145498-04 חליפי125.32גריל קד' פנימי - גולףVAG98-04  ~ גולף

VB5231460598-01 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי160פח ניצב גולף
VB5231460598-01 חליפי160פח ניצב גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231467198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי99קישוט דלת קד' ימ' (שחור) - גולף
VB5231467198-04 חליפי99קישוט דלת קד' ימ' (שחור) - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231467298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי101.99קישוט דלת קד' שמ' (שחור) - גולף
VB5231467298-04 חליפי101.99קישוט דלת קד' שמ' (שחור) - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231467598-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי149קישוט דלת קד' ימ' (לצבע) - גולף
VB5231467598-04 חליפי149קישוט דלת קד' ימ' (לצבע) - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231467698-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי160קישוט דלת קד' שמ' (לצבע) - גולף
VB5231467698-04 חליפי160קישוט דלת קד' שמ' (לצבע) - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231468198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי185.99קישוט דלת אח' ימ' (שחור) - גולף
VB5231468198-04 חליפי185.99קישוט דלת אח' ימ' (שחור) - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231468298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי90קישוט דלת אח' שמ' (שחור) - גולף
VB5231468298-04 חליפי90קישוט דלת אח' שמ' (שחור) - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231468398-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי160קישוט דלת אח' ימ' (לצבע) - גולף
VB5231468398-04 חליפי160קישוט דלת אח' ימ' (לצבע) - גולףVAG98-04  ~ גולף

VB523147798-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי325.99קשוט למגן קד' לצבע - גולף
VB523147798-04 חליפי325.99קשוט למגן קד' לצבע - גולףVAG98-04  ~ גולף

VB5231477198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי291.9קשוט למגן קד' שחור - גולף
VB5231477198-04 חליפי291.9קשוט למגן קד' שחור - גולףVAG98-04  ~ גולף

VB52314779398-01 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי51תפס ימ' מגן קד' גולף
VB52314779398-01 חליפי51תפס ימ' מגן קד' גולףVAG98-04  ~ גולף
VB52314779498-01 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי51תפס שמ' מגן קד' גולף
VB52314779498-01 חליפי51תפס שמ' מגן קד' גולףVAG98-04  ~ גולף

VB523147898-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי225גריל במגן קד' מרכזי - גולף
VB523147898-04 חליפי225גריל במגן קד' מרכזי - גולףVAG98-04  ~ גולף

VB5231478198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי87גריל במגן קד' ימ' - גולף
VB5231478198-04 חליפי87גריל במגן קד' ימ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231478298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי87גריל במגן קד' שמ' - גולף
VB5231478298-04 חליפי87גריל במגן קד' שמ' - גולףVAG98-04  ~ גולף

VB523148099-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי282.9חיזוק מגן קד' - גולף בורה
VB523148099-05 חליפי282.9חיזוק מגן קד' - גולף בורהVAG98-04  ~ גולף
VB523148198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי862.9מגן קד' חיצ' - גולף
VB523148198-04 חליפי862.9מגן קד' חיצ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523148298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי394מגן קד' תחתון שחור - גולף
VB523148298-04 חליפי394מגן קד' תחתון שחור - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523148499-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי380.9חיזוק מגן אח' - בורה
VB523148499-05 חליפי380.9חיזוק מגן אח' - בורהVAG98-04  ~ גולף
VB523148598-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי930מגן אח' חיצ' לצבע גולף
VB523148598-04 חליפי930מגן אח' חיצ' לצבע גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523148698-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי259.3מגן אח' תחתון - גולף
VB523148698-04 חליפי259.3מגן אח' תחתון - גולףVAG98-04  ~ גולף

VB5231487298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי229.33קשוט מגן אח' שמ' שחור - גולף
VB5231487298-04 חליפי229.33קשוט מגן אח' שמ' שחור - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB52314873גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי142קשוט למגן אח' ימ' - גולף 98-04 לצבע
VB52314873חליפי142קשוט למגן אח' ימ' - גולף 98-04 לצבעVAG98-04  ~ גולף
VB52314874גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי142קשוט למגן אח' שמ' - גולף 98-04 לצבע
VB52314874חליפי142קשוט למגן אח' שמ' - גולף 98-04 לצבעVAG98-04  ~ גולף
VB5231496198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי130ציר מכסה מנוע ימ' - גולף
VB5231496198-04 חליפי130ציר מכסה מנוע ימ' - גולףVAG98-04  ~ גולף
VB5231496298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי130ציר מכסה מנוע שמ' - גולף
VB5231496298-04 חליפי130ציר מכסה מנוע שמ' - גולףVAG98-04  ~ גולף



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB52315001(דיזל) גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1432.29פח חזית מושלם גולף 04
VB52315001(דיזל) חליפי1432.29פח חזית מושלם גולף 04VAG98-04  ~ גולף

VB523151005-08  גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1709.6מכסה מנוע - גולף
VB523151005-08  חליפי1709.6מכסה מנוע - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB523151105- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי633.9כנף קד' ימ' - גולף
VB523151105- חליפי633.9כנף קד' ימ' - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB523151205- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי808.22כנף קד' שמ' - גולף
VB523151205- חליפי808.22כנף קד' שמ' - גולףVAG05-08  ~ גולף

VB5231517105-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי416ביטנה כנף קד' ימ' אח' - גולף
VB5231517105-08 חליפי416ביטנה כנף קד' ימ' אח' - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB5231518105-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי239.56ביטנה כנף קד' שמ' אח' - גולף/ג'טה
VB5231518105-08 חליפי239.56ביטנה כנף קד' שמ' אח' - גולף/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VB523154113D 05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי4881.7כנף אח' ימ' - גולף
VB523154113D 05-08 חליפי4881.7כנף אח' ימ' - גולףVAG05-08  ~ גולף

VB52315425D 05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1290כנף אח' שמ' - גולף
VB52315425D 05-08 חליפי1290כנף אח' שמ' - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB523154605-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי509.99פח אח' עליון - גולף
VB523154605-08 חליפי509.99פח אח' עליון - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB523155305-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי809.5גריל קדמי מושלם גולף
VB523155305-08 חליפי809.5גריל קדמי מושלם גולףVAG05-08  ~ גולף

VB52315531GTI 05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1308.3גריל קד'-גולף
VB52315531GTI 05-08 חליפי1308.3גריל קד'-גולףVAG05-08  ~ גולף

VB523156705+ גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי71.2כיסוי וו גרירה אח' גולף
VB523156705+ חליפי71.2כיסוי וו גרירה אח' גולףVAG05-08  ~ גולף

VB523156713/5 05-09 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי639.2פס קישוט דלת קד' ימ' לצבע גולף
VB523156713/5 05-09 חליפי639.2פס קישוט דלת קד' ימ' לצבע גולףVAG05-08  ~ גולף
VB52315674'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי317.3פס קישוט דלת קד' שמ' שחור-גולף 05-09 4ד
VB52315674'חליפי317.3פס קישוט דלת קד' שמ' שחור-גולף 05-09 4דVAG05-08  ~ גולף
VB52315683'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי258.5פס קישוט דלת אח' ימ' שחור-גולף 05-09 4ד
VB52315683'חליפי258.5פס קישוט דלת אח' ימ' שחור-גולף 05-09 4דVAG05-08  ~ גולף
VB52315684'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי258.5פס קישוט דלת אח' שמ' שחור-גולף 05-09 4ד
VB52315684'חליפי258.5פס קישוט דלת אח' שמ' שחור-גולף 05-09 4דVAG05-08  ~ גולף
VB52315771גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי134.1קישוט מגן קד' ימ' גולף 05-08 שחור
VB52315771חליפי134.1קישוט מגן קד' ימ' גולף 05-08 שחורVAG05-08  ~ גולף
VB52315772גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי134.1קישוט מגן קד' שמ' גולף 05-08 שחור
VB52315772חליפי134.1קישוט מגן קד' שמ' גולף 05-08 שחורVAG05-08  ~ גולף
VB5231577305- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי176.9קישוט מגן קד' ימי' הכנה לצבע גולף
VB5231577305- חליפי176.9קישוט מגן קד' ימי' הכנה לצבע גולףVAG05-08  ~ גולף
VB5231577405- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי176.9קישוט מגן קד' שמ'- הכנה לצבע גולף
VB5231577405- חליפי176.9קישוט מגן קד' שמ'- הכנה לצבע גולףVAG05-08  ~ גולף

VB523157808 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי375.9גריל במגן אמצעי ללא חור לערפל - גולף
VB523157808 חליפי375.9גריל במגן אמצעי ללא חור לערפל - גולףVAG05-08  ~ גולף

VB52315780GTI ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי534.9גריל במגן קד' מרכזי-04 גולף
VB52315780GTI חליפי534.9גריל במגן קד' מרכזי-04 גולףVAG06-010 ~ ג'טה
VB523157811.6+1.8 05-08 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי337.3קד' ימ' +ערפל גולף
VB523157811.6+1.8 05-08 חליפי337.3קד' ימ' +ערפל גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523157821.6+1.8 05-08 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי321.33גריל במגן קד' שמ' +ערפל גולף
VB523157821.6+1.8 05-08 חליפי321.33גריל במגן קד' שמ' +ערפל גולףVAG98-04  ~ גולף
VB523157842.0 03- גולף L  גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי190גריל במגן קד'+ערפל
VB523157842.0 03- גולף L  חליפי190גריל במגן קד'+ערפלVAG98-04  ~ גולף
VB5231578505-08 04-07פולקסווגןחליפי262.1גריל במגן קד' ימ' גולף ~ A3
VB5231578505-08 חליפי262.1גריל במגן קד' ימ' גולףVAG04-07 ~ A3
VB5231578605-08 04-07פולקסווגןחליפי262.1גריל במגן קד' שמ' גולף ~ A3
VB5231578605-08 חליפי262.1גריל במגן קד' שמ' גולףVAG04-07 ~ A3
VB52315791+05 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי67מוביל מגן קד' ימ'-גולף
VB52315791+05 חליפי67מוביל מגן קד' ימ'-גולףVAG05-08  ~ גולף
VB5231579205+ גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי67מוביל מגן קד' שמ'-גולף
VB5231579205+ חליפי67מוביל מגן קד' שמ'-גולףVAG05-08  ~ גולף
VB5231579307- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי72.36שפם קד' ימ' - ג'טה
VB5231579307- חליפי72.36שפם קד' ימ' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB5231579407+ ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי72.36שפם קד' שמ'-ג'טה
VB5231579407+ חליפי72.36שפם קד' שמ'-ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523158005-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי555.12חיזוק מגן קד' פנ' תח' - גולף
VB523158005-08 חליפי555.12חיזוק מגן קד' פנ' תח' - גולףVAG05-08  ~ גולף

VB5231580105-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי459.6חיזוק מגן קד' על' - גולף
VB5231580105-08 חליפי459.6חיזוק מגן קד' על' - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB5231580205-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי979קורה פנימית כוורת גולף פלוס
VB5231580205-08 חליפי979קורה פנימית כוורת גולף פלוסVAG05-08  ~ גולף
VB52315811גולףGTI  -05 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1966.33מגן קד' חיצוני הכנה לצבע
VB52315811גולףGTI  -05 חליפי1966.33מגן קד' חיצוני הכנה לצבעVAG05-08  ~ גולף

VB52315811TגולףGTI  -05 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1966.33מגן קד' חיצוני הכנה לצבע
VB52315811TגולףGTI  -05 חליפי1966.33מגן קד' חיצוני הכנה לצבעVAG05-08  ~ גולף

VB5231581T05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1389.56מגן קד' גולף
VB5231581T05-08 חליפי1389.56מגן קד' גולףVAG05-08  ~ גולף

VB523158205-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי685.13מגן קד' תחתון גולף
VB523158205-08 חליפי685.13מגן קד' תחתון גולףVAG05-08  ~ גולף

VB5231582T05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי685.13מגן קד' תחתון גולף
VB5231582T05-08 חליפי685.13מגן קד' תחתון גולףVAG05-08  ~ גולף
VB52315831GTI 05-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי954.9ספויילר מגן אח' - גולף
VB52315831GTI 05-08 חליפי954.9ספויילר מגן אח' - גולףVAG05-08  ~ גולף

VB523158405-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי904.22חיזוק מגן אח' - גולף
VB523158405-08 חליפי904.22חיזוק מגן אח' - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB523158505-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1992.13מגן אח' על' לצבע - גולף
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VB523158505-08 חליפי1992.13מגן אח' על' לצבע - גולףVAG05-08  ~ גולף
VB523158605-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי908.01מגן אח' תחתון - גולף
VB523158605-08 חליפי908.01מגן אח' תחתון - גולףVAG05-08  ~ גולף

VB5231596105-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי269.55ציר מכסה מנוע ימ' גולף-04/ג'טה
VB5231596105-חליפי269.55ציר מכסה מנוע ימ' גולף-04/ג'טהVAG05-08  ~ גולף

VB5231600גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1586.9פח חזית-גולף 05-08 גולף פלוס
VB5231600חליפי1586.9פח חזית-גולף 05-08 גולף פלוסVAG05-08  ~ גולף
VB523161006- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי1696.8מכסה מנוע-גולף פלוס
VB523161006- חליפי1696.8מכסה מנוע-גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB5231611T06- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי988כנף קד' ימ' - גולף פלוס
VB5231611T06- חליפי988כנף קד' ימ' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB523161206- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי884כנף קד' שמ' - גולף פלוס
VB523161206- חליפי884כנף קד' שמ' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB523161707- +גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי183ביטנה כנף קד' ימ' - גולף
VB523161707- +חליפי183ביטנה כנף קד' ימ' - גולףVAG05-08  ~ גולף

VB5231617110 גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי399.5ביטנה כנף קד' אח' ימ' - גולף פלוס
VB5231617110 חליפי399.5ביטנה כנף קד' אח' ימ' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB5231618110 גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי399.5ביטנה כנף קד' אח' שמ' - גולף פלוס
VB5231618110 חליפי399.5ביטנה כנף קד' אח' שמ' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB523164910 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2755.9דלת מיטען גולף
VB523164910 חליפי2755.9דלת מיטען גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523165006 גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי711.3גריל פנימי-גולף פלוס
VB523165006 חליפי711.3גריל פנימי-גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB523165106- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי711.3גריל קד' חיצ' - גולף פלוס
VB523165106- חליפי711.3גריל קד' חיצ' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB523165206- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי711.3גריל קד' פני'+חיצ' גולף פלוס
VB523165206- חליפי711.3גריל קד' פני'+חיצ' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB523167307- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי478מגן גחון-אוקטביה+גולף
VB523167307- חליפי478מגן גחון-אוקטביה+גולףVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB52316771גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי195קישוט מגן קד ימ-גולף 06 פלוס
VB52316771חליפי195קישוט מגן קד ימ-גולף 06 פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB5231677206+ גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי233קישוט שמ' למגן קד' גולף פלוס
VB5231677206+ חליפי233קישוט שמ' למגן קד' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB5231677305- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי240קישוט ימ' מגן קד' לצבע גולף פלוס
VB5231677305- חליפי240קישוט ימ' מגן קד' לצבע גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB523167805- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי688גריל במגן קד' מרכזי גולף פלוס
VB523167805- חליפי688גריל במגן קד' מרכזי גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB5231678105- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי363.13גריל במגן קד' ימ' גולף פלוס
VB5231678105- חליפי363.13גריל במגן קד' ימ' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB5231678205- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי363.13גריל במגן קד' שמ'  גולף פלוס
VB5231678205- חליפי363.13גריל במגן קד' שמ'  גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB5231678306- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי454.1גריל ימ' במגן קד' בלי ערפל גולף פלוס
VB5231678306- חליפי454.1גריל ימ' במגן קד' בלי ערפל גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB52316784גולף פלוס 05- ללא חור L גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי401.03גריל במגן קדמי
VB52316784גולף פלוס 05- ללא חור L חליפי401.03גריל במגן קדמיVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB5231680010- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1158.56חיזוק מגן קד' - גולף פלוס
VB5231680010- חליפי1158.56חיזוק מגן קד' - גולף פלוסVAG09-012  ~ גולף
VB523168105- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי1986.99מגן קד' חיצוני גולף פלוס
VB523168105- חליפי1986.99מגן קד' חיצוני גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB5231681T05- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי1986.09מגן קד' חיצוני גולף פלוס
VB5231681T05- חליפי1986.09מגן קד' חיצוני גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB523168205- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי561.9מגן קד' תח' גולף פלוס
VB523168205- חליפי561.9מגן קד' תח' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VB5231685010- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי3690.5מגן אח' - גולף פלוס
VB5231685010- חליפי3690.5מגן אח' - גולף פלוסVAG09-012  ~ גולף
VB523170009- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1986פח חזית - גולף
VB523170009- חליפי1986פח חזית - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523170109 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי778.13פח ניצב גולף
VB523170109 חליפי778.13פח ניצב גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231707109-  גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2663.13חיזוק מגן קד' - גולף
VB5231707109-  חליפי2663.13חיזוק מגן קד' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231708GTI 09-12 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי234.1תומך קד' תח' צר גולף
VB5231708GTI 09-12 חליפי234.1תומך קד' תח' צר גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231709VI 09-10 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי255.4כיסוי וו אחורי גולף
VB5231709VI 09-10 חליפי255.4כיסוי וו אחורי גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523171009- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2289.6מכסה מנוע - גולף
VB523171009- חליפי2289.6מכסה מנוע - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523171109- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1208.09כנף קד' ימ' - גולף
VB523171109- חליפי1208.09כנף קד' ימ' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523171145K4831056D גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2712.7דלת קד' ימ' - גולף -09 ראה
VB523171145K4831056D חליפי2712.7דלת קד' ימ' - גולף -09 ראהVAG09-012  ~ גולף

VB523171209- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1208.09כנף קד' שמ' - גולף
VB523171209- חליפי1208.09כנף קד' שמ' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231712409- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2630.6דלת קד' שמ' גולף
VB5231712409- חליפי2630.6דלת קד' שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231715109- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2761.9גריל קדמי - גולף
VB5231715109- חליפי2761.9גריל קדמי - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523171709- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי336.25ביטנה כנף קד' ימ' (הקטן) חלק קד' גולף
VB523171709- חליפי336.25ביטנה כנף קד' ימ' (הקטן) חלק קד' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231717109 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי287.09ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח' - גולף
VB5231717109 חליפי287.09ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523171809- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי336.25ביטנה כנף קד' שמ' (הקטן) חלק קד' גולף
VB523171809- חליפי336.25ביטנה כנף קד' שמ' (הקטן) חלק קד' גולףVAG09-012  ~ גולף
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VB5231718109 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי287.09ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח' - גולף
VB5231718109 חליפי287.09ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523171831GTI 010 פולקסווגןחליפי154.3מחזיר אור אחורי ימין-גולףGTI ~ 014-017 פולו
VB523171831GTI 010 חליפי154.3מחזיר אור אחורי ימין-גולףVAGGTI ~ 014-017 פולו

VB5231738109-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי151.4ביטנה קד' שמ' (חלק קד') - גולף
VB5231738109-012 חליפי151.4ביטנה קד' שמ' (חלק קד') - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231741409- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2285.3דלת אח' ימ' - גולף
VB5231741409- חליפי2285.3דלת אח' ימ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231742109 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי3420.09כנף אח' ימ' 5דל - גולף
VB5231742109 חליפי3420.09כנף אח' ימ' 5דל - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231742409 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2298.3דלת אח' שמ' גולף
VB5231742409 חליפי2298.3דלת אח' שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523174509- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2153.9פח אח' - גולף
VB523174509- חליפי2153.9פח אח' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231745109 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי890פח משקף אח' ימ' גולף
VB5231745109 חליפי890פח משקף אח' ימ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB52317452010-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי890פח משקף אח' שמ' גולף
VB52317452010-012 חליפי890פח משקף אח' שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523174909- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2602.4דלת תא מטען - גולף
VB523174909- חליפי2602.4דלת תא מטען - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231751(GTI ׂ◌ רק) גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1533.2מסגרת גריל קד' שחור - גולף 09-012
VB5231751(GTI ׂ◌ רק) חליפי1533.2מסגרת גריל קד' שחור - גולף 09-012VAG09-012  ~ גולף
VB5231752011- גולף GTI גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2306.9גריל קד' ללא מסגרת
VB5231752011- גולף GTI חליפי2306.9גריל קד' ללא מסגרתVAG09-012  ~ גולף
VB5231753GTI) -09 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1505.29גריל קד' גולף(לא
VB5231753GTI) -09 חליפי1505.29גריל קד' גולף(לאVAG09-012  ~ גולף

VB5231753TGTI) -09 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1505.29גריל קד' גולף(לא
VB5231753TGTI) -09 חליפי1505.29גריל קד' גולף(לאVAG09-012  ~ גולף

VB5231755GTI 09 גולף R 'גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי467.1תריס ערפל ק
VB5231755GTI 09 גולף R 'חליפי467.1תריס ערפל קVAG09-012  ~ גולף
VB5231756GTI -09 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי350תריס שמ' במגן גולף
VB5231756GTI -09 חליפי350תריס שמ' במגן גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523176709 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי250.4כיסוי וו גרירה אח' גולף
VB523176709 חליפי250.4כיסוי וו גרירה אח' גולףVAG06-10 ~ פולו
VB523176809 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי361.6כיסוי ווגרירה ק גולף
VB523176809 חליפי361.6כיסוי ווגרירה ק גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231770GTI 10 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1313.5תושבת מספר ק' גולף
VB5231770GTI 10 חליפי1313.5תושבת מספר ק' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523177209- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי338.46שפם קד' שמ' גולף
VB523177209- חליפי338.46שפם קד' שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317761גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי504.13גריל ימ' - גולף -10 + עם חור
VB52317761חליפי504.13גריל ימ' - גולף -10 + עם חורVAG09-012  ~ גולף
VB52317762גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי504.13גריל במגן שמ' גולף -09 +חור לערפל
VB52317762חליפי504.13גריל במגן שמ' גולף -09 +חור לערפלVAG09-012  ~ גולף

VB523177709- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1098.28גריל במגן מרכזי ניקל- גולף
VB523177709- חליפי1098.28גריל במגן מרכזי ניקל- גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231778GTI 09-12 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1120.03גריל קד' במגן מרכזי גולף
VB5231778GTI 09-12 חליפי1120.03גריל קד' במגן מרכזי גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231778109- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי554.7תריס ערפל קד' ימ' - גולף
VB5231778109- חליפי554.7תריס ערפל קד' ימ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231778209 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי554.7תריס ערפל קד' שמ' גולף
VB5231778209 חליפי554.7תריס ערפל קד' שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231778309-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי505.9תריס ערפל קד' ימ' + ניקל  - גולף
VB5231778309-012 חליפי505.9תריס ערפל קד' ימ' + ניקל  - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231778409-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי505.9תריס ערפל קד' שמ' + ניקל - גולף
VB5231778409-012 חליפי505.9תריס ערפל קד' שמ' + ניקל - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231778709-12  גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי970.29גריל מרכזי במגן קד' גולף
VB5231778709-12  חליפי970.29גריל מרכזי במגן קד' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231779109- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי255.9תומך בין מגן לכנף קד' ימ' גולף
VB5231779109- חליפי255.9תומך בין מגן לכנף קד' ימ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523177911{משקף} גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי338.1תומך ימ-גולף 2009
VB523177911{משקף} חליפי338.1תומך ימ-גולף 2009VAG09-012  ~ גולף

VB5231779209- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי257.9תומך קד'בין במגן לכנף שמ' גולף
VB5231779209- חליפי257.9תומך קד'בין במגן לכנף שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231779212009 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי353.1תומך משקף שמ-גולף
VB5231779212009 חליפי353.1תומך משקף שמ-גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231779309 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי897.6מוביל מגן קד' ימ' גולף
VB5231779309 חליפי897.6מוביל מגן קד' ימ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231779409 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי897.6מוביל מגן קד' שמ' גולף
VB5231779409 חליפי897.6מוביל מגן קד' שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231780(דק) גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי599.56חיזוק מגן קד - גולף -09
VB5231780(דק) חליפי599.56חיזוק מגן קד - גולף -09VAG09-012  ~ גולף

VB52317801109- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי6205.29קורת רוחב תחתון  - גולף
VB52317801109- חליפי6205.29קורת רוחב תחתון  - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317811GTI 09+ גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי3710.9מגן ק' חיצ' גולף+ח.ש
VB52317811GTI 09+ חליפי3710.9מגן ק' חיצ' גולף+ח.שVAG09-012  ~ גולף
VB52317812(GTI לא) 01-03פולקסווגןחליפי2990.8מגן קד' - גולף -09 ~ A3
VB52317812(GTI לא) חליפי2990.8מגן קד' - גולף -09VAG01-03 ~ A3

VB5231782010- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי878.9ספויילר מגן קד' - גולף
VB5231782010- חליפי878.9ספויילר מגן קד' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317821GTI  09- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי13690.6ספוילר מגן קד' תחתון גולף
VB52317821GTI  09- חליפי13690.6ספוילר מגן קד' תחתון גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231782210- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1812.9ספוילר למגן קד' גולף
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VB5231782210- חליפי1812.9ספוילר למגן קד' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523178309 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי236.29ספוילר קד' עליון גולף
VB523178309 חליפי236.29ספוילר קד' עליון גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317831GTI 10 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1950.2ספויילר תח' גולף
VB52317831GTI 10 חליפי1950.2ספויילר תח' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523178409- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1489.99קורת רוחב מגן אח' - גולף
VB523178409- חליפי1489.99קורת רוחב מגן אח' - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317851GTI 09-12 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי5267.3מגן אח' חיצ' גולף
VB52317851GTI 09-12 חליפי5267.3מגן אח' חיצ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231785209-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2809.9מגן אח'+חורים לחיישן מובנה - גולף
VB5231785209-012 חליפי2809.9מגן אח'+חורים לחיישן מובנה - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231786GTI 09-12 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1760.9ספויילר אח' גולף
VB5231786GTI 09-12 חליפי1760.9ספויילר אח' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317861גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2030.3ספוילר מגן אח' גולף 09 2 חורים לאגזוזים
VB52317861חליפי2030.3ספוילר מגן אח' גולף 09 2 חורים לאגזוזיםVAG09-012  ~ גולף

VB523178611גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1488.3ספויילר אחורי גולף 09 חור אחד לאגזוז
VB523178611חליפי1488.3ספויילר אחורי גולף 09 חור אחד לאגזוזVAG09-012  ~ גולף

VB523178709-12 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1513.99ספויילר אח' -גולף
VB523178709-12 חליפי1513.99ספויילר אח' -גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231788109 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי392.03תומך סרגל אח' גולף
VB5231788109 חליפי392.03תומך סרגל אח' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB52317882(5K6807393B) 09- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי370.9תומך אחורי שמ' גולף
VB52317882(5K6807393B) 09- חליפי370.9תומך אחורי שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231788309-011 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי389תומך ימ' מגן אח'-גולף
VB5231788309-011 חליפי389תומך ימ' מגן אח'-גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317883109-011 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי389תומך ימ' מגן אח'-גולף
VB52317883109-011 חליפי389תומך ימ' מגן אח'-גולףVAG09-012  ~ גולף

VB52317884011- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי385תומך אח' שמ' מרובע - גולף
VB52317884011- חליפי385תומך אח' שמ' מרובע - גולףVAG09-012  ~ גולף

VB523179109- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי720.33תומך(שפם) מגן קד' ימ' גולף
VB523179109- חליפי720.33תומך(שפם) מגן קד' ימ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523179209-012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי720.33תומך (שפם) מגן קד' שמ' - גולף
VB523179209-012 חליפי720.33תומך (שפם) מגן קד' שמ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
VB523181013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי5108.9מכסה מנוע - גולף
VB523181013 חליפי5108.9מכסה מנוע - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231817013-016 חליפי210.84ביטנה קד' ימ' - גולף
VB523184513 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי2365.2פח אח' תחתון - גולף
VB523184513 חליפי2365.2פח אח' תחתון - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231851013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3508.9גריל קד' - גולף
VB5231851013- חליפי3508.9גריל קד' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52318511R -013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1963גריל קד'  - גולף
VB52318511R -013 חליפי1963גריל קד'  - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231851T013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3508.9גריל קד' - גולף
VB5231851T013- חליפי3508.9גריל קד' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB5231868GTI -10  גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי96כיסוי וו גרירה מגן קד' גולף
VB5231868GTI -10  חליפי96כיסוי וו גרירה מגן קד' גולףVAG09-012  ~ גולף

VB5231875513 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי284תומך ברזל כנף קד' ימ' -גולף
VB5231875513 חליפי284תומך ברזל כנף קד' ימ' -גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231875613 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי284תומך ברזל כנף קד' שמ' -גולף
VB5231875613 חליפי284תומך ברזל כנף קד' שמ' -גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52318781013-017 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי814.4גריל ימ' במגן קד' - גולף
VB52318781013-017 חליפי814.4גריל ימ' במגן קד' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB523188013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1386.33חיזוק קד' תח' - גולף
VB523188013 חליפי1386.33חיזוק קד' תח' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB5231880113 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי412.3חיזוק עליון - גולף
VB5231880113 חליפי412.3חיזוק עליון - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB5231881עם חור לשפריצר GTI -010  גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי3710.9מגן קד' חיצ' גולף
VB5231881עם חור לשפריצר GTI -010  חליפי3710.9מגן קד' חיצ' גולףVAG09-012  ~ גולף
VB5231885013-017 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1962.33מגן אח' - גולף
VB5231885013-017 חליפי1962.33מגן אח' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319001.2 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי2309.56פח חזית - גולף -013 מנוע
VB52319001.2 חליפי2309.56פח חזית - גולף -013 מנועVAG013-016  ~ גולף

VB523190012.0 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3508.9פח חזית גולף -013 מנוע
VB523190012.0 חליפי3508.9פח חזית גולף -013 מנועVAG013-016  ~ גולף

VB5231911014- (ספורט) גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3290.9כנף קד' ימ' גולף
VB5231911014- (ספורט) חליפי3290.9כנף קד' ימ' גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231912014- (ספורט) גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3290.9כנף קד' שמ'  גולף
VB5231912014- (ספורט) חליפי3290.9כנף קד' שמ'  גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231917013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי620.19ביטנה קד' קד' ימ' - גולף
VB5231917013- חליפי620.19ביטנה קד' קד' ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319171013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי588.56ביטנה קד' ימ' (חלק אח')גולף/ ספורט וואן
VB52319171013- חליפי588.56ביטנה קד' ימ' (חלק אח')גולף/ ספורט וואןVAG013-016  ~ גולף

VB523191787GTI 013-016 פולקסווגןחליפי666.08גריל תח' במגן קד' - גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB523191787GTI 013-016 חליפי666.08גריל תח' במגן קד' - גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף

VB523191813 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי625.09ביטנה קד' קד' שמ' - גולף
VB523191813 חליפי625.09ביטנה קד' קד' שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231951013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1508.9גריל קדמי חיצוני עם ניקל  גולף
VB5231951013- חליפי1508.9גריל קדמי חיצוני עם ניקל  גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319571GTI VII  -013/גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי257.8תושבת לגריל ימ' (שחור) גולף
VB52319571GTI VII  -013/חליפי257.8תושבת לגריל ימ' (שחור) גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319572GTI VII  -013/גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי309.1תושבת לגריל שמ' (שחור) גולף
VB52319572GTI VII  -013/חליפי309.1תושבת לגריל שמ' (שחור) גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319581GTI 013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי5190.9מגן קד'-גולף
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VB52319581GTI 013 חליפי5190.9מגן קד'-גולףVAG013-016  ~ גולף

VB5231967013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי192.33כיסוי וו גרירה אח' גולף
VB5231967013- חליפי192.33כיסוי וו גרירה אח' גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319671GTI -013  פולקסווגןחליפי293.2כיסוי וו גרירה גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB52319671GTI -013  חליפי293.2כיסוי וו גרירה גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף

VB5231968013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי197.33כיסוי וו קד גולף
VB5231968013- חליפי197.33כיסוי וו קד גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319731013- 011-014פולקסווגןחליפי1308.33מגן מנוע מרכזי - גולף/אוקטביה/לאון ~ A8
VB52319731013- חליפי1308.33מגן מנוע מרכזי - גולף/אוקטביה/לאוןVAG011-014 ~ A8

VB5231975GTI -013/גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי356.1פינה למגן קד' ימ' (שחור) גולף
VB5231975GTI -013/חליפי356.1פינה למגן קד' ימ' (שחור) גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319751GTI -013 פולקסווגןחליפי2615.9גריל קד' - פולוGTI ~ 013-016 גולף
VB52319751GTI -013 חליפי2615.9גריל קד' - פולוVAGGTI ~ 013-016 גולף
VB52319761GTI -013 פולקסווגןחליפי480.5גריל במגן ימ' גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB52319761GTI -013 חליפי480.5גריל במגן ימ' גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף
VB52319762GTI -013 פולקסווגןחליפי480.5גריל במגן שמ' גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB52319762GTI -013 חליפי480.5גריל במגן שמ' גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף

VB5231978013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1390.56גריל מרכזי במגן גולף
VB5231978013- חליפי1390.56גריל מרכזי במגן גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319781013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי135.09גריל במגן קד' ימ' ללא חור לפנס גולף
VB52319781013-  חליפי135.09גריל במגן קד' ימ' ללא חור לפנס גולףVAG013-016  ~ גולף

VB523197811013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי952.3גריל ימ' במגן קד' עם ניקל  גולף
VB523197811013-  חליפי952.3גריל ימ' במגן קד' עם ניקל  גולףVAG013-016  ~ גולף
VB523197812013-016 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3031.5גריל תח' במגן קד' מרכזי - גולף
VB523197812013-016 חליפי3031.5גריל תח' במגן קד' מרכזי - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319781313 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי525גריל ימ' במגן תחתון ללא חור- גולף
VB52319781313 חליפי525גריל ימ' במגן תחתון ללא חור- גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319782013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי155.29גריל במגן קד' שמ' ללא חור לפנס גולף
VB52319782013-  חליפי155.29גריל במגן קד' שמ' ללא חור לפנס גולףVAG013-016  ~ גולף

VB523197821013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1009.3גריל שמ' במגן קד' עם ניקל  גולף
VB523197821013-  חליפי1009.3גריל שמ' במגן קד' עם ניקל  גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319782413 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי560גריל שמ' במגן תחתון ללא חור - גולף
VB52319782413 חליפי560גריל שמ' במגן תחתון ללא חור - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319787GTI VII -013/גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1545.4גריל תח' במגן קד' (שחור) - גולף
VB52319787GTI VII -013/חליפי1545.4גריל תח' במגן קד' (שחור) - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319791013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי587.9תומך שפם פנס ראשי ימ' - גולף
VB52319791013-  חליפי587.9תומך שפם פנס ראשי ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319792013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי587.9תומך שפם פנס ראשי שמ' - גולף
VB52319792013-  חליפי587.9תומך שפם פנס ראשי שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319793013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי238.77תומך מגן קד' ימ' (פלסטיק שחור) גולף
VB52319793013-  חליפי238.77תומך מגן קד' ימ' (פלסטיק שחור) גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319793113- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי284תומך מגן קד' ימין גולף
VB52319793113- חליפי284תומך מגן קד' ימין גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319794013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי237.66תומך מגן קד' שמ' (פלסטיק שחור) גולף
VB52319794013-  חליפי237.66תומך מגן קד' שמ' (פלסטיק שחור) גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319794113- פולקסווגןחליפי284תומך מגן קד' שמאל גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB52319794113- חליפי284תומך מגן קד' שמאל גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף

VB5231980013-016 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי4782חיזוק פנ' למגן קד' - גולף
VB5231980013-016 חליפי4782חיזוק פנ' למגן קד' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB52319801013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי2088.18חיזוק קד' עליון גולף
VB52319801013- חליפי2088.18חיזוק קד' עליון גולףVAG013-016  ~ גולף

VB5231981גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3397מגן קד' - גולף -013 ללא חורים
VB5231981חליפי3397מגן קד' - גולף -013 ללא חוריםVAG013-016  ~ גולף

VB52319811013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי4895.69מגן קד'+חור לשפרי' פנס ללא חישן- גולף
VB52319811013- חליפי4895.69מגן קד'+חור לשפרי' פנס ללא חישן- גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319813!גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3397מגן קד' גולף -013+ חורים לחיישנים
VB52319813!חליפי3397מגן קד' גולף -013+ חורים לחיישניםVAG013-016  ~ גולף

VB52319813T!גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3397מגן קד' גולף -013+ חורים לחיישנים
VB52319813T!חליפי3397מגן קד' גולף -013+ חורים לחיישניםVAG013-016  ~ גולף
VB52319817T015- גולף ספורט ואן ~  015-018פולקסווגןחליפי7980.23מגן קד' - גולף ספורט וואן
VB52319817T015- חליפי7980.23מגן קד' - גולף ספורט וואןVAG015-018  ~ גולף ספורט ואן

VB5231982113 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1308.59ספויילר קד' - גולף
VB5231982113 חליפי1308.59ספויילר קד' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VB523198413 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1816.9חיזוק אח' - גולף
VB523198413 חליפי1816.9חיזוק אח' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231985013-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1961.9מגן אח' עם חור ל4 חיישנים  גולף
VB5231985013-  חליפי1961.9מגן אח' עם חור ל4 חיישנים  גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231986גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1867.56ספויילר מגן גולף 13 כיסוי אגזוז עגול
VB5231986חליפי1867.56ספויילר מגן גולף 13 כיסוי אגזוז עגולVAG013-016  ~ גולף

VB52319861013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3687.9ספויילר אח' - גולף
VB52319861013- חליפי3687.9ספויילר אח' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319862013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי3687.9ספויילר אח' (2 חורים לאגזוז) גולף
VB52319862013- חליפי3687.9ספויילר אח' (2 חורים לאגזוז) גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319881013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי382.2תומך למגן אח' צדדי' על הכנף ימ' גולף
VB52319881013- חליפי382.2תומך למגן אח' צדדי' על הכנף ימ' גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319882013-016 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי415.9תומך צדדי שמ' למגן אח' - גולף
VB52319882013-016 חליפי415.9תומך צדדי שמ' למגן אח' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5231988313 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי397.66תומך אח' ימ' - גולף
VB5231988313 חליפי397.66תומך אח' ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319884013-016 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי397.66תומך שפם אח' שמ' - גולף
VB52319884013-016 חליפי397.66תומך שפם אח' שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52319961013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי285.26ציר מכסה מנוע ימ' - גולף
VB52319961013- חליפי285.26ציר מכסה מנוע ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB52319962013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי285.26ציר מכסה מנוע שמאל-גולף
VB52319962013 חליפי285.26ציר מכסה מנוע שמאל-גולףVAG013-016  ~ גולף
VB52320111017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי2997.66כנף קד' ימ' גולף
VB52320111017- חליפי2997.66כנף קד' ימ' גולףVAG017-020 ~ גולף
VB52320112017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי2997.66כנף קד' שמ' גולף
VB52320112017- חליפי2997.66כנף קד' שמ' גולףVAG017-020 ~ גולף
VB52320151021-  גולף ~  -021פולקסווגןחליפי882.1גריל קד' - גולף
VB52320151021-  חליפי882.1גריל קד' - גולףVAG021-  ~ גולף

VB5232017015- גולף ספורט ואן ~  015-018פולקסווגןחליפי620.16ביטנה קד' ימ' חלק קד' - גולף ספורט וואן
VB5232017015- חליפי620.16ביטנה קד' ימ' חלק קד' - גולף ספורט וואןVAG015-018  ~ גולף ספורט ואן

VB5232017317- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1420.8כיסוי תחתון גולף
VB5232017317- חליפי1420.8כיסוי תחתון גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523201791017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי96.2תומך מגן קד' ימ' -גולף
VB523201791017- חליפי96.2תומך מגן קד' ימ' -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523201813- גולף ספורט ואן ~  015-018פולקסווגןחליפי594.5המשך ביטנה גולף
VB523201813- חליפי594.5המשך ביטנה גולףVAG015-018  ~ גולף ספורט ואן
VB5232038017-גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי588.12ביטנה שמ' קד' אח' גולף
VB5232038017-חליפי588.12ביטנה שמ' קד' אח' גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232038617 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי2964.7ספויילר אח'-גולף
VB5232038617 חליפי2964.7ספויילר אח'-גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523205118- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי398.1כיסוי ערפל ימין גולף
VB523205118- חליפי398.1כיסוי ערפל ימין גולףVAG017-020 ~ גולף
VB523205218 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי398.1כיסוי ערפל שמאל גולף
VB523205218 חליפי398.1כיסוי ערפל שמאל גולףVAG017-020 ~ גולף
VB5232053018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1309.56גריל במגן קד' מרכזי תח' גולף
VB5232053018- חליפי1309.56גריל במגן קד' מרכזי תח' גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52320531018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1570.66סורג -גולף
VB52320531018- חליפי1570.66סורג -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523207611018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי73.99כיסוי ערפל ימין  במגן -גולף
VB523207611018- חליפי73.99כיסוי ערפל ימין  במגן -גולףVAG017-020 ~ גולף
VB523207612018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי135.99כיסוי ערפל שמאל   במגן -גולף
VB523207612018- חליפי135.99כיסוי ערפל שמאל   במגן -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232078117- גולף R גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי418.5גריל במגן
VB5232078117- גולף R חליפי418.5גריל במגןVAG017-020 ~ גולף

VB523207811016- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי129.3תושבת פנס ערפל ימ' - גולף
VB523207811016- חליפי129.3תושבת פנס ערפל ימ' - גולףVAG017-020 ~ גולף
VB52320781218 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי471.11גריל שמ' במגן קד' גולף
VB52320781218 חליפי471.11גריל שמ' במגן קד' גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52320782016-  פולקסווגןחליפי151.5כיסוי ערפל קד' שמ' - גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB52320782016-  חליפי151.5כיסוי ערפל קד' שמ' - גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף

VB52320782118 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי350גריל ימ' במגן קד גולף
VB52320782118 חליפי350גריל ימ' במגן קד גולףVAG017-020 ~ גולף
VB52320782217- גולף L גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי475.5גריל במגן
VB52320782217- גולף L חליפי475.5גריל במגןVAG017-020 ~ גולף
VB52320782318 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי472.03גריל ימ' במגן קד' גולף
VB52320782318 חליפי472.03גריל ימ' במגן קד' גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232078717 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי638.2גריל במגן אמצעי גולף
VB5232078717 חליפי638.2גריל במגן אמצעי גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523207911GTI 17 פולקסווגןחליפי286תומך מגן קד' ימין גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB523207911GTI 17 חליפי286תומך מגן קד' ימין גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף
VB523207921018-  גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי212.3תומך צדדי שמ' למגן קד' - גולף
VB523207921018-  חליפי212.3תומך צדדי שמ' למגן קד' - גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52320793018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי241.6תומך מגן ימין -גולף
VB52320793018- חליפי241.6תומך מגן ימין -גולףVAG017-020 ~ גולף
VB52320794018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי605.33תומך מגן שמאל -גולף
VB52320794018- חליפי605.33תומך מגן שמאל -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232081017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי5969.06מגן קד -גולף
VB5232081017- חליפי5969.06מגן קד -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232081T017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי5969.06מגן קד -גולף
VB5232081T017- חליפי5969.06מגן קד -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232082017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי971.6תומך לספויילר קדמי גולף
VB5232082017- חליפי971.6תומך לספויילר קדמי גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52320822017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי887.06ספויילר קד גולף
VB52320822017- חליפי887.06ספויילר קד גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232083017- חליפי159.06מחזיר אור אח' ימ' במגן גולף
VB5232084017-020 ~ גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי95.6מחזיר אור אח' שמ' - גולף
VB5232084017-020 ~ חליפי95.6מחזיר אור אח' שמ' - גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52320851GTI -015 פולקסווגןחליפי3910.03מגן תח' גולףGTI ~ 013-016 גולף
VB52320851GTI -015 חליפי3910.03מגן תח' גולףVAGGTI ~ 013-016 גולף

VB523208511017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי6565.55מגן אח -גולף
VB523208511017- חליפי6565.55מגן אח -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB523208511T017- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי6565.55מגן אח -גולף
VB523208511T017- חליפי6565.55מגן אח -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52320852T015 גולף ספורט ואן ~  015-018פולקסווגןחליפי5390.6מגן אח' גולף ספורט וואן
VB52320852T015 חליפי5390.6מגן אח' גולף ספורט וואןVAG015-018  ~ גולף ספורט ואן

VB5232086817- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי198.3כיסוי וו גרירה קד' גולף
VB5232086817- חליפי198.3כיסוי וו גרירה קד' גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5232210015- גולף ספורט ואן ~  015-018פולקסווגןחליפי2351.99מכסה מנוע - גולף ספורט וואן
VB5232210015- חליפי2351.99מכסה מנוע - גולף ספורט וואןVAG015-018  ~ גולף ספורט ואן
VB5232762017-גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי391.1כיסוי ערפל שמאל+חור גולף
VB5232762017-חליפי391.1כיסוי ערפל שמאל+חור גולףVAG017-020 ~ גולף
VB5232787018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1201.33גריל תח' במגן קד' (עם ניקל) - גולף
VB5232787018- חליפי1201.33גריל תח' במגן קד' (עם ניקל) - גולףVAG017-020 ~ גולף
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VB5233178012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי929תושבת מספר קדמי-ג'טה
VB5233178012 חליפי929תושבת מספר קדמי-ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB523330006-010  ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1836.33פח חזית - ג'טה
VB523330006-010  חליפי1836.33פח חזית - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523330011GTI 04 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1802פח חזית גולף
VB523330011GTI 04 חליפי1802פח חזית גולףVAG05-08  ~ גולף

VB523331006- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1876.6מכסה מנוע ג'טה
VB523331006- חליפי1876.6מכסה מנוע ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB523331106-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי861.32כנף קד' ימ' - ג'טה
VB523331106-010 חליפי861.32כנף קד' ימ' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB523331206-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי807.9כנף קד' שמ' - ג'טה
VB523331206-010 חליפי807.9כנף קד' שמ' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB523331505-09 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי236.59ביטנה כנף קד' חלק אח' ימ' - ג'טה
VB523331505-09 חליפי236.59ביטנה כנף קד' חלק אח' ימ' - ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VB523331706-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי198.99ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד' - ג'טה
VB523331706-010 חליפי198.99ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB523331806-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי198.99ביטנה כנף קד' שמ' חלק קד' - ג'טה
VB523331806-010 חליפי198.99ביטנה כנף קד' שמ' חלק קד' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB5233320A3 06-016/04-07פולקסווגןחליפי807.99מגן מנוע תח ג'טה/סופרב ~ A3
VB5233320A3 06-016/חליפי807.99מגן מנוע תח ג'טה/סופרבVAG04-07 ~ A3
VB523335107 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1505.29גריל קד'(ערום) חיצוני גטה
VB523335107 חליפי1505.29גריל קד'(ערום) חיצוני גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VB523335207 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי807.9מסגרת ניקל גריל-גטה
VB523335207 חליפי807.9מסגרת ניקל גריל-גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VB523335306-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי960.3סט לגריל - ג'טה
VB523335306-010 חליפי960.3סט לגריל - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB52333531A06- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1505.39גריל קד'(ערום ללא ניקלים) ג'טה
VB52333531A06- חליפי1505.39גריל קד'(ערום ללא ניקלים) ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523337106-10 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי539.33קישוט ימין לגריל במגן ג'טה
VB523337106-10 חליפי539.33קישוט ימין לגריל במגן ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB5233375206-11 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי533.33קשוט שמ' למגן קד' ג'טה
VB5233375206-11 חליפי533.33קשוט שמ' למגן קד' ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB5233377107 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי165קישוט מגן קד ימ-גטה
VB5233377107 חליפי165קישוט מגן קד ימ-גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VB5233377207- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי195קישוט מגן קד שמ-גטה
VB5233377207- חליפי195קישוט מגן קד שמ-גטהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523337806- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי251גריל מרכזי במגן קד' ג'טה
VB523337806- חליפי251גריל מרכזי במגן קד' ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB5233378106-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי293גריל במגן קד ימ +חור לערפל גטה
VB5233378106-010 חליפי293גריל במגן קד ימ +חור לערפל גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VB5233378206-09 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי160גריל שמ' במגן + חור לערפל- ג'טה
VB5233378206-09 חליפי160גריל שמ' במגן + חור לערפל- ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB52333782106-09 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי358ניקל מגן קד' שמ' ג'טה
VB52333782106-09 חליפי358ניקל מגן קד' שמ' ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB52333782207 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי358ניקל ימ' למגן קד' -ג'טה
VB52333782207 חליפי358ניקל ימ' למגן קד' -ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB5233379106-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי337גריל ימ' במגן ללא חור -גטה
VB5233379106-010 חליפי337גריל ימ' במגן ללא חור -גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VB5233379206-010- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי337גריל במגן קד' שמ' ללא חור ג'טה
VB5233379206-010- חליפי337גריל במגן קד' שמ' ללא חור ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523338006-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי641.23חיזוק מגן קד' - ג'טה
VB523338006-010 חליפי641.23חיזוק מגן קד' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB52333801012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1089.66תושבת גריל קד' - גטה
VB52333801012- חליפי1089.66תושבת גריל קד' - גטהVAG011-015  ~ ג'טה

VB523338107-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1708.1מגן קד' חיצ' - ג'טה
VB523338107-010 חליפי1708.1מגן קד' חיצ' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB5233381T07-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1708.1מגן קד' חיצ' - ג'טה
VB5233381T07-010 חליפי1708.1מגן קד' חיצ' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523338206-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי813.2ספוילר למגן קד' תח' - ג'טה
VB523338206-010 חליפי813.2ספוילר למגן קד' תח' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB523338306 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי137.09קלקל מגן קד' ג'טה
VB523338306 חליפי137.09קלקל מגן קד' ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB5233385T06-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1389.9מגן אח' חצ' הכנה ג'טה
VB5233385T06-010 חליפי1389.9מגן אח' חצ' הכנה ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523338606-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1732.22ספוילר אח' - ג'טה
VB523338606-010 חליפי1732.22ספוילר אח' - ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB5233388107 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי180תומך אח' ימ' גטה
VB5233388107 חליפי180תומך אח' ימ' גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VB5233388205-09 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי180תומך אח' שמ' ג'טה
VB5233388205-09 חליפי180תומך אח' שמ' ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VB523339306-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי82.1תפס ימ' לכנף קד'-גולף -05/ ג'טה
VB523339306-10 חליפי82.1תפס ימ' לכנף קד'-גולף -05/ ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VB523339406-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי82.1תפס שמ' לכנף קד'-גולף -05/ ג'טה
VB523339406-10 חליפי82.1תפס שמ' לכנף קד'-גולף -05/ ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VB523339607- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי189.33תפס למגן אח' עליון ג'טה
VB523339607- חליפי189.33תפס למגן אח' עליון ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VB52334001.8/2.0 012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי2209.66פח חזית - ג'טה
VB52334001.8/2.0 012- חליפי2209.66פח חזית - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB523340011.2 011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי2809.08פח חזית מושלם ג'טה
VB523340011.2 011- חליפי2809.08פח חזית מושלם ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB523340112 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1032.29פח ניצב-גטה
VB523340112 חליפי1032.29פח ניצב-גטהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233403012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי340.13פח משקף קד עליון ימ' ג'טה
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VB5233403012- חליפי340.13פח משקף קד עליון ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB523340412 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי340.13משקף שמ'-ג'טה
VB523340412 חליפי340.13משקף שמ'-ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334104D -011 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי2588מכסה מנוע ג'טה
VB52334104D -011 חליפי2588מכסה מנוע ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB523341111- 4 ג'טהD W/O S.L.H - 'ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1158.55כנף קד' ימ
VB523341111- 4 ג'טהD W/O S.L.H - 'חליפי1158.55כנף קד' ימVAG011-015  ~ ג'טה
VB523341211- 4 ג'טהD W/O S.L.H - 'ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1158.55כנף קד' שמ
VB523341211- 4 ג'טהD W/O S.L.H - 'חליפי1158.55כנף קד' שמVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334132012 גטה-R ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי509.3תומך כנף קד
VB52334132012 גטה-R חליפי509.3תומך כנף קדVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334142012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי499.9תומך כנף קד'שמ'גטה
VB52334142012 חליפי499.9תומך כנף קד'שמ'גטהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233417012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי938.99ביטנה כנף קד' ימ' - ג'טה
VB5233417012- חליפי938.99ביטנה כנף קד' ימ' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB523341812 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי938.99ביטנה כנף קד' שמ' - ג'טה
VB523341812 חליפי938.99ביטנה כנף קד' שמ' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233419011-  ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי795.9בולם מטען - ג'טה
VB5233419011-  חליפי795.9בולם מטען - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233449012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי3080.1מכסה מטען - ג'טה
VB5233449012- חליפי3080.1מכסה מטען - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233452012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי3950.13גריל קד' ג'יטה שחור+ניקל
VB5233452012- חליפי3950.13גריל קד' ג'יטה שחור+ניקלVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233453012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1365.55סורג קד' - ג'טה
VB5233453012 חליפי1365.55סורג קד' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233453T012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1365.55סורג קד' - ג'טה
VB5233453T012 חליפי1365.55סורג קד' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233454012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1879.9גריל קד' תחת' במגן ג'יטה ניקל+שחור
VB5233454012- חליפי1879.9גריל קד' תחת' במגן ג'יטה ניקל+שחורVAG011-015  ~ ג'טה

VB523345787011-015 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1908.56גריל תח' במגן קד' - ג'טה
VB523345787011-015 חליפי1908.56גריל תח' במגן קד' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233468012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי371.6כיסוי וו גרירה קד'-ג'טה
VB5233468012- חליפי371.6כיסוי וו גרירה קד'-ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233473011-014 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1672.2מגן מנוע תחתון ג'טה/פאסאט
VB5233473011-014 חליפי1672.2מגן מנוע תחתון ג'טה/פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52334731011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1676.5מגן מנוע ג'טה
VB52334731011- חליפי1676.5מגן מנוע ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334761ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי287.56גריל במגן קד'ימ' ג'טה 012 ללא חור
VB52334761חליפי287.56גריל במגן קד'ימ' ג'טה 012 ללא חורVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334762011-015 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי287.56כיסוי ערפל קד' שמ' (לא חור) - ג'טה
VB52334762011-015 חליפי287.56כיסוי ערפל קד' שמ' (לא חור) - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334763012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי258.9מסגרת פנס ערפל שמ' ג'טה+חור
VB52334763012- חליפי258.9מסגרת פנס ערפל שמ' ג'טה+חורVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334764012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי179.9מסגרת ערפל ימ' + חור -ג'טה
VB52334764012- חליפי179.9מסגרת ערפל ימ' + חור -ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334770011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1150קישוט מגן קד' מרכזי ניקל ג'טה
VB52334770011- חליפי1150קישוט מגן קד' מרכזי ניקל ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233478(ללא ניקל) ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1110.3גריל במגן קד' ג'טה -011
VB5233478(ללא ניקל) חליפי1110.3גריל במגן קד' ג'טה -011VAG011-015  ~ ג'טה

VB523347912012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי438.13תומך קד' ימ' ג'טה
VB523347912012 חליפי438.13תומך קד' ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334792012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי438.13תומך קד' שמ' ג'טה
VB52334792012- חליפי438.13תומך קד' שמ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233480ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1809.99חיזוק קד' ג'טה 2012 עם זרועות
VB5233480חליפי1809.99חיזוק קד' ג'טה 2012 עם זרועותVAG011-015  ~ ג'טה

VB52334801ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1905.23חיזוק מגן קד' - ג'טה 012 ללא זרועות
VB52334801חליפי1905.23חיזוק מגן קד' - ג'טה 012 ללא זרועותVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334802011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי588.23חיזוק קד' עלי' -ג'טה
VB52334802011- חליפי588.23חיזוק קד' עלי' -ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233481012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1508.56מגן קד' - ג'טה
VB5233481012- חליפי1508.56מגן קד' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB52334811T016-  011-015 ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי3908.26מגן קד' - ג'טה
VB52334811T016-  011-015 חליפי3908.26מגן קד' - ג'טהVAG016- ~ ג'טה

VB5233482012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1979.9ספויילר קד' ג'טה
VB5233482012- חליפי1979.9ספויילר קד' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233483011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1018.4קלקר מגן קד' - ג'טה
VB5233483011- חליפי1018.4קלקר מגן קד' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233484012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי4309.6חיזוק מגן אח' - ג'טה
VB5233484012- חליפי4309.6חיזוק מגן אח' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233485012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי3108.56מגן אח' - ג'טה
VB5233485012- חליפי3108.56מגן אח' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233486011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1309.99ספויילר אח' - ג'טה
VB5233486011- חליפי1309.99ספויילר אח' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233486112- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי5070.9ספוילר למגן אח' ג'טה
VB5233486112- חליפי5070.9ספוילר למגן אח' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233487012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי306.13תפס מגן אח' גטה
VB5233487012- חליפי306.13תפס מגן אח' גטהVAG011-015  ~ ג'טה

VB523348812012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי299.56תומך אח' ימ ג'טה
VB523348812012 חליפי299.56תומך אח' ימ ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334882012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי299.56תומך אח' שמ' ג'טה
VB52334882012- חליפי299.56תומך אח' שמ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB5233489011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי904.99קלקר מגן אח' - ג'טה
VB5233489011- חליפי904.99קלקר מגן אח' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
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VB523349111- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי305.55תומך אח' ימ' ג'טה
VB523349111- חליפי305.55תומך אח' ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB523349212 מגן אח-גטה L ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי305.55מוביל
VB523349212 מגן אח-גטה L חליפי305.55מובילVAG011-015  ~ ג'טה
VB5233495012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי956.26מיכל שפריצרים - ג'טה
VB5233495012 חליפי956.26מיכל שפריצרים - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB52334961012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי350.9ציר מכסה מנוע ימ' ג'טה
VB52334961012- חליפי350.9ציר מכסה מנוע ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VB52334962012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי350.9ציר מכסה מנוע שמ' ג'טה
VB52334962012- חליפי350.9ציר מכסה מנוע שמ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB523350115- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי1138.1חיזוק עליון לגריל קד' ג'טה
VB523350115- חליפי1138.1חיזוק עליון לגריל קד' ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB523351715- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי630.9בטנה קד' ימ' ג'טה
VB523351715- חליפי630.9בטנה קד' ימ' ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB5233518016-  ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי540.99ביטנה קד' שמ' - ג'טה
VB5233518016-  חליפי540.99ביטנה קד' שמ' - ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB523355315- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי2789.9גריל קדמי ג'טה
VB523355315- חליפי2789.9גריל קדמי ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VB52335549016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי3562.8מכסה מטען - גטה
VB52335549016- חליפי3562.8מכסה מטען - גטהVAG016- ~ ג'טה

VB523355515- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי496תריס ימין במגן תח ג'טה
VB523355515- חליפי496תריס ימין במגן תח ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB5233556016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי496כיסוי מגן קד שמ' - ג'טה
VB5233556016- חליפי496כיסוי מגן קד שמ' - ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB5233568015- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי244.2כיסוי וו גרירה קד-גטה
VB5233568015- חליפי244.2כיסוי וו גרירה קד-גטהVAG016- ~ ג'טה

VB5233576113- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי1155.7כיסוי ערפל ימ' טיגוואן
VB5233576113- חליפי1155.7כיסוי ערפל ימ' טיגוואןVAG014-016 ~ טיגואן
VB52335762016-ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי1225תושבת לעפרל קדמי שמ'- ג'טה
VB52335762016-חליפי1225תושבת לעפרל קדמי שמ'- ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB52335763016-ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי1225תושבת לעפרל קדמי ימ'- ג'טה
VB52335763016-חליפי1225תושבת לעפרל קדמי ימ'- ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB5233577317- קארוק S-3-Q2-A3 18 ג'טה ~ -016סקודהחליפי1055.26מגן מנוע גטה
VB5233577317- קארוק S-3-Q2-A3 18 חליפי1055.26מגן מנוע גטהVAG016- ~ ג'טה
VB52335781016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי327.33סורג+חור מגן קד' ימין-גטה
VB52335781016- חליפי327.33סורג+חור מגן קד' ימין-גטהVAG016- ~ ג'טה

VB523357811016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי356.8גריל ימין במגן קד' פולקסווגאן ג'יטה
VB523357811016- חליפי356.8גריל ימין במגן קד' פולקסווגאן ג'יטהVAG016- ~ ג'טה

VB52335782016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי332.15תריס קד' שמ'+חור ג'טה
VB52335782016- חליפי332.15תריס קד' שמ'+חור ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB52335791015 ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי359.1תומך מגן קד' ימין-ג'טה
VB52335791015 חליפי359.1תומך מגן קד' ימין-ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB52335792016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי359.1תומך צדדי שמ' למגן קד' - ג'טה
VB52335792016- חליפי359.1תומך צדדי שמ' למגן קד' - ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB5233579516 ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי272.9תומך מרכזי למגן אח' ג'טה
VB5233579516 חליפי272.9תומך מרכזי למגן אח' ג'טהVAG016- ~ ג'טה

VB5233582016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי5258.4ספוילר קד-גטה
VB5233582016- חליפי5258.4ספוילר קד-גטהVAG016- ~ ג'טה
VB5233583015-חליפי191.9מחזיר אור אח' ימ' ג'טה
VB523358416 חליפי191.9מחזיר אור אח' שמ'-ג'טה
VB523358516- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי3907.69מגן אחורי ללא חור לחיישן ג'טה
VB523358516- חליפי3907.69מגן אחורי ללא חור לחיישן ג'טהVAG016- ~ ג'טה

VB52335881016- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי907.22תומך אח' ימ' -ג'טה
VB52335881016- חליפי907.22תומך אח' ימ' -ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB5233588216- ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי907.22תומך אחורי שמאל ג'טה
VB5233588216- חליפי907.22תומך אחורי שמאל ג'טהVAG016- ~ ג'טה
VB5233588416 ג'טה ~ -016פולקסווגןחליפי315תומך אח שמ' צדדי גטה
VB5233588416 חליפי315תומך אח שמ' צדדי גטהVAG016- ~ ג'טה

VB5233787013- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי2488.5גריל במגן קד' טיגואן
VB5233787013- חליפי2488.5גריל במגן קד' טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן

VB523410721015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי227.1תומך שפם אח' ימ' פאסאט
VB523410721015- חליפי227.1תומך שפם אח' ימ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB52341086015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1858ספוילר אחורי פאסאט
VB52341086015- חליפי1858ספוילר אחורי פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB5234178CC פולקסווגןחליפי1320.5תושבת מספר-פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234178CC חליפי1320.5תושבת מספר-פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB523420178021 פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי645.84תושבת מספר פאסאט
VB523420178021 חליפי645.84תושבת מספר פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB52342178021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי295.7תושבת לוחית רישוי קד' - פאסאט
VB52342178021-  חליפי295.7תושבת לוחית רישוי קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB5234251021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי1671.8גריל קד' - פאסאט
VB5234251021-  חליפי1671.8גריל קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB52342524021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי950ניקל לגריל קד' מרכזי - פאסאט
VB52342524021-  חליפי950ניקל לגריל קד' מרכזי - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB5234253021-  ~ פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי2447.36גריל קד' פאסאט
VB5234253021-  ~ חליפי2447.36גריל קד' פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB5234273021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי700.2מגן מצננים תח' - פאסאט
VB5234273021-  חליפי700.2מגן מצננים תח' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB52342731021-  גולף ~  -021פולקסווגןחליפי685.32מגן מצננים תח' - גולף
VB52342731021-  חליפי685.32מגן מצננים תח' - גולףVAG021-  ~ גולף

VB5234277021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי838קישוט תח' מרכזי למגן קד' - פאסאט
VB5234277021-  חליפי838קישוט תח' מרכזי למגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB52342772021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי389ניקל שמ' למגן קד' - פאסאט
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VB52342772021-  חליפי389ניקל שמ' למגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB52342773021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי389ניקל ימ' למגן קד' - פאסאט
VB52342773021-  חליפי389ניקל ימ' למגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB52342783021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי374.68קישוט ימ' למגן קד' - פאסאט
VB52342783021-  חליפי374.68קישוט ימ' למגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB52342784021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי374.68קישוט שמ' למגן קד' - פאסאט
VB52342784021-  חליפי374.68קישוט שמ' למגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB52342787021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי667גריל תח' במגן קד' - פאסאט
VB52342787021-  חליפי667גריל תח' במגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB52342793021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי188תומך מגן קד' ימ' - פאסאט
VB52342793021-  חליפי188תומך מגן קד' ימ' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB52342794021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי129תומך צדדי שמ' למגן קד' - פאסאט
VB52342794021-  חליפי129תומך צדדי שמ' למגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB5234280021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי493חיזוק עליון פלסטיק למגן קד' - פאסאט
VB5234280021-  חליפי493חיזוק עליון פלסטיק למגן קד' - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB5234281021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי4642.92מגן קד' (קומפורטליין) - פאסאט
VB5234281021-  חליפי4642.92מגן קד' (קומפורטליין) - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB52342810021-  פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי4642.92מגן קד' (הייליין) - פאסאט
VB52342810021-  חליפי4642.92מגן קד' (הייליין) - פאסאטVAG021-  ~ פאסאט
VB5234285T021-  ~ פאסאט ~  -021פולקסווגןחליפי5536.56מגן אח' חיצוני פאסאט
VB5234285T021-  ~ חליפי5536.56מגן אח' חיצוני פאסאטVAG021-  ~ פאסאט

VB523450002-05 02-04פולקסווגןחליפי1079.9פח חזית 1.8 - פאסאט ~ A4
VB523450002-05 חליפי1079.9פח חזית 1.8 - פאסאטVAG02-04 ~ A4

VB5234500102-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1460פח חזית 2.8 - פאסאט
VB5234500102-05 חליפי1460פח חזית 2.8 - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VB5234500201-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1079.9פח חזית מושלם - פאסאט
VB5234500201-05 חליפי1079.9פח חזית מושלם - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VB523451102-05 02-04פולקסווגןחליפי489.9כנף קד' ימ' - +חור פנס - פאסאט ~ A4
VB523451102-05 חליפי489.9כנף קד' ימ' - +חור פנס - פאסאטVAG02-04 ~ A4

VB5234511105-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי489.9כנף קד' ימ' - בלי חור פאסאט
VB5234511105-05 חליפי489.9כנף קד' ימ' - בלי חור פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VB523451202-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי489.9כנף קד' שמ' - +חור פנס - פאסאט
VB523451202-05 חליפי489.9כנף קד' שמ' - +חור פנס - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VB5234512105-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי490כנף קד' שמ' - בלי חור - פאסאט
VB5234512105-05 חליפי490כנף קד' שמ' - בלי חור - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VB5234517811 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1300.5תושבת מס קד פאסאט
VB5234517811 חליפי1300.5תושבת מס קד פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB523451802-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי290ביטנה כנף קד' שמ' - פאסאט
VB523451802-05 חליפי290ביטנה כנף קד' שמ' - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VB523455101-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי589.9גריל קד' - פאסאט
VB523455101-05 חליפי589.9גריל קד' - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VB5234576202-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי180קשוט ניקל שמ' למגן קד' עליון- פאסאט
VB5234576202-05 חליפי180קשוט ניקל שמ' למגן קד' עליון- פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VB5234577101-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי177קישוט מגן קד'ימ' לניקל פאסט
VB5234577101-05 חליפי177קישוט מגן קד'ימ' לניקל פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VB5234577201-05  פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי170.9קישוט מגן קד' שמ' לניקל פאסאט
VB5234577201-05  חליפי170.9קישוט מגן קד' שמ' לניקל פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VB5234577501-05 שחור-פאסט R 'פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי251.9קישוט מגן קד
VB5234577501-05 שחור-פאסט R 'חליפי251.9קישוט מגן קדVAG01-05 ~ פאסאט
VB5234577601-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי244קישוט שמ' שחור למגן קד' פאסאט
VB5234577601-05 חליפי244קישוט שמ' שחור למגן קד' פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VB523457802-05 02-04פולקסווגןחליפי196.33גריל במגן קד' מרכזי פאסט ~ A4
VB523457802-05 חליפי196.33גריל במגן קד' מרכזי פאסטVAG02-04 ~ A4

VB52345781פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי125גריל במגן קד' ימ' פאסט 02-05 ללא חור
VB52345781חליפי125גריל במגן קד' ימ' פאסט 02-05 ללא חורVAG01-05 ~ פאסאט
VB52345782פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי125גריל במגן קדמי שמ' פאסט 02-05 ללא חור
VB52345782חליפי125גריל במגן קדמי שמ' פאסט 02-05 ללא חורVAG01-05 ~ פאסאט
VB52345783לערפל פאסאט 02 עם חור R פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי161גריל במגן
VB52345783לערפל פאסאט 02 עם חור R חליפי161גריל במגןVAG01-05 ~ פאסאט
VB52345784לערפל פאסאט 02 עם חור L פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי160גריל במגן
VB52345784לערפל פאסאט 02 עם חור L חליפי160גריל במגןVAG01-05 ~ פאסאט

VB523458002-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי445.9חיזוק מגן קד' - פאסאט
VB523458002-05 חליפי445.9חיזוק מגן קד' - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VB523458102-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי950.9מגן קד' חיצ' לצבע - פאסאט
VB523458102-05 חליפי950.9מגן קד' חיצ' לצבע - פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VB5234585101-05 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי690.8ספויילר למגן אח' פסאט
VB5234585101-05 חליפי690.8ספויילר למגן אח' פסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523459101+ פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי288.5תומך למגן קד' ימ' פסאט
VB523459101+ חליפי288.5תומך למגן קד' ימ' פסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VB523460006-010  פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1399.06פח חזית - פאסאט
VB523460006-010  חליפי1399.06פח חזית - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523460706-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי366.04חיזוק מגן קד' תח' - פאסט
VB523460706-010 חליפי366.04חיזוק מגן קד' תח' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523461006-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1722.3מכסה מנוע פאסאט
VB523461006-010 חליפי1722.3מכסה מנוע פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523461106-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי861.03כנף קד' ימ' - פאסט
VB523461106-010 חליפי861.03כנף קד' ימ' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523461206-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי861.03כנף קד' שמ' - פאסט
VB523461206-010 חליפי861.03כנף קד' שמ' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523461706-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי193.26ביטנה כנף קד' ימ' - פאסט
VB523461706-010 חליפי193.26ביטנה כנף קד' ימ' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523461806-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי191.59ביטנה כנף קד' שמ' קד' - פאסט
VB523461806-010 חליפי191.59ביטנה כנף קד' שמ' קד' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5234618106-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי270.33ביטנה כנף קד' שמ' אח' - פאסט
VB5234618106-010 חליפי270.33ביטנה כנף קד' שמ' אח' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234618206-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי303.3ביטנה כנף קד' ימ' - פאסט
VB5234618206-010 חליפי303.3ביטנה כנף קד' ימ' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523464506+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1698.33פח אחורי פאסט
VB523464506+ חליפי1698.33פח אחורי פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523465306- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1561.29גריל קד' מושלם ניקל פאסאט
VB523465306- חליפי1561.29גריל קד' מושלם ניקל פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB5234653106- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1807.55גריל קד' מושלם שחור+מסגרת ניקל פאסט
VB5234653106- חליפי1807.55גריל קד' מושלם שחור+מסגרת ניקל פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234653206- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1970גריל קד מושלם +חורים לחיישנים פסאט
VB5234653206- חליפי1970גריל קד מושלם +חורים לחיישנים פסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523466706-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי299.7כיסוי וו גרירה אח' - פאסאט
VB523466706-010 חליפי299.7כיסוי וו גרירה אח' - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52346671(3C0853516A2ZZ) 06 פאסאט R 'פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי689.33קישוט דלת קד
VB52346671(3C0853516A2ZZ) 06 פאסאט R 'חליפי689.33קישוט דלת קדVAG06-010 ~ פאסאט
VB52346674(3C08549399B9) פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי355.2פס קישוט קד שמ תחתון פאסט
VB52346674(3C08549399B9) חליפי355.2פס קישוט קד שמ תחתון פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234668105- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי435.3פס קישוט דלת אח' ימי' פאסט
VB5234668105- חליפי435.3פס קישוט דלת אח' ימי' פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB52346771פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי166מסגרת איתות קד' ימ' פאסט -06 שחור
VB52346771חליפי166מסגרת איתות קד' ימ' פאסט -06 שחורVAG06-010 ~ פאסאט
VB52346772פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי178.7מסגרת איתות קד' שמ' פאסט -06 שחור
VB52346772חליפי178.7מסגרת איתות קד' שמ' פאסט -06 שחורVAG06-010 ~ פאסאט

VB52346772106-09 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי192קישוט המשך שמ' שחור במגן קד' פאסט
VB52346772106-09 חליפי192קישוט המשך שמ' שחור במגן קד' פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52346773פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי228.33מסגרת איתו קד' ימ' פאסט -06 הכנה לצבע
VB52346773חליפי228.33מסגרת איתו קד' ימ' פאסט -06 הכנה לצבעVAG06-010 ~ פאסאט

VB52346773106-09 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי228.33קישוט המשך ימ' שחור במגן קד' פאסט
VB52346773106-09 חליפי228.33קישוט המשך ימ' שחור במגן קד' פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52346774פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי228.33מסגרת איתות קד' שמ' פאסאט -06 הכנה לצבע
VB52346774חליפי228.33מסגרת איתות קד' שמ' פאסאט -06 הכנה לצבעVAG06-010 ~ פאסאט

VB5234678פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי308.09גריל במגן קד מרכזי פאסאט 06 שחור ללא ניקל
VB5234678חליפי308.09גריל במגן קד מרכזי פאסאט 06 שחור ללא ניקלVAG06-010 ~ פאסאט

VB5234678006- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי308.09גריל במגן קד' מרכזי+ניקל פאסאט
VB5234678006- חליפי308.09גריל במגן קד' מרכזי+ניקל פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234678106- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי358.09גריל במגן קד' ימ' פאסאט
VB5234678106- חליפי358.09גריל במגן קד' ימ' פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234678206- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי358.09גריל במגן קד' שמ' פאסאט
VB5234678206- חליפי358.09גריל במגן קד' שמ' פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234678306+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי169.06כיסוי ערפל קד' ימ' (עם ערפל) - פאסט
VB5234678306+ חליפי169.06כיסוי ערפל קד' ימ' (עם ערפל) - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234678406+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי169.06כיסוי ערפל קד' שמ' (עם ערפל) - פאסט
VB5234678406+ חליפי169.06כיסוי ערפל קד' שמ' (עם ערפל) - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234679106 פאאסט R פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי123.03תומך למגן קד
VB5234679106 פאאסט R חליפי123.03תומך למגן קדVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234679206 פאאסט L 'פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי92תומך למגן קד
VB5234679206 פאאסט L 'חליפי92תומך למגן קדVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234679306-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי123.03תומך מגן קד' ימ' - פאסט
VB5234679306-010 חליפי123.03תומך מגן קד' ימ' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234679406- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי121.09תומך מגן קד שמ פסאט
VB5234679406- חליפי121.09תומך מגן קד שמ פסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52346794106 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי138.09תפס מגן שמ'פאסט
VB52346794106 חליפי138.09תפס מגן שמ'פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523468006-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי904.06חיזוק מגן קד' - פאסאט
VB523468006-010 חליפי904.06חיזוק מגן קד' - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523468106-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1398.06מגן קד' חיצ' הכנה - פאסט
VB523468106-010 חליפי1398.06מגן קד' חיצ' הכנה - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52346811T06- חליפי2079.09מגן קד'+בקרת חנייה פאסאט
VB5234681206- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2290מגן קד' חצ'+ח.למגבים פאסאט
VB5234681206- חליפי2290מגן קד' חצ'+ח.למגבים פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234681T06-010 חליפי1398.06מגן קד' חיצ' הכנה - פאסט

VB523468206-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי681.06ספויילר מגן קד' - פאסט
VB523468206-010 חליפי681.06ספויילר מגן קד' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523468406-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1135.03חיזוק מגן אח' - פאסט
VB523468406-010 חליפי1135.03חיזוק מגן אח' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523468506-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2488.09מגן אח' חיצ' - פאסאט
VB523468506-010 חליפי2488.09מגן אח' חיצ' - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB5234685106-פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2466מגן אח' חיצ' פאסאט סטיישן
VB5234685106-חליפי2466מגן אח' חיצ' פאסאט סטיישןVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234685T06-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2488.09מגן אח' חיצ' - פאסאט
VB5234685T06-010 חליפי2488.09מגן אח' חיצ' - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523468606-010 פולקסווגןחליפי708.09ספוילר מגן אח' - פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB523468606-010 חליפי708.09ספוילר מגן אח' - פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB52346861SW 06-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי529ספויילר אח' - פאסאט
VB52346861SW 06-010 חליפי529ספויילר אח' - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234686T06-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי708.09ספוילר מגן אח' - פאסט
VB5234686T06-010 חליפי708.09ספוילר מגן אח' - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234687106-  פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי458.9ניקל מגן אח' ימ' פאסט
VB5234687106-  חליפי458.9ניקל מגן אח' ימ' פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234688106 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי145.1תומך מגן אח' ימ' פנימי -פאסאט
VB5234688106 חליפי145.1תומך מגן אח' ימ' פנימי -פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234688206 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי154.39תומך מגן אח' שמ' פנימי -פאסאט
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VB5234688206 חליפי154.39תומך מגן אח' שמ' פנימי -פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB52346883(3C5807376A) 06+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי290תפס מגן אח' ימ' פאסט
VB52346883(3C5807376A) 06+ חליפי290תפס מגן אח' ימ' פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234688406+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי300.9תפס מגן אח' שמ' חיצוני -  פאסט
VB5234688406+ חליפי300.9תפס מגן אח' שמ' חיצוני -  פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523469106- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי129.01שפם קד' ימ' פאסאט
VB523469106- חליפי129.01שפם קד' ימ' פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523469206+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי129.01שפם מגן קד' שמ' פנימי -  פאסט
VB523469206+ חליפי129.01שפם מגן קד' שמ' פנימי -  פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB523470008-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי3372.55פח חזית - פאסט
VB523470008-010 חליפי3372.55פח חזית - פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234710CC -10 פולקסווגןחליפי2861.09מכסה מנוע - פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234710CC -10 חליפי2861.09מכסה מנוע - פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB52347101CC -012/פולקסווגןחליפי4397.09מכסה מנוע פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347101CC -012/חליפי4397.09מכסה מנוע פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB5234711CC 08 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2309.06כנף קד' ימין בלי חור לפנס איתות פאסאט
VB5234711CC 08 חליפי2309.06כנף קד' ימין בלי חור לפנס איתות פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52347114CC 014 פולקסווגןחליפי4801.09דלת קד' ימ' - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52347114CC 014 חליפי4801.09דלת קד' ימ' - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB5234712CC 08 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2309.06כנף קד' שמאל בלי חור לפנס איתות פאסאט
VB5234712CC 08 חליפי2309.06כנף קד' שמאל בלי חור לפנס איתות פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52347124CC 12/ 014 פולקסווגןחליפי4801.09דלת קד' שמ'-פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347124CC 12/ 014 חליפי4801.09דלת קד' שמ'-פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347171CC 011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי277.09ביטנה כנף קד' אח' ימ' - פאסט
VB52347171CC 011- חליפי277.09ביטנה כנף קד' אח' ימ' - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB52347181CC 011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי277.09ביטנה קד' שמ' (חלק אח') - פאסט
VB52347181CC 011- חליפי277.09ביטנה קד' שמ' (חלק אח') - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB52347371CC פולקסווגןחליפי401.9ביטנה קד' ימ'-פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52347371CC חליפי401.9ביטנה קד' ימ'-פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52347381CC -11 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי401.9ביטנה כנף קד' שמ' - פאסט
VB52347381CC -11 חליפי401.9ביטנה כנף קד' שמ' - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234749CC 011- פולקסווגןחליפי3272.8מכסה מטען פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234749CC 011- חליפי3272.8מכסה מטען פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234753פאסט CC 09-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי3599.33גריל קד' מושלם
VB5234753פאסט CC 09-10 חליפי3599.33גריל קד' מושלםVAG06-010 ~ פאסאט

VB52347671CC 014 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1603.25קישוט דלת קד' ימ' - פאסט
VB52347671CC 014 חליפי1603.25קישוט דלת קד' ימ' - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52347671107 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1021.7קישוט דלת קד ימ תחתון פאסט
VB52347671107 חליפי1021.7קישוט דלת קד ימ תחתון פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB52347672014/07CC פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1603.25קישוט דלת קד' שמ' פאסט
VB52347672014/07CC חליפי1603.25קישוט דלת קד' שמ' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234767407 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי654.8ניקל דלת קד' שמ'-פאסט
VB5234767407 חליפי654.8ניקל דלת קד' שמ'-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB52347681014/07CC פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1299.22קישוט דלת אח' ימ' פאסט
VB52347681014/07CC חליפי1299.22קישוט דלת אח' ימ' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB52347682014/07CC פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1603.25קישוט דלת אח' שמ' פאסט
VB52347682014/07CC חליפי1603.25קישוט דלת אח' שמ' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234768407 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי432.3ניקל דלת אח' שמ'-פאסט
VB5234768407 חליפי432.3ניקל דלת אח' שמ'-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB52347731CC 09 פולקסווגןחליפי2609.9ספוילר אח' פאסאט קופהCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347731CC 09 חליפי2609.9ספוילר אח' פאסאט קופהVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347755014/08CC פולקסווגןחליפי766.5תומך כנף קד' ימין פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52347755014/08CC חליפי766.5תומך כנף קד' ימין פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52347756CC 014 פולקסווגןחליפי766.5תומך קד' שמ' ברזל - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52347756CC 014 חליפי766.5תומך קד' שמ' ברזל - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52347773CC פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי215.4קשוט מגן קד' ימ'-פאסט
VB52347773CC חליפי215.4קשוט מגן קד' ימ'-פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB52347781CC 09-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי489.9גריל ימ' במגן-פאסט
VB52347781CC 09-10 חליפי489.9גריל ימ' במגן-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB52347782CC 09-10 פולקסווגןחליפי481.9גריל שמ' במגן-פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347782CC 09-10 חליפי481.9גריל שמ' במגן-פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347791CC 09-10 פולקסווגןחליפי185.09תפס בכנף קד' ימ' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347791CC 09-10 חליפי185.09תפס בכנף קד' ימ' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347792CC 09-10 פולקסווגןחליפי185.09תפס בכנף קד' שמ' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347792CC 09-10 חליפי185.09תפס בכנף קד' שמ' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347793CC -014 פולקסווגןחליפי291.7תפס קד' ימ' פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347793CC -014 חליפי291.7תפס קד' ימ' פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347794CC 08-013 פולקסווגןחליפי199תומך צדדי שמ' למגן קד' - פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347794CC 08-013 חליפי199תומך צדדי שמ' למגן קד' - פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB5234781חיישנים+ CC -011 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2286.6מגן קד' - פאסט
VB5234781חיישנים+ CC -011 חליפי2286.6מגן קד' - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52347811פולקסווגןחליפי2307.65מגן קד' פאסאט  09-13 עם חורים לחיישניםCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347811חליפי2307.65מגן קד' פאסאט  09-13 עם חורים לחיישניםVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234781Tחיישנים+ CC -011 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2286.6מגן קד' - פאסט
VB5234781Tחיישנים+ CC -011 חליפי2286.6מגן קד' - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB52347821CC 09-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2100.9גריל תחתון במגן קד' -פאסט
VB52347821CC 09-10 חליפי2100.9גריל תחתון במגן קד' -פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523478509 קופה CC פולקסווגןחליפי4750.9מגן אח' - פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB523478509 קופה CC חליפי4750.9מגן אח' - פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB52347870CC 08- פולקסווגןחליפי2541.7קישוט אחורי פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347870CC 08- חליפי2541.7קישוט אחורי פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347871CC -09 פולקסווגןחליפי2101.09ניקל למגן אח' ימין פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347871CC -09 חליפי2101.09ניקל למגן אח' ימין פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
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VB52347872פולקסווגןחליפי2101.09ניקל מגן אח שמ פאסאט-09 קופהCC ~ 08-013 פאסאט
VB52347872חליפי2101.09ניקל מגן אח שמ פאסאט-09 קופהVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB5234791CC -014/09 פולקסווגןחליפי244.8תפס מגן אח' ימ' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234791CC -014/09 חליפי244.8תפס מגן אח' ימ' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234792CC 11 פאסט L 'פולקסווגןחליפי479.7תפס מגן אחCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234792CC 11 פאסט L 'חליפי479.7תפס מגן אחVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234800פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי3109.06פח חזית מושלם - פאסאט 12 דיזל
VB5234800חליפי3109.06פח חזית מושלם - פאסאט 12 דיזלVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234801פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2861.09פח חזית פאסאט 011- בנזין
VB5234801חליפי2861.09פח חזית פאסאט 011- בנזיןVAG011-014 ~ פאסאט

VB52348011011-015 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2294פח חזית - פאסאט
VB52348011011-015 חליפי2294פח חזית - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VB523480211- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1159.09חיזוק עליון מגן קד' פאסאט
VB523480211- חליפי1159.09חיזוק עליון מגן קד' פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB523480311 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי383.4כיסוי גשר עליון - פאסאט
VB523480311 חליפי383.4כיסוי גשר עליון - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB523481011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2509.09מכסה מנוע פאסאט
VB523481011- חליפי2509.09מכסה מנוע פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234811{פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1208.06כנף קד' ימ' - פאסט -011 (בלי חור איתות
VB5234811{חליפי1208.06כנף קד' ימ' - פאסט -011 (בלי חור איתותVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234812(בלי חורים איתות)פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1289.07כנף קד' שמ' - פאסאט -011
VB5234812(בלי חורים איתות)חליפי1289.07כנף קד' שמ' - פאסאט -011VAG011-014 ~ פאסאט
VB523481713 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי387.09ביטנה כנף קד'(חלק קד'-פאסט
VB523481713 חליפי387.09ביטנה כנף קד'(חלק קד'-פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234818111- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי764.09ביטנה כנף קד' אח' שמ' - פאסאט
VB5234818111- חליפי764.09ביטנה כנף קד' אח' שמ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB523481811011-015 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי764.09ביטנה לכנף קד' אח' ימ' פאסאט
VB523481811011-015 חליפי764.09ביטנה לכנף קד' אח' ימ' פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52348182011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי387.09ביטנה כנף קד'(חלק קד') שמ' - פאסאט
VB52348182011- חליפי387.09ביטנה כנף קד'(חלק קד') שמ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234831011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1865.09ספויילר אח' פאסט
VB5234831011- חליפי1865.09ספויילר אח' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234831T011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1865.09ספויילר אח' פאסט
VB5234831T011- חליפי1865.09ספויילר אח' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234849011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי4400.9מכסה מטען - פאסאט
VB5234849011- חליפי4400.9מכסה מטען - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234853011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2509.08גריל קד'+ניקל - פאסאט
VB5234853011- חליפי2509.08גריל קד'+ניקל - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB523486711 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי133.3כיסוי וו גרירה אח' פאסאט
VB523486711 חליפי133.3כיסוי וו גרירה אח' פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB523486811 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי278.8כיסוי וו גרירה קד פאסט
VB523486811 חליפי278.8כיסוי וו גרירה קד פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234871011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1561קישוט מגן אח' ימ' פאסט
VB5234871011- חליפי1561קישוט מגן אח' ימ' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234872011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1561קישוט מגן אח' שמ' פאסט
VB5234872011- חליפי1561קישוט מגן אח' שמ' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234878011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1160.08גריל מרכזי במגן (ללא ניקל) פאסאט
VB5234878011- חליפי1160.08גריל מרכזי במגן (ללא ניקל) פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52348781(עם ניקל) פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי958.09גריל מרכזי במגן פאסאט -11
VB52348781(עם ניקל) חליפי958.09גריל מרכזי במגן פאסאט -11VAG011-014 ~ פאסאט
VB52348785011-014 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1309.06כיסוי ערפל קד' ימ' - פאסאט
VB52348785011-014 חליפי1309.06כיסוי ערפל קד' ימ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB52348786011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1309.06גריל שמ' במגן +ערפל+ניקל פאסט
VB52348786011- חליפי1309.06גריל שמ' במגן +ערפל+ניקל פאסטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234879311- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי286.8תומך מגן קדמי ימין פסאט
VB5234879311- חליפי286.8תומך מגן קדמי ימין פסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234879411- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי286.8תומך מגן קדמי שמאל פסאט
VB5234879411- חליפי286.8תומך מגן קדמי שמאל פסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234879511- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1300.9תומך מרכזי למגן קד' פאסאט
VB5234879511- חליפי1300.9תומך מרכזי למגן קד' פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234880CC 012 פולקסווגןחליפי2325.25חיזוק מגן קד' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234880CC 012 חליפי2325.25חיזוק מגן קד' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB5234880111- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1809.07חיזוק קדמי פאסט
VB5234880111- חליפי1809.07חיזוק קדמי פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB523488111- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי3351.33מגן קד' חיצ' בלי חיישנים פאסט
VB523488111- חליפי3351.33מגן קד' חיצ' בלי חיישנים פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52348811011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי4509.06מגן קד' עם חור לחישן - פאסט
VB52348811011- חליפי4509.06מגן קד' עם חור לחישן - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52348811T011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי4509.06מגן קד' עם חור לחישן - פאסט
VB52348811T011- חליפי4509.06מגן קד' עם חור לחישן - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234881T11- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי4509.06מגן קד' חיצ' בלי חיישנים פאסט
VB5234881T11- חליפי4509.06מגן קד' חיצ' בלי חיישנים פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB523488211- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1732.13ספוילר מגן קד' חיצ' - פאסאט
VB523488211- חליפי1732.13ספוילר מגן קד' חיצ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234884011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2100.9חיזוק מגן אח' - פאסאט
VB5234884011- חליפי2100.9חיזוק מגן אח' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234885(חורים לחיישנים+) פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי3362.03מגן אח' - פאסט -011
VB5234885(חורים לחיישנים+) חליפי3362.03מגן אח' - פאסט -011VAG011-014 ~ פאסאט

VB52348851T011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2750.22מגן אחורי - פסאט
VB52348851T011- חליפי2750.22מגן אחורי - פסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234885T(חורים לחיישנים+) פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2750.22מגן אח' - פאסט -011
VB5234885T(חורים לחיישנים+) חליפי2750.22מגן אח' - פאסט -011VAG011-014 ~ פאסאט

VB5234887011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי991ניקל מטען - פאסאט



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5234887011- חליפי991ניקל מטען - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234888111- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי377.5תומך אחורי ימין פאסאט
VB5234888111- חליפי377.5תומך אחורי ימין פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234888211- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי377.5תומך אחורי שמאל פאסאט
VB5234888211- חליפי377.5תומך אחורי שמאל פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB523489111- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי175תפס מגן קד' ימ' - פאסט
VB523489111- חליפי175תפס מגן קד' ימ' - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234891111 פולקסווגןחליפי102.6תפס לפנס ראשי ימ' פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234891111 חליפי102.6תפס לפנס ראשי ימ' פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB523489211- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי175תפס מגן קד' שמ' - פאסאט
VB523489211- חליפי175תפס מגן קד' שמ' - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB523489212011 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי102.6תפס מגן פאסאט
VB523489212011 חליפי102.6תפס מגן פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VB5234893011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי231תפס מגן אחורי ימין פאסאט
VB5234893011- חליפי231תפס מגן אחורי ימין פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB523489411- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי321תפס מגן אחורי שמאל פאסאט
VB523489411- חליפי321תפס מגן אחורי שמאל פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234898011- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי364.1סמל גריל קד' - פסאט
VB5234898011- חליפי364.1סמל גריל קד' - פסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5234900CC 014 פולקסווגןחליפי7420.03פח חזית - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234900CC 014 חליפי7420.03פח חזית - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234917CC -014 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי407.13ביטנה קד' קד' ימ' - פאסט
VB5234917CC -014 חליפי407.13ביטנה קד' קד' ימ' - פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VB52349171015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי599.06ביטנה קד' אח' ימ' פאסאט
VB52349171015- חליפי599.06ביטנה קד' אח' ימ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52349172015- פולקסווגןחליפי610.9ביטנה לכנף קד' קד' ימ' פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349172015- חליפי610.9ביטנה לכנף קד' קד' ימ' פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB5234918CC -013 פולקסווגןחליפי440.9ביטנה קד' קד' שמ' - פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234918CC -013 חליפי440.9ביטנה קד' קד' שמ' - פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB52349181015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי590.09ביטנה קד' אח' שמ' פאסאט
VB52349181015- חליפי590.09ביטנה קד' אח' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52349182015- פולקסווגןחליפי397.08ביטנה לכנף קד' קד' שמ' פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349182015- חליפי397.08ביטנה לכנף קד' קד' שמ' פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB5234951CC -014 פולקסווגןחליפי4933.6גריל קד' פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234951CC -014 חליפי4933.6גריל קד' פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234953CC 011 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי5904.3גריל קדמי מושלם-פאסט
VB5234953CC 011 חליפי5904.3גריל קדמי מושלם-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VB5234967CC -013 פולקסווגןחליפי415.9כיסוי וו גר' אח פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234967CC -013 חליפי415.9כיסוי וו גר' אח פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234968CC -013 פולקסווגןחליפי362.6כיסוי וו גר' קדמי פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234968CC -013 חליפי362.6כיסוי וו גר' קדמי פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB52349681015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי123.7כיסוי וו גרירה קד' פאסאט
VB52349681015- חליפי123.7כיסוי וו גרירה קד' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB5234971CC -09-013  פולקסווגןחליפי135כיסוי שפריצר ימ' פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234971CC -09-013  חליפי135כיסוי שפריצר ימ' פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB5234972CC 08-012 פאסאט L 'פולקסווגןחליפי153.8כיסוי שפריצר במגן קדCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234972CC 08-012 פאסאט L 'חליפי153.8כיסוי שפריצר במגן קדVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB52349776015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי2209.23ניקל גריל מרכזי במגן פאסאט
VB52349776015- חליפי2209.23ניקל גריל מרכזי במגן פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52349777015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי857.69ניקל גריל ימ' במגן פאסאט
VB52349777015- חליפי857.69ניקל גריל ימ' במגן פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52349778015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי857.69ניקל גריל שמ' במגן פאסאט
VB52349778015- חליפי857.69ניקל גריל שמ' במגן פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52349781CC 013- פולקסווגןחליפי1201.9כיסוי ערפל ימ' פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349781CC 013- חליפי1201.9כיסוי ערפל ימ' פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349782CC 013- פולקסווגןחליפי1201.9כיסוי ערפל שמ' פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349782CC 013- חליפי1201.9כיסוי ערפל שמ' פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349787CC -013 פולקסווגןחליפי2290.06גריל במגן פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349787CC -013 חליפי2290.06גריל במגן פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB523497871T(פס ניקל)פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי1997.8גריל מרכזי במגן פאסאט -015
VB523497871T(פס ניקל)חליפי1997.8גריל מרכזי במגן פאסאט -015VAG011-014 ~ פאסאט

VB52349791CC -013 'פולקסווגןחליפי128.9תומך קד פאסט ימCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349791CC -013 'חליפי128.9תומך קד פאסט ימVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB523497911015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי233.3תומך מגן קד' ימ' פאסאט
VB523497911015- חליפי233.3תומך מגן קד' ימ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB52349792CC -013 'פולקסווגןחליפי191תומך קד פאסט שמCC ~ 08-013 פאסאט
VB52349792CC -013 'חליפי191תומך קד פאסט שמVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB523497921015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי199.5תומך מגן קד' שמ' פאסאט
VB523497921015- חליפי199.5תומך מגן קד' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB52349800015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי678.2חיזוק קד' עליון פאסאט
VB52349800015- חליפי678.2חיזוק קד' עליון פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52349801CC 014 פולקסווגןחליפי1010.4חיזוק קד' פלסטיק- פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349801CC 014 חליפי1010.4חיזוק קד' פלסטיק- פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB5234981CC 014 פולקסווגןחליפי3579.01מגן קד'- פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234981CC 014 חליפי3579.01מגן קד'- פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB52349812013-015  (דגם ספורט) CC פולקסווגןחליפי3024.2מגן קד' חיצ'  פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349812013-015  (דגם ספורט) CC חליפי3024.2מגן קד' חיצ'  פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB5234982CC -013 פולקסווגןחליפי3722.2ספויילר קד' פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234982CC -013 חליפי3722.2ספויילר קד' פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB523498315 פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי442.6קישוט ימ-פאסט
VB523498315 חליפי442.6קישוט ימ-פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
VB523498416 פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי442.6ניקל לראשי שמ' פאסט
VB523498416 חליפי442.6ניקל לראשי שמ' פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
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VB5234985עם חיישנים CC -12/-014 פולקסווגןחליפי11650.03מגן אחורי פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234985עם חיישנים CC -12/-014 חליפי11650.03מגן אחורי פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234986CC -013 פולקסווגןחליפי2875.8ספויילר אח' פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234986CC -013 חליפי2875.8ספויילר אח' פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234987CC 013 פולקסווגןחליפי2736.7קישוט ניקל מרכזי אח'- פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5234987CC 013 חליפי2736.7קישוט ניקל מרכזי אח'- פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB52349871CC 014/07 פולקסווגןחליפי2208.96קישוט ניקל אח' ימ' - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349871CC 014/07 חליפי2208.96קישוט ניקל אח' ימ' - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349872CC 014/07 פולקסווגןחליפי2208.96ניקל אח' שמ' - פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349872CC 014/07 חליפי2208.96ניקל אח' שמ' - פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349877015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי2256.09קישוט מגן אח' מרכזי פאסאט
VB52349877015- חליפי2256.09קישוט מגן אח' מרכזי פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52349881CC -013 פולקסווגןחליפי178.8תומך אח' ימ' פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349881CC -013 חליפי178.8תומך אח' ימ' פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349882CC 013 פולקסווגןחליפי178.8תומך אח' שמ'- פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VB52349882CC 013 חליפי178.8תומך אח' שמ'- פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט

VB523499015 פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי311.7כיסוי גשר עליון פאסט
VB523499015 חליפי311.7כיסוי גשר עליון פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
VB5235000015-  פולקסווגןחליפי4308.13פח חזית מושלם  פאסאטCC ~ 014-018 פאסאט
VB5235000015-  חליפי4308.13פח חזית מושלם  פאסאטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VB5235007B8 -015 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי889.09קורת רוחב - פאסאט
VB5235007B8 -015 חליפי889.09קורת רוחב - פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VB5235010015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי4208.88מכסה מנוע פאסאט
VB5235010015- חליפי4208.88מכסה מנוע פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB5235011015-  פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי2509.07כנף קד' ימ' - פאסאט
VB5235011015-  חליפי2509.07כנף קד' ימ' - פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB5235012B8 -015 פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי2509.07כנף קד' שמאל פאסאט
VB5235012B8 -015 חליפי2509.07כנף קד' שמאל פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB52350178016-פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1069.8תושבת מס קד פסאט
VB52350178016-חליפי1069.8תושבת מס קד פסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB5235051015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי3805.09גריל קד'+ניקל - פאסט
VB5235051015- חליפי3805.09גריל קד'+ניקל - פאסטVAG015-020 ~ פאסאט
VB5235053015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי3815.09גריל קד' פאסאט
VB5235053015- חליפי3815.09גריל קד' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB52350771015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי529.08קישוט ימ' במגן פאסאט
VB52350771015- חליפי529.08קישוט ימ' במגן פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB5235081015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי3561.09מגן קד' - פאסאט
VB5235081015- חליפי3561.09מגן קד' - פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB5235084015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי3514.2חיזוק אח' פאסאט
VB5235084015- חליפי3514.2חיזוק אח' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB5235085B8 -015/פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי4725.9מגן אח' חצוני פאסט
VB5235085B8 -015/חליפי4725.9מגן אח' חצוני פאסטVAG015-020 ~ פאסאט

VB52350851T015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי3308.44מגן אח' פאסאט
VB52350851T015- חליפי3308.44מגן אח' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VB52350871015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1509.09קישוט מגן אח' ימ' פאסאט
VB52350871015- חליפי1509.09קישוט מגן אח' ימ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB52350872015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1509.09קישוט מגן אח' שמ' פאסאט
VB52350872015- חליפי1509.09קישוט מגן אח' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB5235281189-93 פאסאט  89-93-לא פעילפולקסווגןחליפי690מגן קד' מוש' - פאסאט
VB5235281189-93 חליפי690מגן קד' מוש' - פאסאטVAGפאסאט  89-93-לא פעיל

VB523530194-97 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי230פח חזית עליון - פאסאט
VB523530194-97 חליפי230פח חזית עליון - פאסאטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל
VB523530594-97 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי390פח צר - פאסאט
VB523530594-97 חליפי390פח צר - פאסאטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל
VB523540098-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי590פח חזית בנזין - פאסאט
VB523540098-01 חליפי590פח חזית בנזין - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523541098-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי1720.9מכסה מנוע - פאסאט
VB523541098-01 חליפי1720.9מכסה מנוע - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523541198-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי461.9כנף קד' ימ' - פאסאט
VB523541198-01 חליפי461.9כנף קד' ימ' - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523541798-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי220ביטנה כנף קד' ימ' - פאסאט
VB523541798-01 חליפי220ביטנה כנף קד' ימ' - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523541898-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי220ביטנה כנף קד' שמ' - פאסאט
VB523541898-01 חליפי220ביטנה כנף קד' שמ' - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523542098-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי489.5ביטנה כנף אח' שמ' - פסאט
VB523542098-01 חליפי489.5ביטנה כנף אח' שמ' - פסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523545198-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי220גריל קד' 3 שלבים - פאסאט
VB523545198-01 חליפי220גריל קד' 3 שלבים - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523547798-00 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי89.9תושבת מספר קד' - פאסאט
VB523547798-00 חליפי89.9תושבת מספר קד' - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט

VB5235477198-00 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי66.99קשוט מגן קד' ימ' - פאסאט
VB5235477198-00 חליפי66.99קשוט מגן קד' ימ' - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB5235477298-00 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי80קשוט מגן קד' שמ' - פאסאט
VB5235477298-00 חליפי80קשוט מגן קד' שמ' - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB5235478198-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי150.33גריל במגן קד' ימ' קצר - פאסאט
VB5235478198-01 חליפי150.33גריל במגן קד' ימ' קצר - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB5235478298-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי190גריל במגן קד' שמ' ארוך - פאסאט
VB5235478298-01 חליפי190גריל במגן קד' שמ' ארוך - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט

VB523548198-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי890.9מגן קד' חיצ' - פאסאט
VB523548198-01 חליפי890.9מגן קד' חיצ' - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523548298-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי458.9ספויילר קד' תחתון - פאסאט
VB523548298-01 חליפי458.9ספויילר קד' תחתון - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VB523548598-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי959.99מגן אח' חיצ' לצבע- פאסאט
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VB523548598-01 חליפי959.99מגן אח' חיצ' לצבע- פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט

VB5235485198-01 פאסט SW 'פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי2739.9מגן אח
VB5235485198-01 פאסט SW 'חליפי2739.9מגן אחVAG98-00 ~ פאסאט
VB5235487198-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי290קשוט מגן אח. ימ. פאסט
VB5235487198-05 חליפי290קשוט מגן אח. ימ. פאסטVAG98-00 ~ פאסאט
VB5235487298-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי290קישוט מגן אח שמ-פאסט
VB5235487298-05 חליפי290קישוט מגן אח שמ-פאסטVAG98-00 ~ פאסאט

VB5236100CC -09 פולקסווגןחליפי2485.09פח חזית (דיזל) פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5236100CC -09 חליפי2485.09פח חזית (דיזל) פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VB5238111013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי3000.7כנף קד' ימ' טנדר אמרוק
VB5238111013- חליפי3000.7כנף קד' ימ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238112013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי3000.7כנף קד' שמ' טנדר אמרוק
VB5238112013- חליפי3000.7כנף קד' שמ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238117013-  אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי690.9ביטנה קד' ימ' - טנדר אמרוק
VB5238117013-  חליפי690.9ביטנה קד' ימ' - טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238118013- חליפי690.9ביטנה קד' שמ' טנדר אמרוק
VB5238151013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2753.87גריל קד' טנדר - אמרוק
VB5238151013- חליפי2753.87גריל קד' טנדר - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238184013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי4166.3חיזוק פנ' למגן קד' - אמרוק
VB5238184013-016 חליפי4166.3חיזוק פנ' למגן קד' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238210017-  013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי5885.1מכסה מנוע - אמרוק
VB5238210017-  013-016 חליפי5885.1מכסה מנוע - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238251017-  אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי2453.4גריל קד' - אמרוק
VB5238251017-  חליפי2453.4גריל קד' - אמרוקVAG017-  ~ אמרוק

VB52382653018-  אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1733קשת מגן קד' ימ' - אמרוק
VB52382653018-  חליפי1733קשת מגן קד' ימ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB52382654017-  אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1393.2קשת כנף קד' שמ' (במגן) - אמרוק
VB52382654017-  חליפי1393.2קשת כנף קד' שמ' (במגן) - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק

VB5238651013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2856.3קשת כנף קד' ימ' טנדר אמרוק
VB5238651013- חליפי2856.3קשת כנף קד' ימ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238652013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2856.3קשת כנף קד' שמ' - אמרוק
VB5238652013-016 חליפי2856.3קשת כנף קד' שמ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238653013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1258.43קשת במגן קד' ימ' אמרוק
VB5238653013- חליפי1258.43קשת במגן קד' ימ' אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238654013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1258.43קשת במגן קד' שמ' - אמרוק
VB5238654013-016 חליפי1258.43קשת במגן קד' שמ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238661017-  אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי2907.2קשת כנף אח' ימ' - אמרוק
VB5238661017-  חליפי2907.2קשת כנף אח' ימ' - אמרוקVAG017-  ~ אמרוק
VB5238662017-  אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי3980.9קשת כנף אח' שמ' - אמרוק
VB5238662017-  חליפי3980.9קשת כנף אח' שמ' - אמרוקVAG017-  ~ אמרוק
VB5238791017-  013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי345.9תומך קד' ימ' - אמרוק
VB5238791017-  013-016 חליפי345.9תומך קד' ימ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VB5238792013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי345.9תומך מגן קד' שמ' אמרוק
VB5238792013- חליפי345.9תומך מגן קד' שמ' אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק

VB523911(עם חור לפנס איתות)אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי3400.7כנף קד' ימין אמרוק -18
VB523911(עם חור לפנס איתות)חליפי3400.7כנף קד' ימין אמרוק -18VAG017-  ~ אמרוק
VB523912(עם חור לפנס איתות)אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי3400.7כנף קד' שמאל אמרוק -18
VB523912(עם חור לפנס איתות)חליפי3400.7כנף קד' שמאל אמרוק -18VAG017-  ~ אמרוק

VB5239761017-  אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי920כיסוי ערפל קד' ימ' - אמרוק
VB5239761017-  חליפי920כיסוי ערפל קד' ימ' - אמרוקVAG017-  ~ אמרוק
VB5239762017-  אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי920כיסוי ערפל קד' שמ' - אמרוק
VB5239762017-  חליפי920כיסוי ערפל קד' שמ' - אמרוקVAG017-  ~ אמרוק
VB523981T17- חליפי5462מגן קד' חיצוני אמרוק
VB5241311-99 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי1390כנף קד' ימ' - חיפושית
VB5241311-99 חליפי1390כנף קד' ימ' - חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית
VB5241312-99 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי1390כנף קד' שמ' - חיפושית
VB5241312-99 חליפי1390כנף קד' שמ' - חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית
VB5241400011- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי4723.3פח חזית- חיפושית
VB5241400011- חליפי4723.3פח חזית- חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241410015 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי6849.8מכסה מנוע -חיפושית
VB5241410015 חליפי6849.8מכסה מנוע -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241411015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי3152.9כנף קד' ימ' - חיפושית
VB5241411015-  חליפי3152.9כנף קד' ימ' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241412015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי3152.9כנף קד' שמ' - חיפושית
VB5241412015-  חליפי3152.9כנף קד' שמ' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241417015 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1101.8ביטנה קד' ימ' -חיפושית
VB5241417015 חליפי1101.8ביטנה קד' ימ' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241418015 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1101.8ביטנה קד' שמ' -חיפושית
VB5241418015 חליפי1101.8ביטנה קד' שמ' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית

VB52414608011- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1236תומך פנס קד' שמ' -חיפושית
VB52414608011- חליפי1236תומך פנס קד' שמ' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414609011- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1236תומך פנס קד' ימ' -חיפושית
VB52414609011- חליפי1236תומך פנס קד' ימ' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414621011- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1236תומך פנס קד' ימ' -חיפושית
VB52414621011- חליפי1236תומך פנס קד' ימ' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414673015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי481.18ניקל תח' לדלת קד' ימ' - חיפושית
VB52414673015-  חליפי481.18ניקל תח' לדלת קד' ימ' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414683016- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי760.9ניקל בקישוט דופן אח' ימ' תח' -חיפושית
VB52414683016- חליפי760.9ניקל בקישוט דופן אח' ימ' תח' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414684015- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי732.1קשוט ניקל דלת אח שמ'-חיפושית
VB52414684015- חליפי732.1קשוט ניקל דלת אח שמ'-חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241470815 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1428.7תושבת ראשי שמ'-חיפושית
VB5241470815 חליפי1428.7תושבת ראשי שמ'-חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
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VB524147815 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי3317.2גריל במגן קד' חיפושית
VB524147815 חליפי3317.2גריל במגן קד' חיפושיתVAG015- ~ חיפושית

VB5241478115 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי823.4גריל ימין במגן חיפושית
VB5241478115 חליפי823.4גריל ימין במגן חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414782015 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1886.7גריל במגן שמ' -חיפושית
VB52414782015 חליפי1886.7גריל במגן שמ' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414787015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1384.2גריל תח' במגן קד' - חיפושית
VB52414787015-  חליפי1384.2גריל תח' במגן קד' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241479115 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי433.32תומך צדדי ימין למגן קד' חיפושית
VB5241479115 חליפי433.32תומך צדדי ימין למגן קד' חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB52414792015 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי433.32תפס מגן קד' שמ' -חיפושית
VB52414792015 חליפי433.32תפס מגן קד' שמ' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241479315 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי548.32תומך קד' ימין למגן חיפושית
VB5241479315 חליפי548.32תומך קד' ימין למגן חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241479415 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי548.32תומך פנס ראשי שמ'-חיפושית
VB5241479415 חליפי548.32תומך פנס ראשי שמ'-חיפושיתVAG015- ~ חיפושית

VB524148115 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי3728.5מגן קד' חיפושית
VB524148115 חליפי3728.5מגן קד' חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241482015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי895.5כיסוי ערפל קד' שמ' - חיפושית
VB5241482015-  חליפי895.5כיסוי ערפל קד' שמ' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241484015 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי5520.09חיזוק אח' -חיפושית
VB5241484015 חליפי5520.09חיזוק אח' -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241485014- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי4536.5מגן אח'-חיפושית
VB5241485014- חליפי4536.5מגן אח'-חיפושיתVAG015- ~ חיפושית

VB5241485T014- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי4536.5מגן אח'-חיפושית
VB5241485T014- חליפי4536.5מגן אח'-חיפושיתVAG015- ~ חיפושית

VB5241486015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי4532.6ספויילר קד' - חיפושית
VB5241486015-  חליפי4532.6ספויילר קד' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5241581015-  חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי5935.6מגן קד' חיצ' - חיפושית
VB5241581015-  חליפי5935.6מגן קד' חיצ' - חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5251300T-4 93-04 - 96-04פולקסווגןחליפי1690גשר תחתון+משקף ~ T4
VB5251300T-4 93-04 - חליפי1690גשר תחתון+משקףVAG96-04 ~ T4
VB5251305T-4 93-95 - 96-04פולקסווגןחליפי290פח צר קד' מרכזי ~ T4
VB5251305T-4 93-95 - חליפי290פח צר קד' מרכזיVAG96-04 ~ T4
VB5251312T-4 93-97 - '96-04פולקסווגןחליפי290כנף קד' שמ ~ T4
VB5251312T-4 93-97 - 'חליפי290כנף קד' שמVAG96-04 ~ T4
VB5251351T-4 93-97 - '96-04פולקסווגןחליפי160גריל קד ~ T4
VB5251351T-4 93-97 - 'חליפי160גריל קדVAG96-04 ~ T4
VB5251381T-4 93-97 - '96-04פולקסווגןחליפי440מגן קד' חיצ ~ T4
VB5251381T-4 93-97 - 'חליפי440מגן קד' חיצVAG96-04 ~ T4
VB5251385T-4 93-97 - 96-04פולקסווגןחליפי990מגן אח' מרכזי ~ T4
VB5251385T-4 93-97 - חליפי990מגן אח' מרכזיVAG96-04 ~ T4
VB5251391T-4 93-97 - '96-04פולקסווגןחליפי266פינה למגן אח' ימ ~ T4
VB5251391T-4 93-97 - 'חליפי266פינה למגן אח' ימVAG96-04 ~ T4
VB5251392T-4 93-97 - '96-04פולקסווגןחליפי266פינה למגן אח' שמ ~ T4
VB5251392T-4 93-97 - 'חליפי266פינה למגן אח' שמVAG96-04 ~ T4
VB5251410T-4 97-04 - 96-04פולקסווגןחליפי1880מכסה מנוע ~ T4
VB5251410T-4 97-04 - חליפי1880מכסה מנועVAG96-04 ~ T4
VB5251411T-4 97-04 - '96-04פולקסווגןחליפי698כנף קד' ימ ~ T4
VB5251411T-4 97-04 - 'חליפי698כנף קד' ימVAG96-04 ~ T4
VB5251412T-4 97-04 - '96-04פולקסווגןחליפי698כנף קד' שמ ~ T4
VB5251412T-4 97-04 - 'חליפי698כנף קד' שמVAG96-04 ~ T4

VB52514491T-5 10 '05-015פולקסווגןחליפי1033פינה אח' ימ ~ T5
VB52514491T-5 10 'חליפי1033פינה אח' ימVAG05-015 ~ T5

VB5251450T-4 97-04 - 96-04פולקסווגןחליפי290גריל קד' תחתון ~ T4
VB5251450T-4 97-04 - חליפי290גריל קד' תחתוןVAG96-04 ~ T4
VB5251451T-4 97-04 - 96-04פולקסווגןחליפי290גריל קד' עליון ~ T4
VB5251451T-4 97-04 - חליפי290גריל קד' עליוןVAG96-04 ~ T4
VB525145204-97 איתות לבן קראול T4 96-04פולקסווגןחליפי396מסגרת סורג ~ T4
VB525145204-97 איתות לבן קראול T4 חליפי396מסגרת סורגVAG96-04 ~ T4

VB52514811T-4 97-04 -96-04פולקסווגןחליפי878מגן קד' חיצ'  איתות לבן ~ T4
VB52514811T-4 97-04 -חליפי878מגן קד' חיצ'  איתות לבןVAG96-04 ~ T4
VB52514812T-4 97-04 - 96-04פולקסווגןחליפי878מגן קד' חיצ' שחור ~ T4
VB52514812T-4 97-04 - חליפי878מגן קד' חיצ' שחורVAG96-04 ~ T4

VB5251485T-4 97-04 - '96-04פולקסווגןחליפי888מגן אח' מוש ~ T4
VB5251485T-4 97-04 - 'חליפי888מגן אח' מושVAG96-04 ~ T4
VB5251500T5 04-010 05-015פולקסווגןחליפי2717.05פח חזית ~ T5
VB5251500T5 04-010 חליפי2717.05פח חזיתVAG05-015 ~ T5

VB52515001T5 03-014 05-015פולקסווגןחליפי8632.9פח חזית - טרנספורטר ~ T5
VB52515001T5 03-014 חליפי8632.9פח חזית - טרנספורטרVAG05-015 ~ T5

VB5251510T5 -04 - 05-015פולקסווגןחליפי2820.9מכסה מנוע ~ T5
VB5251510T5 -04 - חליפי2820.9מכסה מנועVAG05-015 ~ T5
VB5251511T5 04- '05-015פולקסווגןחליפי1709.33כנף קד' ימ ~ T5
VB5251511T5 04- 'חליפי1709.33כנף קד' ימVAG05-015 ~ T5
VB5251512T5 04- '05-015פולקסווגןחליפי1709.33כנף קד' שמ ~ T5
VB5251512T5 04- 'חליפי1709.33כנף קד' שמVAG05-015 ~ T5
VB5251517T5 05-015 - '05-015פולקסווגןחליפי257.6ביטנה קד' ימ ~ T5
VB5251517T5 05-015 - 'חליפי257.6ביטנה קד' ימVAG05-015 ~ T5
VB5251518T5 04-05 - '05-015פולקסווגןחליפי257.6ביטנה כנף קד' שמ ~ T5
VB5251518T5 04-05 - 'חליפי257.6ביטנה כנף קד' שמVAG05-015 ~ T5
VB5251551T5 04-05 - 05-015פולקסווגןחליפי436.3גריל קד' חיצוני ~ T5
VB5251551T5 04-05 - חליפי436.3גריל קד' חיצוניVAG05-015 ~ T5

VB52515511T5 07-05-015פולקסווגןחליפי696.33גריל צבע ~ T5
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VB52515511T5 07-חליפי696.33גריל צבעVAG05-015 ~ T5

VB5251552T5 08-05-015פולקסווגןחליפי760קשוט גריל ~ T5
VB5251552T5 08-חליפי760קשוט גרילVAG05-015 ~ T5
VB5251573T5 -09  05-015פולקסווגןחליפי1305.9מגן מנוע תחתון ~ T5
VB5251573T5 -09  חליפי1305.9מגן מנוע תחתוןVAG05-015 ~ T5

VB52515771T5 -04 '05-015פולקסווגןחליפי269.09קישוט מגן קד' ימ ~ T5
VB52515771T5 -04 'חליפי269.09קישוט מגן קד' ימVAG05-015 ~ T5

VB52515771TT5 -04 '05-015פולקסווגןחליפי269.09קישוט מגן קד' ימ ~ T5
VB52515771TT5 -04 'חליפי269.09קישוט מגן קד' ימVAG05-015 ~ T5

VB52515772T-5 04- L '05-015פולקסווגןחליפי269.09קישוט מגן קד ~ T5
VB52515772T-5 04- L 'חליפי269.09קישוט מגן קדVAG05-015 ~ T5

VB5251578T5  -04 - 05-015פולקסווגןחליפי731.09גריל מרכזי במגן ~ T5
VB5251578T5  -04 - חליפי731.09גריל מרכזי במגןVAG05-015 ~ T5

VB52515781T5 -03 05-015פולקסווגןחליפי240.3גריל במגן קד'+ערפל ~ T5
VB52515781T5 -03 חליפי240.3גריל במגן קד'+ערפלVAG05-015 ~ T5
VB52515783T5 03 05-015פולקסווגןחליפי259.09גריל במגן קד' ימ ~ T5
VB52515783T5 03 חליפי259.09גריל במגן קד' ימVAG05-015 ~ T5
VB52515784T5 04-09  05-015פולקסווגןחליפי259.09גריל שמ' במגן ~ T5
VB52515784T5 04-09  חליפי259.09גריל שמ' במגןVAG05-015 ~ T5

VB5251580T5  04-07 05-015פולקסווגןחליפי1520חיזוק קד ~ T5
VB5251580T5  04-07 חליפי1520חיזוק קדVAG05-015 ~ T5
VB5251581T5  -04 - '05-015פולקסווגןחליפי1897.09מגן קד' חיצ ~ T5
VB5251581T5  -04 - 'חליפי1897.09מגן קד' חיצVAG05-015 ~ T5

VB5251581TT5  -04 - '05-015פולקסווגןחליפי1897.09מגן קד' חיצ ~ T5
VB5251581TT5  -04 - 'חליפי1897.09מגן קד' חיצVAG05-015 ~ T5

VB5251584T5 -05 - '05-015פולקסווגןחליפי3308.9חיזוק מגן אח ~ T5
VB5251584T5 -05 - 'חליפי3308.9חיזוק מגן אחVAG05-015 ~ T5

VB52515851T5 04-016 05-015פולקסווגןחליפי2961.06מגן אח שחור בלי חור ~ T5
VB52515851T5 04-016 חליפי2961.06מגן אח שחור בלי חורVAG05-015 ~ T5
VB52515853T5 -04 05-015פולקסווגןחליפי2308.33מגן אח הכנה לצבע ~ T5
VB52515853T5 -04 חליפי2308.33מגן אח הכנה לצבעVAG05-015 ~ T5
VB5251585412- 05-015פולקסווגןחליפי2998.55מגן אח (עם חורים לחיישנים) קאראוול ~ T5
VB5251585412- חליפי2998.55מגן אח (עם חורים לחיישנים) קאראוולVAG05-015 ~ T5

VB5251591לצבע T5 05-'05-015פולקסווגןחליפי680.03פינה אח' ימ ~ T5
VB5251591לצבע T5 05-'חליפי680.03פינה אח' ימVAG05-015 ~ T5

VB52515911T5  -010 - '05-015פולקסווגןחליפי680.03פינה מגן אח' ימ ~ T5
VB52515911T5  -010 - 'חליפי680.03פינה מגן אח' ימVAG05-015 ~ T5

VB5251592T5-05-015פולקסווגןחליפי890פינה אח' שמ' לצבע ~ T5
VB5251592T5-חליפי890פינה אח' שמ' לצבעVAG05-015 ~ T5

VB52515921T5 -010 - '05-015פולקסווגןחליפי1085.33פינה אח' שמ ~ T5
VB52515921T5 -010 - 'חליפי1085.33פינה אח' שמVAG05-015 ~ T5

VB5251595T5 07-05-015פולקסווגןחליפי1620.9פינה אחורית ימיו ~ T5
VB5251595T5 07-חליפי1620.9פינה אחורית ימיוVAG05-015 ~ T5
VB525159605 05-015פולקסווגןחליפי755.6שפם אחורי שמאל לצבע-טרנספורטר ~ T5
VB525159605 חליפי755.6שפם אחורי שמאל לצבע-טרנספורטרVAG05-015 ~ T5

VB52515961T-5 010-012 - '05-015פולקסווגןחליפי660ציר עלי' להזזה ימ ~ T5
VB52515961T-5 010-012 - 'חליפי660ציר עלי' להזזה ימVAG05-015 ~ T5

VB5251600T5 010-016 '05-015פולקסווגןחליפי8632.29פח חזית חיצ ~ T5
VB5251600T5 010-016 'חליפי8632.29פח חזית חיצVAG05-015 ~ T5
VB5251610T5 010- 05-015פולקסווגןחליפי4809.09מכסה מנוע ~ T5
VB5251610T5 010- חליפי4809.09מכסה מנועVAG05-015 ~ T5

VB5251610TT5 010- 05-015פולקסווגןחליפי4809.09מכסה מנוע ~ T5
VB5251610TT5 010- חליפי4809.09מכסה מנועVAG05-015 ~ T5
VB52516184T-5 013-  '05-015פולקסווגןחליפי146.2מחזיר אור אח' שמ ~ T5
VB52516184T-5 013-  'חליפי146.2מחזיר אור אח' שמVAG05-015 ~ T5
VB52516492T-5 10 '05-015פולקסווגןחליפי2450.6פינה אח' שמ ~ T5
VB52516492T-5 10 'חליפי2450.6פינה אח' שמVAG05-015 ~ T5

VB5251651T5 10- 05-015פולקסווגןחליפי3363גריל קד' מרכזי טרנספורטר ~ T5
VB5251651T5 10- חליפי3363גריל קד' מרכזי טרנספורטרVAG05-015 ~ T5

VB52516761T5  -013 05-015פולקסווגןחליפי342.2גריל במגן קד' ימ' מחוספס עם חור ~ T5
VB52516761T5  -013 חליפי342.2גריל במגן קד' ימ' מחוספס עם חורVAG05-015 ~ T5
VB52516762T5 -010 05-015פולקסווגןחליפי402כיסוי ערפל שמ' + חור ~ T5
VB52516762T5 -010 חליפי402כיסוי ערפל שמ' + חורVAG05-015 ~ T5

VB525167621T5  -013 05-015פולקסווגןחליפי429גריל במגן קד' שמ' מחוספס ללא חור ~ T5
VB525167621T5  -013 חליפי429גריל במגן קד' שמ' מחוספס ללא חורVAG05-015 ~ T5

VB5251676211T5  -013 05-015פולקסווגןחליפי402גריל במגן קד' שמ' חלק ללא חור ~ T5
VB5251676211T5  -013 חליפי402גריל במגן קד' שמ' חלק ללא חורVAG05-015 ~ T5

VB52516771T5 -010 05-015פולקסווגןחליפי620קישוט ימ' למגן קד' עם חור לחיישן ~ T5
VB52516771T5 -010 חליפי620קישוט ימ' למגן קד' עם חור לחיישןVAG05-015 ~ T5
VB52516772T5 -010 05-015פולקסווגןחליפי890קישוט שמ' למגן קד' עם חור לחיישן ~ T5
VB52516772T5 -010 חליפי890קישוט שמ' למגן קד' עם חור לחיישןVAG05-015 ~ T5

VB525167731T5 010-'05-015פולקסווגןחליפי634.9קשוט מגן קד' ימ ~ T5
VB525167731T5 010-'חליפי634.9קשוט מגן קד' ימVAG05-015 ~ T5

VB52516774T5 11-'05-015פולקסווגןחליפי601קשוט מגן קד' שמ ~ T5
VB52516774T5 11-'חליפי601קשוט מגן קד' שמVAG05-015 ~ T5
VB52516775T5 010-'05-015פולקסווגןחליפי958קשוט מגן קד' ימ ~ T5
VB52516775T5 010-'חליפי958קשוט מגן קד' ימVAG05-015 ~ T5
VB52516776T5 010-'05-015פולקסווגןחליפי958קשוט מגן קד' שמ ~ T5
VB52516776T5 010-'חליפי958קשוט מגן קד' שמVAG05-015 ~ T5

VB525167783T-5 013- 05-015פולקסווגןחליפי400.4תריס במגן קד' ימין ~ T5
VB525167783T-5 013- חליפי400.4תריס במגן קד' ימיןVAG05-015 ~ T5

VB5251680T5 010-'05-015פולקסווגןחליפי3108.59חיזוק קד ~ T5
VB5251680T5 010-'חליפי3108.59חיזוק קדVAG05-015 ~ T5
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VB5251681T5  -010 - '05-015פולקסווגןחליפי5309.99מגן קד ~ T5
VB5251681T5  -010 - 'חליפי5309.99מגן קדVAG05-015 ~ T5

VB5251681TT5  -010 - '05-015פולקסווגןחליפי5309.99מגן קד ~ T5
VB5251681TT5  -010 - 'חליפי5309.99מגן קדVAG05-015 ~ T5
VB52516882T5 -010 - '05-015פולקסווגןחליפי401.9תפס מגן אח' שמ ~ T5
VB52516882T5 -010 - 'חליפי401.9תפס מגן אח' שמVAG05-015 ~ T5

VB5251717T6 016- '016-020פולקסווגןחליפי708.55ביטנה קד' ימ ~ T6
VB5251717T6 016- 'חליפי708.55ביטנה קד' ימVAG016-020 ~ T6
VB5251718T6 016- '016-020פולקסווגןחליפי708.55ביטנה קד' שמ ~ T6
VB5251718T6 016- 'חליפי708.55ביטנה קד' שמVAG016-020 ~ T6
VB5251768T6 016- 016-020פולקסווגןחליפי181.9כיסוי וו גרירה קד ~ T6
VB5251768T6 016- חליפי181.9כיסוי וו גרירה קדVAG016-020 ~ T6

VB52517761-T6 016 016-020פולקסווגןחליפי379.2תריס ימ' במגן ~ T6
VB52517761-T6 016 חליפי379.2תריס ימ' במגןVAG016-020 ~ T6

VB5251778T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי849.1גריל מרכזי תח ~ T6
VB5251778T6  -016 - 'חליפי849.1גריל מרכזי תחVAG016-020 ~ T6

VB525177821T5 016- 016-020פולקסווגןחליפי375.2תריס שמ' במגן ~ T6
VB525177821T5 016- חליפי375.2תריס שמ' במגןVAG016-020 ~ T6

VB52517787T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי822.09גריל תח' במגן קד ~ T6
VB52517787T6  -016 - 'חליפי822.09גריל תח' במגן קדVAG016-020 ~ T6
VB52517791T6 016- 016-020פולקסווגןחליפי269.7תומך קדמי ימין צדדי ~ T6
VB52517791T6 016- חליפי269.7תומך קדמי ימין צדדיVAG016-020 ~ T6

VB5251780T6 016- '016-020פולקסווגןחליפי2226.4קורת רוחב קד' על ~ T6
VB5251780T6 016- 'חליפי2226.4קורת רוחב קד' עלVAG016-020 ~ T6
VB5251781T5  2013 05-015פולקסווגןחליפי3290.06מגן קד  לצבע ~ T5
VB5251781T5  2013 חליפי3290.06מגן קד  לצבעVAG05-015 ~ T5

VB52517811{שחור מחוספס} -T5 013 '05-015פולקסווגןחליפי4908.77מגן קד ~ T5
VB52517811{שחור מחוספס} -T5 013 'חליפי4908.77מגן קדVAG05-015 ~ T5
VB52517812T6  -016 - (עם פס ניקל) '016-020פולקסווגןחליפי1249.8משך גריל תח' ימ ~ T6
VB52517812T6  -016 - (עם פס ניקל) 'חליפי1249.8משך גריל תח' ימVAG016-020 ~ T6

VB5251782T6 016-020 - '016-020פולקסווגןחליפי1249.8כיסוי ערפל קד' שמ ~ T6
VB5251782T6 016-020 - 'חליפי1249.8כיסוי ערפל קד' שמVAG016-020 ~ T6

VB52517822T6  -016 - (עם פס ניקל) '016-020פולקסווגןחליפי550.1משך גריל תח' שמ ~ T6
VB52517822T6  -016 - (עם פס ניקל) 'חליפי550.1משך גריל תח' שמVAG016-020 ~ T6

VB5251785T5 012 05-015פולקסווגןחליפי5861.09מגן אח ~ T5
VB5251785T5 012 חליפי5861.09מגן אחVAG05-015 ~ T5
VB5251795T6 16- 016-020פולקסווגןחליפי335.4צינור מיכל שפריצר ~ T6
VB5251795T6 16- חליפי335.4צינור מיכל שפריצרVAG016-020 ~ T6
VB5251800T6 -016 016-020פולקסווגןחליפי5308.4פח חזית מושלם ~ T6
VB5251800T6 -016 חליפי5308.4פח חזית מושלםVAG016-020 ~ T6
VB5251811T6-2015 016-020פולקסווגןחליפי3489.7כנף קד' ימ' טרנספורטר ~ T6
VB5251811T6-2015 חליפי3489.7כנף קד' ימ' טרנספורטרVAG016-020 ~ T6
VB5251812T6  -015 016-020פולקסווגןחליפי3489.7כנף קד' שמ' - טרנספורטר ~ T6
VB5251812T6  -015 חליפי3489.7כנף קד' שמ' - טרנספורטרVAG016-020 ~ T6

VB5251881TT5 016- '05-015פולקסווגןחליפי5307.77מגן קד ~ T5
VB5251881TT5 016- 'חליפי5307.77מגן קדVAG05-015 ~ T5

VB5251884T6 015- 016-020פולקסווגןחליפי1655.9חיזוק מגן אח' (כוורת) פיבר ~ T6
VB5251884T6 015- חליפי1655.9חיזוק מגן אח' (כוורת) פיברVAG016-020 ~ T6
VB5251885T6    -015 016-020פולקסווגןחליפי3963.2מגן אחורי ~ T6
VB5251885T6    -015 חליפי3963.2מגן אחוריVAG016-020 ~ T6
VB5251910T6 016- 016-020פולקסווגןחליפי7508.44מכסה מנוע ~ T6
VB5251910T6 016- חליפי7508.44מכסה מנועVAG016-020 ~ T6

VB52519523T6 016-- 016-020פולקסווגןחליפי746.09ניקל גריל ימ' במגן ~ T6
VB52519523T6 016-- חליפי746.09ניקל גריל ימ' במגןVAG016-020 ~ T6
VB52519524T6 016- 016-020פולקסווגןחליפי746.09ניקל גריל שמ' במגן ~ T6
VB52519524T6 016- חליפי746.09ניקל גריל שמ' במגןVAG016-020 ~ T6

VB5251980T6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי3130.9חיזוק קד ~ T6
VB5251980T6  -016 - 'חליפי3130.9חיזוק קדVAG016-020 ~ T6

VB52519811T6 16- '016-020פולקסווגןחליפי5903.1מגן קד ~ T6
VB52519811T6 16- 'חליפי5903.1מגן קדVAG016-020 ~ T6

VB5251985(2 דלתות) שחור-T6 016 - '016-020פולקסווגןחליפי3998.06מגן אח ~ T6
VB5251985(2 דלתות) שחור-T6 016 - 'חליפי3998.06מגן אחVAG016-020 ~ T6

VB52519851T6/T5  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי5609.55מגן אח ~ T6
VB52519851T6/T5  -016 - 'חליפי5609.55מגן אחVAG016-020 ~ T6
VB52519911אפור T6 -016 '016-020פולקסווגןחליפי998.06פינה ימ' מגן אח ~ T6
VB52519911אפור T6 -016 'חליפי998.06פינה ימ' מגן אחVAG016-020 ~ T6
VB52519921016- 016-020פולקסווגןחליפי705.55פינה ימין למגן אח' טרנספורטר ~ T6
VB52519921016- חליפי705.55פינה ימין למגן אח' טרנספורטרVAG016-020 ~ T6
VB52519922016- 016-020פולקסווגןחליפי708.55פינה שמ' למגן אח' טרנספורטר ~ T6
VB52519922016- חליפי708.55פינה שמ' למגן אח' טרנספורטרVAG016-020 ~ T6

VB525199221אפור T6 -016 '016-020פולקסווגןחליפי708.55פינה שמ' מגן אח ~ T6
VB525199221אפור T6 -016 'חליפי708.55פינה שמ' מגן אחVAG016-020 ~ T6

VB52519955T6 -015 - '016-020פולקסווגןחליפי458.5גריל קד' ימ ~ T6
VB52519955T6 -015 - 'חליפי458.5גריל קד' ימVAG016-020 ~ T6
VB52519956T6 -015 - 016-020פולקסווגןחליפי458.5גריל קד' שמ' ללא חור ~ T6
VB52519956T6 -015 - חליפי458.5גריל קד' שמ' ללא חורVAG016-020 ~ T6
VB52520681T6.1  -020 - 'חליפי76.36כיסוי וו גרירה למגן קד
VB52520787T6.1  -020 - (חיישנים) '020פולקסווגןחליפי861.18גריל תח' במגן קד-  ~ T6.1
VB52520787T6.1  -020 - (חיישנים) 'חליפי861.18גריל תח' במגן קדVAG020-  ~ T6.1

VB525207870T6.1  -020 - '020פולקסווגןחליפי708.66גריל תח' במגן קד-  ~ T6.1
VB525207870T6.1  -020 - 'חליפי708.66גריל תח' במגן קדVAG020-  ~ T6.1

VB5252081D.VAN PLUS T6.1  -020 - '020פולקסווגןחליפי7540מגן קד-  ~ T6.1
VB5252081D.VAN PLUS T6.1  -020 - 'חליפי7540מגן קדVAG020-  ~ T6.1
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VB52520811(עם חיישנים)D.VAN PLUS T6.1  -020 - '020פולקסווגןחליפי11187מגן קד-  ~ T6.1
VB52520811(עם חיישנים)D.VAN PLUS T6.1  -020 - 'חליפי11187מגן קדVAG020-  ~ T6.1

VB5252110LT 01+-01-07פולקסווגןחליפי2313.1מכסה מנוע ~ LT
VB5252110LT 01+-חליפי2313.1מכסה מנועVAG01-07 ~ LT
VB5252111LT 98-00 '98-00פולקסווגןחליפי660כנף קד' ימ ~ LT
VB5252111LT 98-00 'חליפי660כנף קד' ימVAG98-00 ~ LT
VB5252112LT 98-00 'פולקסווגןחליפי640כנף קד' שמLT |    -07 - לא פעיל
VB5252112LT 98-00 'חליפי640כנף קד' שמVAGLT |    -07 - לא פעיל
VB5252151LT 98 98-00פולקסווגןחליפי330גריל קד חצ ~ LT
VB5252151LT 98 חליפי330גריל קד חצVAG98-00 ~ LT
VB5252181LT 98-00 -98-00פולקסווגןחליפי1280.9מגן קדמי ~ LT
VB5252181LT 98-00 -חליפי1280.9מגן קדמיVAG98-00 ~ LT
VB5252192LT 98-06 '96-04פולקסווגןחליפי440פינה למגן אח' שמ' - שמ ~ T4
VB5252192LT 98-06 'חליפי440פינה למגן אח' שמ' - שמVAG96-04 ~ T4
VB525220008- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי3159.3פח חזית - קרפטר
VB525220008- חליפי3159.3פח חזית - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB525221108- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2108.99כנף קד' ימ' - חלק עליון קרפטר
VB525221108- חליפי2108.99כנף קד' ימ' - חלק עליון קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB5252211108- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2108.99כנף קד' ימ' - חלק עליון קרפטר
VB5252211108- חליפי2108.99כנף קד' ימ' - חלק עליון קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB525221207- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2108.99כנף קד' שמ' - עליון קרפטר
VB525221207- חליפי2108.99כנף קד' שמ' - עליון קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB52522121קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי913.06כנף קד' שמ' - תחתונה-קרפטר
VB52522121חליפי913.06כנף קד' שמ' - תחתונה-קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB5252218011- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי808.13ביטנה כנף קד' קד' שמ' - קרפטר
VB5252218011- חליפי808.13ביטנה כנף קד' קד' שמ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB525225106-  קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי905.11גריל במגן קד'  קרפטר
VB525225106-  חליפי905.11גריל במגן קד'  קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB525225308- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1221.9גריל קד קרפטר
VB525225308- חליפי1221.9גריל קד קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB5252253108-12 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2946.7גריל קד' - קרפטר
VB5252253108-12 חליפי2946.7גריל קד' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB5252255608- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי424.5כונס אויר מנוע בודד קרפטר
VB5252255608- חליפי424.5כונס אויר מנוע בודד קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB5252257808-12 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2031.2מנגנון חלון קד' שמ' ללא מנוע קרפטר
VB5252257808-12 חליפי2031.2מנגנון חלון קד' שמ' ללא מנוע קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB52522579013- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2389מנגנון חלון קד' ימ' עם מנוע קראפטר
VB52522579013- חליפי2389מנגנון חלון קד' ימ' עם מנוע קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB5252262101-07פולקסווגןחליפי1230.3תושבת גריל ימ קרפטר ~ LT
VB52522621חליפי1230.3תושבת גריל ימ קרפטרVAG01-07 ~ LT
VB5252262201-07פולקסווגןחליפי2433.6תושבת גריל שמ' - קרפטר ~ LT
VB52522622חליפי2433.6תושבת גריל שמ' - קרפטרVAG01-07 ~ LT
VB5252265108-11 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי403.33קישוט כנף קד' ימ' קרפטר
VB5252265108-11 חליפי403.33קישוט כנף קד' ימ' קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB5252265408- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי649.6קישוט כנף ק' שמ' - קרפטר
VB5252265408- חליפי649.6קישוט כנף ק' שמ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB525226808 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי416.7כיסוי וו גרירה קדמי-קרפטר
VB525226808 חליפי416.7כיסוי וו גרירה קדמי-קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB5252268410 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1560.8קישוט דלת קד' שמ' - קרפטר
VB5252268410 חליפי1560.8קישוט דלת קד' שמ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB5252277108- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1808.99קישוט מגן קד קרפטר
VB5252277108- חליפי1808.99קישוט מגן קד קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB5252281107- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי2709.06מגן קד' - קרפטר
VB5252281107- חליפי2709.06מגן קד' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VB525228509 01-07פולקסווגןחליפי2966.69מגן אח' חיצוני ללא מדרגה-קרפטר ~ LT
VB525228509 חליפי2966.69מגן אח' חיצוני ללא מדרגה-קרפטרVAG01-07 ~ LT
VB525229101-07פולקסווגןחליפי922.1פינה אח ימ' - קרפטר ~ LT
VB5252291חליפי922.1פינה אח ימ' - קרפטרVAG01-07 ~ LT
VB525229201-07פולקסווגןחליפי922.1פינה אח שמ' - קרפטר ~ LT
VB5252292חליפי922.1פינה אח שמ' - קרפטרVAG01-07 ~ LT

VB52523491018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי988.9פינה ימ' למגן אח' - קרפטר
VB52523491018-  חליפי988.9פינה ימ' למגן אח' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB52523492018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי988.9פינה שמ' למגן אח' - קרפטר
VB52523492018-  חליפי988.9פינה שמ' למגן אח' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר

VB5252351018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי6161.7גריל קד' - קרפטר
VB5252351018-  חליפי6161.7גריל קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252352018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי1306.9פס קישוט מרכזי גריל תח' - קרפטר
VB5252352018-  חליפי1306.9פס קישוט מרכזי גריל תח' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר

VB5252367311 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1867.6פס קישוט דלת קד ימ' - קרפטר
VB5252367311 חליפי1867.6פס קישוט דלת קד ימ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB52523791018-  חליפי301תומך ימ' מגן קד' - קרפטר
VB52523792018-  חליפי788תומך שמ' מגן קד' - קרפטר

VB5252381018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי9139.06מגן קד' - קרפטר
VB5252381018-  חליפי9139.06מגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252382018- קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי2639.5מגן קד' על' - קרפטר
VB5252382018- חליפי2639.5מגן קד' על' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252400018- קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי4704.9פח חזית - קרפטר
VB5252400018- חליפי4704.9פח חזית - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252403018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי752.7תומך חזית עליון ימ' - קרפטר
VB5252403018-  חליפי752.7תומך חזית עליון ימ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252404018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי589תומך על' שמ' חזית - קרפטר
VB5252404018-  חליפי589תומך על' שמ' חזית - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252410018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי9508.99מכסה מנוע - קרפטר
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VB5252410018-  חליפי9508.99מכסה מנוע - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252411018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי2390.6כנף קד' ימ' - קרפטר
VB5252411018-  חליפי2390.6כנף קד' ימ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252412018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי2390.6כנף קד' שמ' - קרפטר
VB5252412018-  חליפי2390.6כנף קד' שמ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252451018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי3232.28גריל קד' - קרפטר
VB5252451018-  חליפי3232.28גריל קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252468018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי98.1כיסוי וו גרירה קד' - קרפטר
VB5252468018-  חליפי98.1כיסוי וו גרירה קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר

VB52524761018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי169.07תריס ימ' עם חור במגן קד' - קרפטר
VB52524761018-  חליפי169.07תריס ימ' עם חור במגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB52524762018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי169.07תריס שמ' עם חור במגן קד' - קרפטר
VB52524762018-  חליפי169.07תריס שמ' עם חור במגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB52524785018- חליפי387.72כיסוי רדאר במגן קד' - קרפטר
VB52524791019- קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי523.3תפס לכנף קד' ימ' קראפטר
VB52524791019- חליפי523.3תפס לכנף קד' ימ' קראפטרVAG018- ~ קרפטר

VB525247911018- חליפי532.08תומך ימ' למגן קד' - קרפטר
VB52524792019- קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי891.7תפס לכנף קד' שמ' קראפטר
VB52524792019- חליפי891.7תפס לכנף קד' שמ' קראפטרVAG018- ~ קרפטר

VB525247921018-  חליפי531.08תומך מגן קד' שמ' - קרפטר
VB52524793018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי221.7כיסוי ימ' על' במגן קד' - קרפטר
VB52524793018-  חליפי221.7כיסוי ימ' על' במגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB52524794018- קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי276.3כיסוי לגריל שמ' במגן קד' - קרפטר
VB52524794018- חליפי276.3כיסוי לגריל שמ' במגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB52524811017- קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי1690.99מגן קד' עליון קרפטר
VB52524811017- חליפי1690.99מגן קד' עליון קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB52524812018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי8690.2מגן קד' (חיישנים) - קרפטר
VB52524812018-  חליפי8690.2מגן קד' (חיישנים) - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB52524813017- קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי7593.8מגן קד' תח' ללא חור לחיישן קרפטר
VB52524813017- חליפי7593.8מגן קד' תח' ללא חור לחיישן קרפטרVAG018- ~ קרפטר

VB5252482018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי354.9תריס שמ' במגן קד' - קרפטר
VB5252482018-  חליפי354.9תריס שמ' במגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252484018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי9517.9קורת רוחב קדמית - קרפטר
VB5252484018-  חליפי9517.9קורת רוחב קדמית - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252485018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי4108.99כיסוי מגן אח' - קרפטר
VB5252485018-  חליפי4108.99כיסוי מגן אח' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252487018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי4838.99מגן אח' מרכזי (מדרגה) - קרפטר
VB5252487018-  חליפי4838.99מגן אח' מרכזי (מדרגה) - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252491018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי730.7כיסוי ימ' על' במגן קד' - קרפטר
VB5252491018-  חליפי730.7כיסוי ימ' על' במגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VB5252492018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי505.2כיסוי שמ' תח' במגן קד' - קרפטר
VB5252492018-  חליפי505.2כיסוי שמ' תח' במגן קד' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר

VB5252878211- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי522.3תריס במגן קד' שמ' קאדי
VB5252878211- חליפי522.3תריס במגן קד' שמ' קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB52528782108- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי522.3גריל שמ' +חור במגן קד' טוראן
VB52528782108- חליפי522.3גריל שמ' +חור במגן קד' טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VB5253111T6.1  -020 - '020פולקסווגןחליפי3305.08כנף קד' ימ-  ~ T6.1
VB5253111T6.1  -020 - 'חליפי3305.08כנף קד' ימVAG020-  ~ T6.1
VB5253112T6.1  -020 - '020פולקסווגןחליפי3305.08כנף קד' שמ-  ~ T6.1
VB5253112T6.1  -020 - 'חליפי3305.08כנף קד' שמVAG020-  ~ T6.1
VB5253181T6.1  -020 - '020פולקסווגןחליפי6254.95מגן קד-  ~ T6.1
VB5253181T6.1  -020 - 'חליפי6254.95מגן קדVAG020-  ~ T6.1

VB525811303008- 4טויוטהחליפי14.1כיסוי מגן קד  קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB525910008-010 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1942פח חזית - טיגואן
VB525910008-010 חליפי1942פח חזית - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB52591102E1823033 08- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי5282.2מכסה מנוע - קראפטר
VB52591102E1823033 08- חליפי5282.2מכסה מנוע - קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VB525911711- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי516.2ביטנה כנף קד' ימ' - טיגואן
VB525911711- חליפי516.2ביטנה כנף קד' ימ' - טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB525911811 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי510.2ביטנה כנף קד' שמ' - טיגואן
VB525911811 חליפי510.2ביטנה כנף קד' שמ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB525915308-10 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי4942.9גריל קד' טיאגואן
VB525915308-10 חליפי4942.9גריל קד' טיאגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB5259165308 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1980.9קשת כנף קד' ימ' -טיגואן
VB5259165308 חליפי1980.9קשת כנף קד' ימ' -טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB5259165408-010 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1980.9קשת כנף קד' שמ' - טיגואן
VB5259165408-010 חליפי1980.9קשת כנף קד' שמ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB5259166208-  טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1560.33קשת כנף אח' שמ' - טיגואן
VB5259166208-  חליפי1560.33קשת כנף אח' שמ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB52591673טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1736.11קישוט דלת קד' ימ' תחת' - טיגואן
VB52591673חליפי1736.11קישוט דלת קד' ימ' תחת' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB5259167411- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1736.11קישוט דלת קד' שמ' - טיגואן
VB5259167411- חליפי1736.11קישוט דלת קד' שמ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB5259178511 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי520.33גריל ימ' במגן קד' טיגואן
VB5259178511 חליפי520.33גריל ימ' במגן קד' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB5259178611 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי516.33גריל שמ' במגן קד' טיגואן
VB5259178611 חליפי516.33גריל שמ' במגן קד' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB525918009- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1495.23חיזוק מגן קד' - טיגוואן
VB525918009- חליפי1495.23חיזוק מגן קד' - טיגוואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB525918108-012 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי3765.9מגן קד' חיצ' - טיגואן
VB525918108-012 חליפי3765.9מגן קד' חיצ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB52591811טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי4868.3מגן קד' טיגוואן 08-012+חורים לחיישן+שפריצר
VB52591811חליפי4868.3מגן קד' טיגוואן 08-012+חורים לחיישן+שפריצרVAG08-010 ~ טיגואן
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VB525918208 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1399.8ספויילר מגן קד' - טיגאון
VB525918208 חליפי1399.8ספויילר מגן קד' - טיגאוןVAG08-010 ~ טיגואן

VB5259265111- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי1726.7קשת כנף קד' ימ' טיגואן
VB5259265111- חליפי1726.7קשת כנף קד' ימ' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB5259268013- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי358.6כיסוי וו גר' קד' טיגוואן
VB5259268013- חליפי358.6כיסוי וו גר' קד' טיגוואןVAG014-016 ~ טיגואן
VB525928011 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי1090.6חיזוק עליון קד' טיגואן
VB525928011 חליפי1090.6חיזוק עליון קד' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB5259281013- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי2257.13מגן קד' - טיגואן
VB5259281013- חליפי2257.13מגן קד' - טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן

VB5259281T013- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי2257.13מגן קד' - טיגואן
VB5259281T013- חליפי2257.13מגן קד' - טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן

VB5259282011- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי3690.6ספויילר קד' (שחור) טיגואן
VB5259282011- חליפי3690.6ספויילר קד' (שחור) טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB5259285010- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי1607.45מגן אח' חיצ' - טיגואן
VB5259285010- חליפי1607.45מגן אח' חיצ' - טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB52592851011- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי2862.09מגן אח' - טיגוואן
VB52592851011- חליפי2862.09מגן אח' - טיגוואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB52592851T011- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי2862.09מגן אח' - טיגוואן
VB52592851T011- חליפי2862.09מגן אח' - טיגוואןVAG011-013 ~ טיגואן

VB52592855011- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי266מסגרת ניקל לפנס ערפל ימ' גולף/טיגואן
VB52592855011- חליפי266מסגרת ניקל לפנס ערפל ימ' גולף/טיגואןVAG09-012  ~ גולף
VB52592856011- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי260מסגרת ניקל לפנס ערפל שמ' גולף/טיגואן
VB52592856011- חליפי260מסגרת ניקל לפנס ערפל שמ' גולף/טיגואןVAG09-012  ~ גולף
VB5259285T010- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1606.44מגן אח' חיצ' - טיגואן
VB5259285T010- חליפי1606.44מגן אח' חיצ' - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VB525930214 טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי354.1פח משקף קד' שמ' טיגואן
VB525930214 חליפי354.1פח משקף קד' שמ' טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן
VB525930314- טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי354.1פח משקף קד' ימ' טיגואן
VB525930314- חליפי354.1פח משקף קד' ימ' טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB5259381012-015 טיגואן ~ 011-013פולקסווגןחליפי4693.9מגן קד' עם שפריצר לפנס  טיגואן
VB5259381012-015 חליפי4693.9מגן קד' עם שפריצר לפנס  טיגואןVAG011-013 ~ טיגואן
VB5259410016- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי7063.22מכסה מנוע טיגואן
VB5259410016- חליפי7063.22מכסה מנוע טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן
VB5259468017- טיגואן ~ 017-020פולקסווגןחליפי91.48כיסוי וו גרירה- טיגואן
VB5259468017- חליפי91.48כיסוי וו גרירה- טיגואןVAG017-020 ~ טיגואן
VB5259480016- טיגואן ~ 014-016פולקסווגןחליפי3141.33חיזוק מגן קד' טיגואן
VB5259480016- חליפי3141.33חיזוק מגן קד' טיגואןVAG014-016 ~ טיגואן
VB526018109 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי4547.9מגן קד חיפושית
VB526018109 חליפי4547.9מגן קד חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VB5261181022-  פולו ~ -022פולקסווגןחליפי5233.11מגן קד' - פולו
VB5261181022-  חליפי5233.11מגן קד' - פולוVAG022- ~ פולו
VB5261217GTI  -018 פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי511.3ביטנה קד' ימ' - פולו
VB5261217GTI  -018 חליפי511.3ביטנה קד' ימ' - פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5261218018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי511.3ביטנה קד' שמ' - פולו
VB5261218018-  חליפי511.3ביטנה קד' שמ' - פולוVAG018-021 ~ פולו
VB526130095-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי565.32פח חזית מוש' - פולו
VB526130095-00 חליפי565.32פח חזית מוש' - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526130595-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי221פח צר+מסגרת פח - פולו
VB526130595-00 חליפי221פח צר+מסגרת פח - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526131095-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי806.9מכסה מנוע - פולו
VB526131095-00 חליפי806.9מכסה מנוע - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526131295-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי360כנף קד' שמ' פולו
VB526131295-00 חליפי360כנף קד' שמ' פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526131795-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי131ביטנה כנף קד' ימ' - פולו
VB526131795-00 חליפי131ביטנה כנף קד' ימ' - פולוVAG95-00 ~  פולו

VB5261341195-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי990כנף אח' ימ' - פולו
VB5261341195-00 חליפי990כנף אח' ימ' - פולוVAG95-00 ~  פולו

VB526134695-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי660פח אח' תחתון - פולו
VB526134695-00 חליפי660פח אח' תחתון - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526135195-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי210.3גריל קד' - פולו
VB526135195-00 חליפי210.3גריל קד' - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526138095-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי370חיזוק מגן קד' - פולו
VB526138095-00 חליפי370חיזוק מגן קד' - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB5261381D5 95-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי660מגן קד' חיצ' - פולו
VB5261381D5 95-00 חליפי660מגן קד' חיצ' - פולוVAG95-00 ~  פולו

VB5261381195-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי590מגן קד' חיצ'+ספוילר - פולו
VB5261381195-00 חליפי590מגן קד' חיצ'+ספוילר - פולוVAG95-00 ~  פולו

VB526138295-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי260מגן קד' תחתון - פולו
VB526138295-00 חליפי260מגן קד' תחתון - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526138495-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי290חיזוק מגן אח' - פולו
VB526138495-00 חליפי290חיזוק מגן אח' - פולוVAG95-00 ~  פולו
VB526140097-02 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי881פח חזית מוש' - פולו קלסיק
VB526140097-02 חליפי881פח חזית מוש' - פולו קלסיקVAG97-02 ~ פולו קלסיק
VB526140595-99 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי226.36פח צר+מסגרת לגריל - פולו קלסיק
VB526140595-99 חליפי226.36פח צר+מסגרת לגריל - פולו קלסיקVAG97-02 ~ פולו קלסיק
VB526141797-02 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי180ביטנה כנף קד' ימ' - פולו קלסיק
VB526141797-02 חליפי180ביטנה כנף קד' ימ' - פולו קלסיקVAG97-02 ~ פולו קלסיק
VB526141897-02 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי180ביטנה כנף קד' שמ' - פולו קלסיק
VB526141897-02 חליפי180ביטנה כנף קד' שמ' - פולו קלסיקVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VB5261478297-02 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי136.2גריל במגן קד' שמ' - פולו קלסיק
VB5261478297-02 חליפי136.2גריל במגן קד' שמ' - פולו קלסיקVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VB526148597-02 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי808.1מגן אח' חיצ' - פולו קלסיק
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VB526148597-02 חליפי808.1מגן אח' חיצ' - פולו קלסיקVAG97-02 ~ פולו קלסיק
VB52615105D 01-02 5פולקסווגןחליפי929.2מכסה מנוע - פולוD ~  01-02 פולו
VB52615105D 01-02 חליפי929.2מכסה מנוע - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VB5261511GTI 5D 01-02 5פולקסווגןחליפי460כנף קד' ימ' - פולוD ~  01-02 פולו
VB5261511GTI 5D 01-02 חליפי460כנף קד' ימ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VB526151115D 01-02 5פולקסווגןחליפי399.9כנף קד' ימ' - פולוD ~  01-02 פולו
VB526151115D 01-02 חליפי399.9כנף קד' ימ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VB5261512GTI 5D 01-02 5פולקסווגןחליפי460כנף קד' שמ' - פולוD ~  01-02 פולו
VB5261512GTI 5D 01-02 חליפי460כנף קד' שמ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VB526151215D 01-02 5פולקסווגןחליפי459.66כנף קד' שמ' - פולוD ~  01-02 פולו
VB526151215D 01-02 חליפי459.66כנף קד' שמ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VB52615175D 01-02 5פולקסווגןחליפי260ביטנה כנף קד' ימ' - פולוD ~  01-02 פולו
VB52615175D 01-02 חליפי260ביטנה כנף קד' ימ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VB526155115D 01-02 5פולקסווגןחליפי289גריל קד' - פולוD ~  01-02 פולו
VB526155115D 01-02 חליפי289גריל קד' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VB5261567101 שחור 5 דלתות -פולו R '5פולקסווגןחליפי160קישוט דלת קדD ~  01-02 פולו
VB5261567101 שחור 5 דלתות -פולו R 'חליפי160קישוט דלת קדVAG5D ~  01-02 פולו
VB526156745D 01 5פולקסווגןחליפי312.11קישוט דלת קדמי שמאל[צבע]-פולוD ~  01-02 פולו
VB526156745D 01 חליפי312.11קישוט דלת קדמי שמאל[צבע]-פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VB5261568201 פולו-L 'פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי604.3קישוט דלת אח
VB5261568201 פולו-L 'חליפי604.3קישוט דלת אחVAG06-10 ~ פולו

VB52615775D 01-02 5פולקסווגןחליפי290קשוט מגן קד' שחור - פולוD ~  01-02 פולו
VB52615775D 01-02 חליפי290קשוט מגן קד' שחור - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VB526158001-02 5פולקסווגןחליפי390חיזוק מגן קד' גיר רגיל- פולוD ~  01-02 פולו
VB526158001-02 חליפי390חיזוק מגן קד' גיר רגיל- פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VB52615815D 01-02 5פולקסווגןחליפי862.33מגן קד' חיצ' - פולוD ~  01-02 פולו
VB52615815D 01-02 חליפי862.33מגן קד' חיצ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VB52615855D 01-02 5פולקסווגןחליפי890.9מגן אח' חיצ' - פולוD ~  01-02 פולו
VB52615855D 01-02 חליפי890.9מגן אח' חיצ' - פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VB52616005D 03-05 5פולקסווגןחליפי885פח חזית מוש' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616005D 03-05 חליפי885פח חזית מוש' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616115D 03-05 5פולקסווגןחליפי529.99כנף קד' ימ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616115D 03-05 חליפי529.99כנף קד' ימ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616125D 03-05 5פולקסווגןחליפי529.99כנף קד' שמ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616125D 03-05 חליפי529.99כנף קד' שמ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB5261617D5 03-05 5פולקסווגןחליפי231ביטנה כנף קד' ימ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB5261617D5 03-05 חליפי231ביטנה כנף קד' ימ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616185D 03-05 5פולקסווגןחליפי292ביטנה כנף קד' שמ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616185D 03-05 חליפי292ביטנה כנף קד' שמ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616415D 03-05 5פולקסווגןחליפי1250כנף אח' ימ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616415D 03-05 חליפי1250כנף אח' ימ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616425D 03-05 5פולקסווגןחליפי1250כנף אח' שמ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616425D 03-05 חליפי1250כנף אח' שמ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616515D 03-05 5פולקסווגןחליפי170.33גריל קד' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616515D 03-05 חליפי170.33גריל קד' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VB5261667204 5פולקסווגןחליפי660קישוט דלת נהג-פולוD ~  03-05 פולו
VB5261667204 חליפי660קישוט דלת נהג-פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616731012- 5פולקסווגןחליפי1257.13מגן מנוע פולו/רפיד/פביה/איביזהD ~  03-05 פולו
VB52616731012- חליפי1257.13מגן מנוע פולו/רפיד/פביה/איביזהVAG5D ~  03-05 פולו

VB52616775D 03-05 5פולקסווגןחליפי311.9קשוט מגן קד' צבע-פולוD ~  03-05 פולו
VB52616775D 03-05 חליפי311.9קשוט מגן קד' צבע-פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VB5261677103+ 5פולקסווגןחליפי292קישוט שחור למגן קד' פולוD ~  03-05 פולו
VB5261677103+ חליפי292קישוט שחור למגן קד' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616781(עם חור)5D 03-05 5פולקסווגןחליפי142גריל במגן קד' ימ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616781(עם חור)5D 03-05 חליפי142גריל במגן קד' ימ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616782(עם חור)5D 03-05 5פולקסווגןחליפי142גריל במגן קד' שמ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616782(עם חור)5D 03-05 חליפי142גריל במגן קד' שמ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB526167845פולקסווגןחליפי190גריל במגן קד' שמ' - פולו 03 ללא חורD ~  03-05 פולו
VB52616784חליפי190גריל במגן קד' שמ' - פולו 03 ללא חורVAG5D ~  03-05 פולו
VB5261679103-05 5פולקסווגןחליפי91.3תומך למגן קד' ימ' פולוD ~  03-05 פולו
VB5261679103-05 חליפי91.3תומך למגן קד' ימ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB5261679203-05 5פולקסווגןחליפי91.3תומך למגן קד' שמ' פולוD ~  03-05 פולו
VB5261679203-05 חליפי91.3תומך למגן קד' שמ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VB52616805D 03-05 5פולקסווגןחליפי509.33חיזוק מגן קד' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616805D 03-05 חליפי509.33חיזוק מגן קד' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616815D 03-05 5פולקסווגןחליפי707.33מגן קד' חיצ' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616815D 03-05 חליפי707.33מגן קד' חיצ' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616825D 03-05 5פולקסווגןחליפי331מגן קד' תחתון - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616825D 03-05 חליפי331מגן קד' תחתון - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB526168403-05 5פולקסווגןחליפי739.9חיזוק מגן אח' - פולוD ~  03-05 פולו
VB526168403-05 חליפי739.9חיזוק מגן אח' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616855D 03-05 5פולקסווגןחליפי1109.9מגן אח' - הכנה לצבע פולוD ~  03-05 פולו
VB52616855D 03-05 חליפי1109.9מגן אח' - הכנה לצבע פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616865D 03-05 5פולקסווגןחליפי452מגן אח' תחתון - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616865D 03-05 חליפי452מגן אח' תחתון - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB52616875D 03-05 5פולקסווגןחליפי214.8קשוט למגן אח' - פולוD ~  03-05 פולו
VB52616875D 03-05 חליפי214.8קשוט למגן אח' - פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VB5261688103+ 5פולקסווגןחליפי210.9תומך ימ' למגן אח' פולוD ~  03-05 פולו
VB5261688103+ חליפי210.9תומך ימ' למגן אח' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB5261688203+ 5פולקסווגןחליפי268תומך שמ' למגן אח' פולוD ~  03-05 פולו
VB5261688203+ חליפי268תומך שמ' למגן אח' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB526168845D 03- 5פולקסווגןחליפי210תומך מגן אח' מרכזי - פולוD ~  03-05 פולו
VB526168845D 03- חליפי210תומך מגן אח' מרכזי - פולוVAG5D ~  03-05 פולו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB52616961+30 5פולקסווגןחליפי90ציר ימ' למכסה מנוע פולוD ~  03-05 פולו
VB52616961+30 חליפי90ציר ימ' למכסה מנוע פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB5261696203+ 5פולקסווגןחליפי90ציר שמ' למכסה מנוע פולוD ~  03-05 פולו
VB5261696203+ חליפי90ציר שמ' למכסה מנוע פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VB52617005D  06-010 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי1489.9פח חזית מושלם - פולו
VB52617005D  06-010 חליפי1489.9פח חזית מושלם - פולוVAG06-10 ~ פולו
VB52617105D 06- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי1308.56מכסה מנוע - פולו
VB52617105D 06- חליפי1308.56מכסה מנוע - פולוVAG06-10 ~ פולו
VB526171206- 5 פולוD - 'פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי857.06כנף קד' שמ
VB526171206- 5 פולוD - 'חליפי857.06כנף קד' שמVAG06-10 ~ פולו
VB526175106- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי258.09גריל קד' חיצוני פולו
VB526175106- חליפי258.09גריל קד' חיצוני פולוVAG06-10 ~ פולו

VB5261773108 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי936.29מגן מנוע תחתון - פולו
VB5261773108 חליפי936.29מגן מנוע תחתון - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB52617771POLO 05 'פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי189.09קישוט מגן קד' ימ
VB52617771POLO 05 'חליפי189.09קישוט מגן קד' ימVAG06-10 ~ פולו
VB52617772POLO 05 '5פולקסווגןחליפי189.09קישוט מגן קד' שמD ~  03-05 פולו
VB52617772POLO 05 'חליפי189.09קישוט מגן קד' שמVAG5D ~  03-05 פולו
VB5261777306- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי193קישוט ימ' למגן קד' פולו
VB5261777306- חליפי193קישוט ימ' למגן קד' פולוVAG06-10 ~ פולו
VB5261777406- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי193קישוט שמ' למגן קד' פולו
VB5261777406- חליפי193קישוט שמ' למגן קד' פולוVAG06-10 ~ פולו

VB526177806- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי455.9גריל מרכזי במגן קד' פולו
VB526177806- חליפי455.9גריל מרכזי במגן קד' פולוVAG06-10 ~ פולו

VB5261778105- 5פולקסווגןחליפי287.09גריל במגן קד' ימ' פולוD ~  03-05 פולו
VB5261778105- חליפי287.09גריל במגן קד' ימ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VB5261778206 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי287.09גריל שמ' במגן ללא ערפל-פולו
VB5261778206 חליפי287.09גריל שמ' במגן ללא ערפל-פולוVAG06-10 ~ פולו

VB52617782T06 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי287.09גריל שמ' במגן ללא ערפל-פולו
VB52617782T06 חליפי287.09גריל שמ' במגן ללא ערפל-פולוVAG06-10 ~ פולו

VB5261778306- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי155גריל במגן קד' ימ'+ערפל פולו
VB5261778306- חליפי155גריל במגן קד' ימ'+ערפל פולוVAG06-10 ~ פולו
VB5261778405- ערפל פולו+L 'פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי155גריל במגן קד
VB5261778405- ערפל פולו+L 'חליפי155גריל במגן קדVAG06-10 ~ פולו
VB5261779106-10 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי121.66תומך מגן קד' ימ' - פולו
VB5261779106-10 חליפי121.66תומך מגן קד' ימ' - פולוVAG06-10 ~ פולו
VB5261779206-10 5פולקסווגןחליפי121.66תומך מגן קד' שמ' פולוD ~  03-05 פולו
VB5261779206-10 חליפי121.66תומך מגן קד' שמ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VB526178006-010 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי507.77חיזוק מגן קד' - פולו
VB526178006-010 חליפי507.77חיזוק מגן קד' - פולוVAG06-10 ~ פולו
VB5261782D5  06- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי357.09מגן קד' תחתון פולו
VB5261782D5  06- חליפי357.09מגן קד' תחתון פולוVAG06-10 ~ פולו

VB52618001010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1809.06פח חזית - 1.2 פולו
VB52618001010- חליפי1809.06פח חזית - 1.2 פולוVAG010-013 ~  פולו
VB52618002TDI 1.6 -09 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1642.23פח חזית פולו
VB52618002TDI 1.6 -09 חליפי1642.23פח חזית פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261807010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1209.8חיזוק קד' תחתון-פולו
VB5261807010 חליפי1209.8חיזוק קד' תחתון-פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261810010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי2089.09מכסה מנוע - פולו
VB5261810010- חליפי2089.09מכסה מנוע - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB526181110 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי987.6כנף קד' ימ' - פולו
VB526181110 חליפי987.6כנף קד' ימ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261812010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי987.6כנף קד' שמ' - פולו
VB5261812010- חליפי987.6כנף קד' שמ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB526181710- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי458.9ביטנה כנף קד' ימ' - פולו
VB526181710- חליפי458.9ביטנה כנף קד' ימ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB526181810-פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי458.9ביטנה כנף קד' שמ' - פולו
VB526181810-חליפי458.9ביטנה כנף קד' שמ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB526185110 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1487גריל קד' שחור  פולו
VB526185110 חליפי1487גריל קד' שחור  פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261851110 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1487גריל קד' ניקל פולו
VB5261851110 חליפי1487גריל קד' ניקל פולוVAG010-013 ~  פולו

VB526185311 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2824.8גריל קד-פולו
VB526185311 חליפי2824.8גריל קד-פולוVAG011-014 ~ פאסאט

VB52618531סמלים + GTI פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי962גריל ק' פולו 11 פס אדום
VB52618531סמלים + GTI חליפי962גריל ק' פולו 11 פס אדוםVAG010-013 ~  פולו

VB5261855010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי216.9גריל ימ' במגן+חור-פולו
VB5261855010 חליפי216.9גריל ימ' במגן+חור-פולוVAG010-013 ~  פולו

VB52618679010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי624.7מנגנון חלון אח' ימ' - פולו
VB52618679010- חליפי624.7מנגנון חלון אח' ימ' - פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261868GTI פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי305.11כיסוי וו גרירה קד' - פולו -11 לא
VB5261868GTI חליפי305.11כיסוי וו גרירה קד' - פולו -11 לאVAG010-013 ~  פולו

VB52618681GTI 10 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי224כיסוי וו גרירה ק' פולו
VB52618681GTI 10 חליפי224כיסוי וו גרירה ק' פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261873112 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1887.9מגן מנוע תחתון פולו
VB5261873112 חליפי1887.9מגן מנוע תחתון פולוVAG010-013 ~  פולו

VB526187511 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי331.46פחית ימין מהדופן לפח חזית פולו
VB526187511 חליפי331.46פחית ימין מהדופן לפח חזית פולוVAG010-013 ~  פולו

VB52618755010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי262תומך כנף קד' ימ' - פולו
VB52618755010- חליפי262תומך כנף קד' ימ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB52618756010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי262תפס כנף קד שמ' -פולו
VB52618756010- חליפי262תפס כנף קד שמ' -פולוVAG010-013 ~  פולו

VB526187610 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי335.13פחית שמ' לפח חזית-פולו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB526187610 חליפי335.13פחית שמ' לפח חזית-פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261878פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1320.9גריל מרכזי למגן קד' פולו -010 כולל ניקל
VB5261878חליפי1320.9גריל מרכזי למגן קד' פולו -010 כולל ניקלVAG010-013 ~  פולו

VB52618780פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי860.55גריל מרכזי למגן קד' פולו -010 ללא ניקל
VB52618780חליפי860.55גריל מרכזי למגן קד' פולו -010 ללא ניקלVAG010-013 ~  פולו

VB526187801GTI 011 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי2748.6גריל מרכזי במגן קד' פולו
VB526187801GTI 011 חליפי2748.6גריל מרכזי במגן קד' פולוVAG010-013 ~  פולו

VB52618781010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי327.33גריל במגן קד' ימ' - פולו
VB52618781010- חליפי327.33גריל במגן קד' ימ' - פולוVAG010-013 ~  פולו

VB526187811GTI -010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי431.4כיסוי ערפל ימ' עם חור פולו
VB526187811GTI -010 חליפי431.4כיסוי ערפל ימ' עם חור פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261878209- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי327.33גריל שמ' במגן - פולו
VB5261878209- חליפי327.33גריל שמ' במגן - פולוVAG010-013 ~  פולו

VB526187821GTI -011 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי517.5כיסוי ערפל שמ' פולו
VB526187821GTI -011 חליפי517.5כיסוי ערפל שמ' פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261878410 במגן קד[+חור]-פולו L פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי210גריל
VB5261878410 במגן קד[+חור]-פולו L חליפי210גרילVAG010-013 ~  פולו
VB5261879310 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי438.6תושבת פנס ראשי ימ' פולו
VB5261879310 חליפי438.6תושבת פנס ראשי ימ' פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261879410 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי438.6תושבת פנס ראשי שמ'-פולו
VB5261879410 חליפי438.6תושבת פנס ראשי שמ'-פולוVAG010-013 ~  פולו

VB526188010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1098.6חיזוק מגן  קד' - פולו
VB526188010- חליפי1098.6חיזוק מגן  קד' - פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261881011- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1389.56מגן קד' חיצ' - פולו
VB5261881011- חליפי1389.56מגן קד' חיצ' - פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261881210- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1720.9מגן קדמ' חיצוני פולו סדאן
VB5261881210- חליפי1720.9מגן קדמ' חיצוני פולו סדאןVAG010-013 ~  פולו
VB52618813GTI -010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי2219.09מגן קד' - פולו
VB52618813GTI -010 חליפי2219.09מגן קד' - פולוVAG010-013 ~  פולו

VB526188206-10 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1208.56ספויילר תח' דק למגן קד' - פולו
VB526188206-10 חליפי1208.56ספויילר תח' דק למגן קד' - פולוVAG010-013 ~  פולו

VB52618821010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1169.05ספויילר קד'-פולו
VB52618821010 חליפי1169.05ספויילר קד'-פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261885010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי2258.46מגן אחורי - פולו
VB5261885010- חליפי2258.46מגן אחורי - פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261888010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי312תומך אחורי כוורת פולו
VB5261888010 חליפי312תומך אחורי כוורת פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261888110 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי681.9תומך אח' ימ'-פולו
VB5261888110 חליפי681.9תומך אח' ימ'-פולוVAG010-013 ~  פולו
VB52618882-010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי681.9תפס מגן אח' שמ'  פולו
VB52618882-010 חליפי681.9תפס מגן אח' שמ'  פולוVAG010-013 ~  פולו

VB5261891011- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי401.9ציר מכסה מנוע ימ' פולו
VB5261891011- חליפי401.9ציר מכסה מנוע ימ' פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261892011- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי397.6ציר מכסה מנוע שמ' פולו
VB5261892011- חליפי397.6ציר מכסה מנוע שמ' פולוVAG010-013 ~  פולו
VB5261900018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי2707פח חזית - פולו
VB5261900018-  חליפי2707פח חזית - פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5261910014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי2089.9מכסה מנוע פולו
VB5261910014- חליפי2089.9מכסה מנוע פולוVAG014-017 ~ פולו
VB5261951014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי2613.6גריל קד' פולו
VB5261951014- חליפי2613.6גריל קד' פולוVAG014-017 ~ פולו

VB52619527014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי843.4תושבת מצבר-רפיד+ פולו
VB52619527014- חליפי843.4תושבת מצבר-רפיד+ פולוVAG014-017 ~ פולו

VB526195314 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1395.6גריל במגן קד' פולו
VB526195314 חליפי1395.6גריל במגן קד' פולוVAG014-017 ~ פולו
VB5261968014-  פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי285.03כיסוי וו גרירה קד' - פולו
VB5261968014-  חליפי285.03כיסוי וו גרירה קד' - פולוVAG014-017 ~ פולו

VB52619731018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1091.8כיסוי אח' תחתון- פולו
VB52619731018- חליפי1091.8כיסוי אח' תחתון- פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5261975314 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1409.25גריל קד' שחור עם ניקל פולו
VB5261975314 חליפי1409.25גריל קד' שחור עם ניקל פולוVAG014-017 ~ פולו
VB52619761015- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי679.09כיסוי ערפל ימ' ללא חור פולו
VB52619761015- חליפי679.09כיסוי ערפל ימ' ללא חור פולוVAG014-017 ~ פולו

VB526197611014-017 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי805.33כיסוי ערפל קד' ימ' (חור+ניקל) - פולו
VB526197611014-017 חליפי805.33כיסוי ערפל קד' ימ' (חור+ניקל) - פולוVAG014-017 ~ פולו

VB52619762015- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי681.13כיסוי ערפל שמ' ללא חור פולו
VB52619762015- חליפי681.13כיסוי ערפל שמ' ללא חור פולוVAG014-017 ~ פולו

VB526197623015-פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי488.8כיסוי ערפ שמ' עם חור ללא קישוט ניקל פולו
VB526197623015-חליפי488.8כיסוי ערפ שמ' עם חור ללא קישוט ניקל פולוVAG014-017 ~ פולו

VB52619787014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי2279.08גריל מרכזי במגן פולו
VB52619787014- חליפי2279.08גריל מרכזי במגן פולוVAG014-017 ~ פולו

VB5261980014-017 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי2975.01חיזוק פנ' למגן קד' - פולו
VB5261980014-017 חליפי2975.01חיזוק פנ' למגן קד' - פולוVAG014-017 ~ פולו
VB5261981014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי2656.4מגן קד' פולו
VB5261981014- חליפי2656.4מגן קד' פולוVAG014-017 ~ פולו

VB52619812KITGTI  -015 פולקסווגןחליפי3434.5קיט מושלם מגן קדמי - פולוGTI ~ 014-017 פולו
VB52619812KITGTI  -015 חליפי3434.5קיט מושלם מגן קדמי - פולוVAGGTI ~ 014-017 פולו

VB5261983014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי410.1קלקר קד' פולו
VB5261983014- חליפי410.1קלקר קד' פולוVAG014-017 ~ פולו
VB5261986014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1383.06ספויילר קד' פולו
VB5261986014- חליפי1383.06ספויילר קד' פולוVAG014-017 ~ פולו

VB52620761GTI 015- פולקסווגןחליפי399.5קישוט תריס ערפל קד' ימ' פולוGTI ~ 013-016 גולף
VB52620761GTI 015- חליפי399.5קישוט תריס ערפל קד' ימ' פולוVAGGTI ~ 013-016 גולף
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VB5262082GTI -015 פולקסווגןחליפי1190.5ספויילר קד' מרכזי פולוGTI ~ 013-016 גולף
VB5262082GTI -015 חליפי1190.5ספויילר קד' מרכזי פולוVAGGTI ~ 013-016 גולף

VB52620821GTI 015- פולקסווגןחליפי498.6ספויילר קד' שמ' פולוGTI ~ 013-016 גולף
VB52620821GTI 015- חליפי498.6ספויילר קד' שמ' פולוVAGGTI ~ 013-016 גולף
VB52620822GTI 015- פולקסווגןחליפי848.4ספויילר קד' ימ' פולוGTI ~ 013-016 גולף
VB52620822GTI 015- חליפי848.4ספויילר קד' ימ' פולוVAGGTI ~ 013-016 גולף
VB52621100018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי4123.12פח חזית  - פולו
VB52621100018- חליפי4123.12פח חזית  - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB5262111018- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1765.6כנף קד' ימ' - פולו
VB5262111018- חליפי1765.6כנף קד' ימ' - פולוVAG014-017 ~ פולו

VB52621110018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי3090.53מכסה מנוע - פולו
VB52621110018-  חליפי3090.53מכסה מנוע - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB5262112018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1765.6כנף קד' שמ' - פולו
VB5262112018- חליפי1765.6כנף קד' שמ' - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB52621187017-  גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1414.9ניקל אמצעי לספויילר מגן אח' - גולף
VB52621187017-  חליפי1414.9ניקל אמצעי לספויילר מגן אח' - גולףVAG017-020 ~ גולף

VB526211871018 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1168ניקל מגן אחורי ימין-גולף
VB526211871018 חליפי1168ניקל מגן אחורי ימין-גולףVAG017-020 ~ גולף
VB526211872018 גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי1168ניקל מגן אחורי שמאל-גולף
VB526211872018 חליפי1168ניקל מגן אחורי שמאל-גולףVAG017-020 ~ גולף

VB5262151018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי1225גריל קד' - פולו
VB5262151018-  חליפי1225גריל קד' - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB52621511018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי327.7גריל פנימי פולו
VB52621511018- חליפי327.7גריל פנימי פולוVAG018-021 ~ פולו

VB5262153GTI  -018 פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי3173.6גריל קד' - פולו
VB5262153GTI  -018 חליפי3173.6גריל קד' - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB52621621018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי317.5תומך שפם פנס ראשי ימ' - פולו
VB52621621018-  חליפי317.5תומך שפם פנס ראשי ימ' - פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621622018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי317.5תומך פנס  שמ' פולו
VB52621622018- חליפי317.5תומך פנס  שמ' פולוVAG018-021 ~ פולו

VB5262167018- גולף ~ 017-020פולקסווגןחליפי89.56כיסוי לוו -גולף
VB5262167018- חליפי89.56כיסוי לוו -גולףVAG017-020 ~ גולף

VB52621671018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי104כיסוי וו גרירה במגן אח' - פולו
VB52621671018-  חליפי104כיסוי וו גרירה במגן אח' - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB526216818- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי99.6כיסוי וו גרירה -פולו
VB526216818- חליפי99.6כיסוי וו גרירה -פולוVAG018-021 ~ פולו

VB5262176118- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי616.6כיסוי ערפל ימ' כולל פנס ערפל פולו
VB5262176118- חליפי616.6כיסוי ערפל ימ' כולל פנס ערפל פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5262176218- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי616.6כיסוי ערפל שמ' כולל פנס ערפל פולו
VB5262176218- חליפי616.6כיסוי ערפל שמ' כולל פנס ערפל פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621774018-  פולקסווגןחליפי144קישוט שמ' במגן קד' - פולוGTI ~ -018 פולו
VB52621774018-  חליפי144קישוט שמ' במגן קד' - פולוVAGGTI ~ -018 פולו
VB52621781018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי308.6גריל במגן קד' ימ' פולו
VB52621781018- חליפי308.6גריל במגן קד' ימ' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621782018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי308.6גריל במגן קד' שמ' פולו
VB52621782018- חליפי308.6גריל במגן קד' שמ' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621791018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי104.5מוביל מגן ימ' פולו
VB52621791018- חליפי104.5מוביל מגן ימ' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621792018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי104.5מוביל מגן שמ' פולו
VB52621792018- חליפי104.5מוביל מגן שמ' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621794018-  חליפי117תומך ימ' לפח חזית - פולו

VB5262180018- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1834.6חיזוק מגן קד' - פולו
VB5262180018- חליפי1834.6חיזוק מגן קד' - פולוVAG014-017 ~ פולו
VB5262181018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי655.3קורת רוחב פולו
VB5262181018- חליפי655.3קורת רוחב פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5262182018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי534.2ספויילר קד' פולו
VB5262182018- חליפי534.2ספויילר קד' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5262187018-  פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי128.9גריל תח' במגן קד' (עם חורים) - פולו
VB5262187018-  חליפי128.9גריל תח' במגן קד' (עם חורים) - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB52621881018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי148.7תומך מגן אח' ימ' פולו
VB52621881018- חליפי148.7תומך מגן אח' ימ' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621882018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי148.7תומך מגן אח' שמ' פולו
VB52621882018- חליפי148.7תומך מגן אח' שמ' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB52621884018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי159תפס מגן אח' שמ' - פולו
VB52621884018- חליפי159תפס מגן אח' שמ' - פולוVAG018-021 ~ פולו

VB5262961018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי199.1ציר מכסה מנוע ימ' פולו
VB5262961018- חליפי199.1ציר מכסה מנוע ימ' פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5262962018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי199.1ציר מכסה מנוע שמ'פולו
VB5262962018- חליפי199.1ציר מכסה מנוע שמ'פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5262980018-021 פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי608.12חיזוק תח' למגן קד' - פולו
VB5262980018-021 חליפי608.12חיזוק תח' למגן קד' - פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5262981018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי2861.09מגן קדמי פולו
VB5262981018- חליפי2861.09מגן קדמי פולוVAG018-021 ~ פולו
VB5262985018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי2958.88מגן אח'- פולו
VB5262985018- חליפי2958.88מגן אח'- פולוVAG018-021 ~ פולו

VB5262985T018- פולו ~ 018-021פולקסווגןחליפי2958.88מגן אח'- פולו
VB5262985T018- חליפי2958.88מגן אח'- פולוVAG018-021 ~ פולו

VB527011214- סיטיגו/MII/UP '014פולקסווגןחליפי987.5כנף קד' שמ-  ~ UP
VB527011214- סיטיגו/MII/UP 'חליפי987.5כנף קד' שמVAG014-  ~ UP
VB5270181UP -14 '014פולקסווגןחליפי3508.44מגן קד-  ~ UP
VB5270181UP -14 'חליפי3508.44מגן קדVAG014-  ~ UP
VB5270182ללא חור CITIGO/MII סיאט/UP -14 '014פולקסווגןחליפי1035.9ספויילר קד-  ~ UP
VB5270182ללא חור CITIGO/MII סיאט/UP -14 'חליפי1035.9ספויילר קדVAG014-  ~ UP
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VB5270183UP -011  014פולקסווגןחליפי873.1קלקר למגן קד' עם חור לערפל-  ~ UP
VB5270183UP -011  חליפי873.1קלקר למגן קד' עם חור לערפלVAG014-  ~ UP
VB5270185UP -014 - '014פולקסווגןחליפי2660.9מגן אח-  ~ UP
VB5270185UP -014 - 'חליפי2660.9מגן אחVAG014-  ~ UP
VB5282317015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי463.9ביטנה קד' ימ' - קאדי
VB5282317015- חליפי463.9ביטנה קד' ימ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282318015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי594.6ביטנה קד' שמ' - קאדי
VB5282318015- חליפי594.6ביטנה קד' שמ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282352T6 16- 016-020פולקסווגןחליפי334.9מסגרת גריל ~ T6
VB5282352T6 16- חליפי334.9מסגרת גרילVAG016-020 ~ T6

VB528235231015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי871מיכל מים - קאדי
VB528235231015- חליפי871מיכל מים - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB5282352417 קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי383.9קישוט שמ' לגריל קד קאדי
VB5282352417 חליפי383.9קישוט שמ' לגריל קד קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB52823681015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי187.36כיסוי וו גרירה קד' - קאדי
VB52823681015- חליפי187.36כיסוי וו גרירה קד' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB528236811015-  קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי302.22כיסוי וו גרירה קד' - קאדי
VB528236811015-  חליפי302.22כיסוי וו גרירה קד' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB52823731015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי2992.48מגן מנוע תח' -קאדי
VB52823731015- חליפי2992.48מגן מנוע תח' -קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282378112- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי512.2גריל ימ' במגן קד' - קאדי
VB5282378112- חליפי512.2גריל ימ' במגן קד' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB52823782011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי512.2גריל שמ' במגן קד' קאדי
VB52823782011- חליפי512.2גריל שמ' במגן קד' קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB52823791T6 016- '016-020פולקסווגןחליפי464.1תומך קד' ימ ~ T6
VB52823791T6 016- 'חליפי464.1תומך קד' ימVAG016-020 ~ T6

VB528237911015- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי989.6תומך מגן קד' ימ' - קאדי
VB528237911015- חליפי989.6תומך מגן קד' ימ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB52823792T6 016- '016-020פולקסווגןחליפי466.1תומך קד' שמ ~ T6
VB52823792T6 016- 'חליפי466.1תומך קד' שמVAG016-020 ~ T6

VB528237921015- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי989.6תומך מגן קד' שמ' - קאדי
VB528237921015- חליפי989.6תומך מגן קד' שמ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB5282380015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי5859.99חיזוק קד' - קאדי
VB5282380015- חליפי5859.99חיזוק קד' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282384015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי5826.9חיזוק אח' קאדי
VB5282384015- חליפי5826.9חיזוק אח' קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB528238515 קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי5508.99מגן אח' שחור-קאדי
VB528238515 חליפי5508.99מגן אח' שחור-קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB528240006-08 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1968.03פח חזית - קאדי
VB528240006-08 חליפי1968.03פח חזית - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB528241006-  טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1898.9מכסה מנוע  קאדי+טוראן
VB528241006-  חליפי1898.9מכסה מנוע  קאדי+טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VB5282410T06-  קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1898.9מכסה מנוע  קאדי+טוראן
VB5282410T06-  חליפי1898.9מכסה מנוע  קאדי+טוראןVAG05-015 ~ קאדי

VB528241106-  קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1108.56כנף קד' ימ' - קאדי+טוראן
VB528241106-  חליפי1108.56כנף קד' ימ' - קאדי+טוראןVAG05-015 ~ קאדי
VB528241206-  קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1108.56כנף קד' שמ' - קאדי+טוראן
VB528241206-  חליפי1108.56כנף קד' שמ' - קאדי+טוראןVAG05-015 ~ קאדי
VB528241706-  קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי286.22ביטנה כנף קד' ימ' - קאדי
VB528241706-  חליפי286.22ביטנה כנף קד' ימ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB528241806-  קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי286.22ביטנה כנף קד' שמ' - קאדי
VB528241806-  חליפי286.22ביטנה כנף קד' שמ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB52824781106+ קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי192גריל במגן ימ' קאדי
VB52824781106+ חליפי192גריל במגן ימ' קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB52824782106-קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי192גריל במגן קד שמ קאדי
VB52824782106-חליפי192גריל במגן קד שמ קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB5282479106 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי332תומך מגן קד ימ קאדי
VB5282479106 חליפי332תומך מגן קד ימ קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB528248006- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי928.8חיזוק מגן קד' - קאדי
VB528248006- חליפי928.8חיזוק מגן קד' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB528248106-10 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי2309.66מגן קד' קאדי
VB528248106-10 חליפי2309.66מגן קד' קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB528248506-015 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1955.03מגן אחורי קאדי
VB528248506-015 חליפי1955.03מגן אחורי קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB5282496103-14 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי383.5ציר מכסה מנוע ימ' קאדי
VB5282496103-14 חליפי383.5ציר מכסה מנוע ימ' קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB5282496203-14 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי383.5ציר מכסה מנוע שמ' קאדי
VB5282496203-14 חליפי383.5ציר מכסה מנוע שמ' קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB5282500011 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי3559.09פח חזית קאדי
VB5282500011 חליפי3559.09פח חזית קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB5282501011-015 טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי681.11פח ניצב קאדי/טוראן
VB5282501011-015 חליפי681.11פח ניצב קאדי/טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VB5282510011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי3108.06מכסה מנוע - קאדי
VB5282510011- חליפי3108.06מכסה מנוע - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB5282511011- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי2309.99כנף קד' ימ' עם חור קאדי/טוראן
VB5282511011- חליפי2309.99כנף קד' ימ' עם חור קאדי/טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VB5282511T011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי2309.99כנף קד' ימ' עם חור קאדי/טוראן
VB5282511T011- חליפי2309.99כנף קד' ימ' עם חור קאדי/טוראןVAG05-015 ~ קאדי

VB5282512011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי2309.99כנף קד' שמ' עם חור קאדי/טוראן
VB5282512011- חליפי2309.99כנף קד' שמ' עם חור קאדי/טוראןVAG05-015 ~ קאדי
VB528251711- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי588.05ביטנה כנף קד' ימ' - קאדי
VB528251711- חליפי588.05ביטנה כנף קד' ימ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB528251811- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי588.05ביטנה כנף קד' שמ' - קאדי
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VB528251811- חליפי588.05ביטנה כנף קד' שמ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB5282551011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1350.9גריל קד' - קאדי
VB5282551011- חליפי1350.9גריל קד' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB5282576011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי195.08כיסוי וו גרירה קד' קאדי
VB5282576011- חליפי195.08כיסוי וו גרירה קד' קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB52825781011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי422.09גריל במגן ימ' ללא חור קאדי
VB52825781011- חליפי422.09גריל במגן ימ' ללא חור קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB528257811015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי401.9גריל במגן ימ' - קאדי
VB528257811015- חליפי401.9גריל במגן ימ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB528257821011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי592גריל שמ' במגן קד' עם חור קאדי
VB528257821011- חליפי592גריל שמ' במגן קד' עם חור קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB528257822011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי498.9גריל ימ' במגן קד' עם חור קאדי
VB528257822011- חליפי498.9גריל ימ' במגן קד' עם חור קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB52825783011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי531.3גריל ימ' במגן קד' עם חורים - קאדי
VB52825783011- חליפי531.3גריל ימ' במגן קד' עם חורים - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB52825792010-  קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי358.09תומך צדדי שמ' למגן קד' - קאדי
VB52825792010-  חליפי358.09תומך צדדי שמ' למגן קד' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB5282581T011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי4307.59מגן קד' - קאדי
VB5282581T011- חליפי4307.59מגן קד' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VB5282582015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1652ספויילר קד' פאסאט
VB5282582015- חליפי1652ספויילר קד' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VB528258406+ קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי2861.9חיזוק מגן אח' - קאדי
VB528258406+ חליפי2861.9חיזוק מגן אח' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VB5282585קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי4324.9מגן אח' קאדי 011 לצבע
VB5282585חליפי4324.9מגן אח' קאדי 011 לצבעVAG05-015 ~ קאדי
VB5282600015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי5105.9פח חזית - קאדי
VB5282600015- חליפי5105.9פח חזית - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282610015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי7895.1מכסה מנוע - קאדי
VB5282610015- חליפי7895.1מכסה מנוע - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB5282611T015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי2615.5כנף קד' ימ' קאדי
VB5282611T015- חליפי2615.5כנף קד' ימ' קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282612T015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי2615.5כנף קד' שמ' קאדי
VB5282612T015- חליפי2615.5כנף קד' שמ' קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB5282678015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי399.9גריל במגן שמ' - קאדי
VB5282678015- חליפי399.9גריל במגן שמ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB52826787015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי2199.9גריל מרכזי במגן - קאדי
VB52826787015- חליפי2199.9גריל מרכזי במגן - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282681T015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי5508.46מגן קד' - קאדי
VB5282681T015- חליפי5508.46מגן קד' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB5282691015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי487.55תפס מגן קד' ימ' - קאדי
VB5282691015- חליפי487.55תפס מגן קד' ימ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282692015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי487.55תפס מגן קד' שמ' - קאדי
VB5282692015- חליפי487.55תפס מגן קד' שמ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282697015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי987פס קישוט קד' קאדי
VB5282697015- חליפי987פס קישוט קד' קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282761015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי484.9כיסוי ערפל ימ' קאדי
VB5282761015- חליפי484.9כיסוי ערפל ימ' קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282762015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי764.1כיסוי ערפל שמ' קאדי
VB5282762015- חליפי764.1כיסוי ערפל שמ' קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282767015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי412.9כיסוי וו גרירה אח' קאדי
VB5282767015- חליפי412.9כיסוי וו גרירה אח' קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB52827781015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי628גריל במגן ימ' קאדי
VB52827781015- חליפי628גריל במגן ימ' קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB52827782016- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי628גריל שמאל במגן קאדי
VB52827782016- חליפי628גריל שמאל במגן קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB5282781017- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי6610.9מגן קד -קאדי
VB5282781017- חליפי6610.9מגן קד -קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB52827812015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי3680.9מגן אח' קאדי שחור + מצלמה
VB52827812015- חליפי3680.9מגן אח' קאדי שחור + מצלמהVAG016-020 ~ קאדי
VB52827813(עם חיישנים) קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי4434.7מגן אח' קאדי -015
VB52827813(עם חיישנים) חליפי4434.7מגן אח' קאדי -015VAG016-020 ~ קאדי

VB5282785(ארוך)קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי5110.3מגן אח' שחור-קאדי -016 ללא חורים
VB5282785(ארוך)חליפי5110.3מגן אח' שחור-קאדי -016 ללא חוריםVAG016-020 ~ קאדי

VB52827851קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי3573.3מגן אח'-קאדי  16 לצבע
VB52827851חליפי3573.3מגן אח'-קאדי  16 לצבעVAG016-020 ~ קאדי

VB5282885018- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי3008.8מגן אח חיצוני  קאדי
VB5282885018- חליפי3008.8מגן אח חיצוני  קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VB5282910021-  קאדי ~ -021פולקסווגןחליפי7889.92מכסה מנוע  - קאדי
VB5282910021-  חליפי7889.92מכסה מנוע  - קאדיVAG021- ~ קאדי
VB5282911021-  קאדי ~ -021פולקסווגןחליפי2538.76כנף קד' ימ' - קאדי
VB5282911021-  חליפי2538.76כנף קד' ימ' - קאדיVAG021- ~ קאדי
VB5282912021-  קאדי ~ -021פולקסווגןחליפי2538.76כנף קד' שמ' - קאדי
VB5282912021-  חליפי2538.76כנף קד' שמ' - קאדיVAG021- ~ קאדי

VB52829251020- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1792גריל  - קאדי
VB52829251020- חליפי1792גריל  - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB5282967021- קאדי ~ -021פולקסווגןחליפי233.68כיסוי וו גרירה קאדי
VB5282967021- חליפי233.68כיסוי וו גרירה קאדיVAG021- ~ קאדי
VB5282980020- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי2848חיזוק קד' - קאדי
VB5282980020- חליפי2848חיזוק קד' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB52829801020- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1148חיזוק קד' תח' - קאדי
VB52829801020- חליפי1148חיזוק קד' תח' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VB5282981021-  קאדי ~ -021פולקסווגןחליפי4413.08מגן קד' - קאדי
VB5282981021-  חליפי4413.08מגן קד' - קאדיVAG021- ~ קאדי
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VB5282985021- קאדי ~ -021פולקסווגןחליפי2504.24מגן אח' חיצוני קאדי
VB5282985021- חליפי2504.24מגן אח' חיצוני קאדיVAG021- ~ קאדי
VB5292780010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי4560.28חיזוק קד' - טוארג
VB5292780010- חליפי4560.28חיזוק קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB529510004-08 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2390.6פח חזית- טוארג
VB529510004-08 חליפי2390.6פח חזית- טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB5295111107 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3865.9כנף קד' ימ' - טוארג
VB5295111107 חליפי3865.9כנף קד' ימ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5295112108 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3865.9כנף קד' שמ' - טוארג
VB5295112108 חליפי3865.9כנף קד' שמ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB529515108- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי6274.5גריל קד' ניקל טוארג
VB529515108- חליפי6274.5גריל קד' ניקל טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB529515306- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2060.9גריל קד'+ניקל מוש'  טוארג
VB529515306- חליפי2060.9גריל קד'+ניקל מוש'  טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB5295175107 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי196.7כיסוי מגן קד' ימ'-טוא'רג
VB5295175107 חליפי196.7כיסוי מגן קד' ימ'-טוא'רגVAG04-08 ~ טוארג
VB5295179108 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי558תפס מגן קד' ימ'-טואר'ג
VB5295179108 חליפי558תפס מגן קד' ימ'-טואר'גVAG04-08 ~ טוארג
VB5295179204 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי558תפס מגן קד' שמ'-טוא'רג
VB5295179204 חליפי558תפס מגן קד' שמ'-טוא'רגVAG04-08 ~ טוארג

VB529518004-07 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3217.39חיזוק מגן קד' - טוארג
VB529518004-07 חליפי3217.39חיזוק מגן קד' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VB529518105- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3029.6מגן קד' - טוארג'+חור לשפריצר+חור לחיישן
VB529518105- חליפי3029.6מגן קד' - טוארג'+חור לשפריצר+חור לחיישןVAG04-08 ~ טוארג
VB529518207- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי1580.9ספויילר קד' - טוארג
VB529518207- חליפי1580.9ספויילר קד' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VB52952381V8 08 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי1065.9ביטנה כנף קד' שמ' - טואר'ג
VB52952381V8 08 חליפי1065.9ביטנה כנף קד' שמ' - טואר'גVAG09-018 ~ טוארג
VB5295253108-010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי7460מסגרת גריל קד' - טוארג
VB5295253108-010 חליפי7460מסגרת גריל קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5295265109- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי4805.6קשת גלגל קד' ימ' - טוארג
VB5295265109- חליפי4805.6קשת גלגל קד' ימ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5295265209- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי4805.6קשת כנף קד' שמ' - טוארג
VB5295265209- חליפי4805.6קשת כנף קד' שמ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5295266110 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2169.89קשת כנף אח' ימ'-טוארג
VB5295266110 חליפי2169.89קשת כנף אח' ימ'-טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB52952681טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי58.6כיסוי וו גרירה טוארג
VB52952681חליפי58.6כיסוי וו גרירה טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB52952682טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי181.7כיסוי וו גרירה קד'-טו'ארג
VB52952682חליפי181.7כיסוי וו גרירה קד'-טו'ארגVAG09-018 ~ טוארג

VB529527108 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי850.5כיסוי מתיז במגן ימין טואר'ג
VB529527108 חליפי850.5כיסוי מתיז במגן ימין טואר'גVAG09-018 ~ טוארג
VB529527207 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי744.2כיסוי שפריצר-טו'ארג
VB529527207 חליפי744.2כיסוי שפריצר-טו'ארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52952761010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי189.7כיסוי וו גרירה קד' ימ' - טוארג
VB52952761010- חליפי189.7כיסוי וו גרירה קד' ימ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB529527809-018 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2500.9גריל תח' במגן קד' - טוארג
VB529527809-018 חליפי2500.9גריל תח' במגן קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52952781010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי990.6גריל ימ' במגן - טוארג
VB52952781010- חליפי990.6גריל ימ' במגן - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52952781111 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי1001.13כיסוי ערפל קד' ימ' - טוא'רג
VB52952781111 חליפי1001.13כיסוי ערפל קד' ימ' - טוא'רגVAG09-018 ~ טוארג

VB52952782010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי1190.6גריל שמ' במגן - טוארג
VB52952782010- חליפי1190.6גריל שמ' במגן - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52952782112 טוארג-L טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי1047.39כיסיו מגן קד
VB52952782112 טוארג-L חליפי1047.39כיסיו מגן קדVAG09-018 ~ טוארג
VB52952787111 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2631גריל תחתון במגן קד' טוארג
VB52952787111 חליפי2631גריל תחתון במגן קד' טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB5295279212- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי391.6תומך שמ' מגן קד[צדדי] - טוארג
VB5295279212- חליפי391.6תומך שמ' מגן קד[צדדי] - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB52952801011-017 טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי829.9חיזוק קד' תחתון טוארג
VB52952801011-017 חליפי829.9חיזוק קד' תחתון טוארגVAG019- ~ טוארג

VB5295281טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי7936.1מגן קד' טוארג -09 חיישן+שפריצר
VB5295281חליפי7936.1מגן קד' טוארג -09 חיישן+שפריצרVAG09-018 ~ טוארג

VB52952811טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי14240מגן קד' טוארג -08 עם שפריצר ללא חיישן
VB52952811חליפי14240מגן קד' טוארג -08 עם שפריצר ללא חיישןVAG09-018 ~ טוארג
VB5295281209 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי4252.9מגן קד' - טוארג
VB5295281209 חליפי4252.9מגן קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5295281307- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי5690.8מגן קד' - טוארג
VB5295281307- חליפי5690.8מגן קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB52952817010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי484.1ביטנה קד ימ' טוארג
VB52952817010- חליפי484.1ביטנה קד ימ' טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB529528182010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי878.9ביטנה כנף קד' קד' שמ' - טוארג
VB529528182010 חליפי878.9ביטנה כנף קד' קד' שמ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB529528372010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי716.2ביטנה כנף קד' אח' ימ' - טוארג
VB529528372010 חליפי716.2ביטנה כנף קד' אח' ימ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB529528382010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי385.3ביטנה כנף קד' אח' שמ' - טוארג
VB529528382010 חליפי385.3ביטנה כנף קד' אח' שמ' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB5295285010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי7914.3מגן אח' - טוארג
VB5295285010- חליפי7914.3מגן אח' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52952851010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי4178.6גריל - טוארג
VB52952851010- חליפי4178.6גריל - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB52952853010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2843.6גריל-טוארג



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB52952853010- חליפי2843.6גריל-טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB5295286010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי10696.3ספויילר אח' - טוארג
VB5295286010- חליפי10696.3ספויילר אח' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52952877514- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2167.9ניקל תחתון במגן קד' טוארג
VB52952877514- חליפי2167.9ניקל תחתון במגן קד' טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB52952878714- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3658גריל במגן קד' טוארג
VB52952878714- חליפי3658גריל במגן קד' טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB5295288214- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2774.4ספוילר קד' טוארג
VB5295288214- חליפי2774.4ספוילר קד' טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB52952883-14 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי687.3קלקר קד' טוארג
VB52952883-14 חליפי687.3קלקר קד' טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB529529107- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי190תפס מגן קד' ימ' טוראן/טוראג
VB529529107- חליפי190תפס מגן קד' ימ' טוראן/טוראגVAG04-010 ~ טוראן

VB529529182010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי644.9כיסוי שפריצר ימ' במגן טוארג
VB529529182010 חליפי644.9כיסוי שפריצר ימ' במגן טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB529529192010 טוארג L טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי427כיסוי שפריצר במגן
VB529529192010 טוארג L חליפי427כיסוי שפריצר במגןVAG09-018 ~ טוארג

VB529529207- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי498.09תפס מגן קד' שמ' טוראן/טוראג
VB529529207- חליפי498.09תפס מגן קד' שמ' טוראן/טוראגVAG04-010 ~ טוראן

VB52952922010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי354.6תפס שמ' במגן קד' טוארג
VB52952922010- חליפי354.6תפס שמ' במגן קד' טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB5295310010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי6997.7מכסה מנוע - טוארג
VB5295310010- חליפי6997.7מכסה מנוע - טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52953787011 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי1032.7גריל מרכזי במגן טוארג
VB52953787011 חליפי1032.7גריל מרכזי במגן טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB52953822010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי1231ספויילר תחתון טוארג
VB52953822010 חליפי1231ספויילר תחתון טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB5295477114- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי589.9ניקל במגן ימין טוארג
VB5295477114- חליפי589.9ניקל במגן ימין טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5295477214- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי430.1פס קישוט שמ' למגן קד' טוארג
VB5295477214- חליפי430.1פס קישוט שמ' למגן קד' טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5295477414-טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי904.1ניקל תח בספויילר טאורג
VB5295477414-חליפי904.1ניקל תח בספויילר טאורגVAG09-018 ~ טוארג

VB5295481טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי9128.1מגן קד' טוארג -016 עם חור לקישוט ללא חיישן
VB5295481חליפי9128.1מגן קד' טוארג -016 עם חור לקישוט ללא חיישןVAG09-018 ~ טוארג

VB52955011019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי3783.04כנף קד' ימ' - טוארג
VB52955011019-  חליפי3783.04כנף קד' ימ' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB5295518019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי773.3ביטנה קד' שמ' - טוארג
VB5295518019-  חליפי773.3ביטנה קד' שמ' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB52955653019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי1350.9קשת גלגל קד' ימ' - טוארג
VB52955653019-  חליפי1350.9קשת גלגל קד' ימ' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52955654019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי1350.9קשת גלגל קד' שמ' - טוארג
VB52955654019-  חליפי1350.9קשת גלגל קד' שמ' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB5295568019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי699.3כיסוי במגן קד' - טוארג
VB5295568019-  חליפי699.3כיסוי במגן קד' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB5295574019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי429.2קישוט ניקל שמ' למגן קד' - טוארג
VB5295574019-  חליפי429.2קישוט ניקל שמ' למגן קד' - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB5295576019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי308.6ספויילר שמ' למגן קד' - טוארג
VB5295576019-  חליפי308.6ספויילר שמ' למגן קד' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB52955762019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי636.5המשך גריל שמ' (ניקל\שחור) - טוארג
VB52955762019-  חליפי636.5המשך גריל שמ' (ניקל\שחור) - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52955792019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי373תומך שמ' לחיזוק - טוארג
VB52955792019-  חליפי373תומך שמ' לחיזוק - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB5295582019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי3117.2ספוילר קד' - טוארג
VB5295582019-  חליפי3117.2ספוילר קד' - טוארגVAG019- ~ טוארג

VB52955872019-  טוארג ~ -019פולקסווגןחליפי287.4כונס אויר שמ' למצנן מים - טוארג
VB52955872019-  חליפי287.4כונס אויר שמ' למצנן מים - טוארגVAG019- ~ טוארג
VB52955972ZS  -018 - חליפי77.3כונס אוויר תחתוןMG018- ~ ZS

VB529611008- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי2188.05מכסה מנוע - טיגואן
VB529611008- חליפי2188.05מכסה מנוע - טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VB529710309- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי648.9פח מישקף קד' ימ' על' - שירוקו
VB529710309- חליפי648.9פח מישקף קד' ימ' על' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB529710409- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי648.9פח משקף קד' שמ' על' - שירוקו
VB529710409- חליפי648.9פח משקף קד' שמ' על' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB529711109+ שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי4190.6כנף קד' ימ' - שירוקו
VB529711109+ חליפי4190.6כנף קד' ימ' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB529711709- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי508.3ביטנה לכנף קד' ימ' שירוקו
VB529711709- חליפי508.3ביטנה לכנף קד' ימ' שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297118ON-09 שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי505.9ביטנה כנף קד' שמ' - שירוקו גולף
VB5297118ON-09 חליפי505.9ביטנה כנף קד' שמ' - שירוקו גולףVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297152010- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי2314.6מסגרת גריל קד' - שירוקו
VB5297152010- חליפי2314.6מסגרת גריל קד' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297167010 שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי480.9כיסוי וו גרירה אח'-שירוקו
VB5297167010 חליפי480.9כיסוי וו גרירה אח'-שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297168011- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי346.9כיסוי וו גרירה קד' שירוקו
VB5297168011- חליפי346.9כיסוי וו גרירה קד' שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VB52971763R 011- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי1780גריל במגן תח' שמ' שיורוקו
VB52971763R 011- חליפי1780גריל במגן תח' שמ' שיורוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB52971764R 011- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי1780גריל במגן תח' ימ' - שירוקו
VB52971764R 011- חליפי1780גריל במגן תח' ימ' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VB529717809- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי985.66גריל במגן קד' - שירוקו
VB529717809- חליפי985.66גריל במגן קד' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VB5297178109- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי494.6גריל במגן קד' ימ'-שירוקו
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VB5297178109- חליפי494.6גריל במגן קד' ימ'-שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB52971782010 שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי580.3גריל שמ' במגן -שירוקו
VB52971782010 חליפי580.3גריל שמ' במגן -שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VB529718009- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי2417חיזוק קד' - שירוקו
VB529718009- חליפי2417חיזוק קד' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297181שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי4308.9מגן קד' שירוקו -09 ללא שפריצרים
VB5297181חליפי4308.9מגן קד' שירוקו -09 ללא שפריצריםVAG09-014 ~ שירוקו

VB52971812(R דגם) שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי5436.2מגן קד' שירוקו
VB52971812(R דגם) חליפי5436.2מגן קד' שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VB529718209- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי1467.6ספוילר/פח אבנים קד' - שירוקו
VB529718209- חליפי1467.6ספוילר/פח אבנים קד' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB529718309- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי834.7קלקר מגן קד' - שירוקו
VB529718309- חליפי834.7קלקר מגן קד' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297185(ללא חיישנים)שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי14120.3מגן אח' שירוקו-09
VB5297185(ללא חיישנים)חליפי14120.3מגן אח' שירוקו-09VAG09-014 ~ שירוקו
VB529719209- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי313.2תפס מגן קד' שמ' - שירוקו
VB529719209- חליפי313.2תפס מגן קד' שמ' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB529719709- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי313.2תפס מגן קד' ימ' - שירוקו
VB529719709- חליפי313.2תפס מגן קד' ימ' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297251010- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי1860גריל קד' - שירוקו
VB5297251010- חליפי1860גריל קד' - שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו
VB5297352016- שירוקו ~ 015-018פולקסווגןחליפי2611.3מסגרת גריל  - שירוקו
VB5297352016- חליפי2611.3מסגרת גריל  - שירוקוVAG015-018 ~ שירוקו

VB52973791015-  שירוקו ~ 015-018פולקסווגןחליפי267.1תומך קד' ימ' - שירוקו
VB52973791015-  חליפי267.1תומך קד' ימ' - שירוקוVAG015-018 ~ שירוקו
VB52973792016-  שירוקו ~ 015-018פולקסווגןחליפי134.5תומך קד' שמ' - שירוקו
VB52973792016-  חליפי134.5תומך קד' שמ' - שירוקוVAG015-018 ~ שירוקו

VB5297381016- שירוקו ~ 015-018פולקסווגןחליפי2413.5מגן קד' - שירוקו
VB5297381016- חליפי2413.5מגן קד' - שירוקוVAG015-018 ~ שירוקו

VB52973812015-שירוקו ~ 015-018פולקסווגןחליפי4679.2מגן קד' ללא חור לחיישן+ללא שפריצר שירוקי
VB52973812015-חליפי4679.2מגן קד' ללא חור לחיישן+ללא שפריצר שירוקיVAG015-018 ~ שירוקו

VB529810009- שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי3962פח חזית שירוקו
VB529810009- חליפי3962פח חזית שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VB531121216008 קצר ניקל קורולה R 4טויוטהחליפי31.9קישוט גרילD ~ 08-010 קורולה
VB531131212008 4טויוטהחליפי66.9גריל תחתון שמאל-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB531221217008 4טויוטהחליפי203.6קשוט תחתון לגריל-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VB531241203008 4טויוטהחליפי88ניקל גריל שמ'-קורולהD ~ 08-010 קורולה

VB53151081(עם 2 חיישנים)A4  -020 - '020אודיחליפי8364מגן קד-  ~ A4
VB53151081(עם 2 חיישנים)A4  -020 - 'חליפי8364מגן קדVAG020-  ~ A4

VB5315110A-4 95-99 - 95-99אודיחליפי5206.5מכסה מנוע ~ A4
VB5315110A-4 95-99 - חליפי5206.5מכסה מנועVAG95-99 ~ A4
VB5315111A-4 95-99 - [שקע לסמל] '95-99אודיחליפי580כנף קד'ימ ~ A4
VB5315111A-4 95-99 - [שקע לסמל] 'חליפי580כנף קד'ימVAG95-99 ~ A4

VB53151111A-4 98-99 - (בלי שקע לסמל)'95-99אודיחליפי580כנף קד' ימ ~ A4
VB53151111A-4 98-99 - (בלי שקע לסמל)'חליפי580כנף קד' ימVAG95-99 ~ A4
VB53151121A-4 98-99 - (בלי שקע לסמל)'95-99אודיחליפי580כנף קד' שמ ~ A4
VB53151121A-4 98-99 - (בלי שקע לסמל)'חליפי580כנף קד' שמVAG95-99 ~ A4

VB5315118A4 95-99 - '95-99אודיחליפי320ביטנה כנף קד' שמ ~ A4
VB5315118A4 95-99 - 'חליפי320ביטנה כנף קד' שמVAG95-99 ~ A4

VB53151461A-4 95-99 - 95-99אודיחליפי1050.2פח אח' תחתון ~ A4
VB53151461A-4 95-99 - חליפי1050.2פח אח' תחתוןVAG95-99 ~ A4
VB53151651לצבע A4 96-99 '95-99אודיחליפי260קישוט כנף קד' ימ ~ A4
VB53151651לצבע A4 96-99 'חליפי260קישוט כנף קד' ימVAG95-99 ~ A4
VB53151652A4 96-99 '95-99אודיחליפי260קישוט כנף קד' שמ ~ A4
VB53151652A4 96-99 'חליפי260קישוט כנף קד' שמVAG95-99 ~ A4
VB53151671A-4 95-99 95-99אודיחליפי440קישוט דלת קדמי ימין ~ A4
VB53151671A-4 95-99 חליפי440קישוט דלת קדמי ימיןVAG95-99 ~ A4
VB53151672A4 99-95 '95-99אודיחליפי440קישוט דלת קד' שמ ~ A4
VB53151672A4 99-95 'חליפי440קישוט דלת קד' שמVAG95-99 ~ A4
VB531516814A 99-95 95-99אודיחליפי440קישוט דלת אח' ימ' אאודי ~ A4
VB531516814A 99-95 חליפי440קישוט דלת אח' ימ' אאודיVAG95-99 ~ A4
VB531516824A 99-95 95-99אודיחליפי440קישוט דלת אח' שמ' אאודי ~ A4
VB531516824A 99-95 חליפי440קישוט דלת אח' שמ' אאודיVAG95-99 ~ A4

VB5315178A-4 95-99 - '95-99אודיחליפי560גריל מרכזי במגן קד ~ A4
VB5315178A-4 95-99 - 'חליפי560גריל מרכזי במגן קדVAG95-99 ~ A4
VB5315181A-4 95-99 95-99אודיחליפי2290מגן קד' מוש' הכנה לצבע ~ A4
VB5315181A-4 95-99 חליפי2290מגן קד' מוש' הכנה לצבעVAG95-99 ~ A4
VB5315211A-4 00-01 - '95-99אודיחליפי2921כנף קד' ימ ~ A4
VB5315211A-4 00-01 - 'חליפי2921כנף קד' ימVAG95-99 ~ A4
VB5315217A4 00-01 - '95-99אודיחליפי290ביטנה כנף קד' ימ ~ A4
VB5315217A4 00-01 - 'חליפי290ביטנה כנף קד' ימVAG95-99 ~ A4
VB5315253A-4 00-01 - 95-99אודיחליפי453.9גריל קד' מוש'+ניקל ~ A4
VB5315253A-4 00-01 - חליפי453.9גריל קד' מוש'+ניקלVAG95-99 ~ A4

VB53152671A4 99-01 00-01אודיחליפי295קישוט דלת קד' ימ' לצבע ~ A4
VB53152671A4 99-01 חליפי295קישוט דלת קד' ימ' לצבעVAG00-01 ~ A4
VB53152672A4 99-01 00-01אודיחליפי295קישוט דלת קד' שמ' לצבע ~ A4
VB53152672A4 99-01 חליפי295קישוט דלת קד' שמ' לצבעVAG00-01 ~ A4

VB5315278A-4 00-01 - 00-01אודיחליפי198גריל במגן קד' מרכזי ~ A4
VB5315278A-4 00-01 - חליפי198גריל במגן קד' מרכזיVAG00-01 ~ A4

VB53152781A-4 00-01 - '95-99אודיחליפי697.8גריל במגן קד' ימ ~ A4
VB53152781A-4 00-01 - 'חליפי697.8גריל במגן קד' ימVAG95-99 ~ A4
VB53152782A-4 00-01 - '95-99אודיחליפי390גריל במגן קד' שמ ~ A4
VB53152782A-4 00-01 - 'חליפי390גריל במגן קד' שמVAG95-99 ~ A4
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VB5315281A-4 00-01 - '01-03אודיחליפי1944מגן קד' מוש ~ A3
VB5315281A-4 00-01 - 'חליפי1944מגן קד' מושVAG01-03 ~ A3

VB53153002בנזין A-4 02 1.8 00-01אודיחליפי1666.1פח חזית ~ A4
VB53153002בנזין A-4 02 1.8 חליפי1666.1פח חזיתVAG00-01 ~ A4

VB5315310A4 02-04 - 95-99אודיחליפי1960מכסה מנוע ~ A4
VB5315310A4 02-04 - חליפי1960מכסה מנועVAG95-99 ~ A4
VB5315311A-4 02-04 - '95-99אודיחליפי524.9כנף קד' ימ ~ A4
VB5315311A-4 02-04 - 'חליפי524.9כנף קד' ימVAG95-99 ~ A4
VB5315312A-4 02-04 - '02-04אודיחליפי524.9כנף קד' שמ ~ A4
VB5315312A-4 02-04 - 'חליפי524.9כנף קד' שמVAG02-04 ~ A4
VB5315315A4 05-06 - '02-04אודיחליפי198ביטנה כנף קד' שמ ~ A4
VB5315315A4 05-06 - 'חליפי198ביטנה כנף קד' שמVAG02-04 ~ A4
VB5315316A4   -05 - '05-08אודיחליפי580.3ביטנה כנף קד' ימ ~ A4
VB5315316A4   -05 - 'חליפי580.3ביטנה כנף קד' ימVAG05-08 ~ A4
VB5315351A-4 02-04 - '00-01אודיחליפי447.7גריל קד ~ A4
VB5315351A-4 02-04 - 'חליפי447.7גריל קדVAG00-01 ~ A4

VB53153671A4 01-05 - '02-04אודיחליפי980קישוט דלת קד' ימ ~ A4
VB53153671A4 01-05 - 'חליפי980קישוט דלת קד' ימVAG02-04 ~ A4
VB53153672A4 01-05 - '02-04אודיחליפי980קישוט דלת קד' שמ ~ A4
VB53153672A4 01-05 - 'חליפי980קישוט דלת קד' שמVAG02-04 ~ A4
VB53153681A4 01-05 - '02-04אודיחליפי885קישוט דלת אח' ימ ~ A4
VB53153681A4 01-05 - 'חליפי885קישוט דלת אח' ימVAG02-04 ~ A4
VB53153682A4 01-05  - '02-04אודיחליפי885קישוט לדלת אח' שמ ~ A4
VB53153682A4 01-05  - 'חליפי885קישוט לדלת אח' שמVAG02-04 ~ A4

VB5315373A4 01-05 - '02-04אודיחליפי1155מגן מנוע תחתון קד ~ A4
VB5315373A4 01-05 - 'חליפי1155מגן מנוע תחתון קדVAG02-04 ~ A4

VB53153731A4 01-05 - '02-04אודיחליפי995מגן מנוע אח' תח ~ A4
VB53153731A4 01-05 - 'חליפי995מגן מנוע אח' תחVAG02-04 ~ A4

VB5315378A4 02-04 - '00-01אודיחליפי719.13גריל מרכזי במגן קד ~ A4
VB5315378A4 02-04 - 'חליפי719.13גריל מרכזי במגן קדVAG00-01 ~ A4

VB53153781A4 02-04 - 02-04אודיחליפי153.1גריל קד ימ+ערפל במגן קד ~ A4
VB53153781A4 02-04 - חליפי153.1גריל קד ימ+ערפל במגן קדVAG02-04 ~ A4
VB53153782A4 02-04- 00-01אודיחליפי285גריל קד שמ+ערפל במגן ~ A4
VB53153782A4 02-04- חליפי285גריל קד שמ+ערפל במגןVAG00-01 ~ A4

VB5315381A-4 02-04 - '95-99אודיחליפי1315.9מגן קד' חיצ ~ A4
VB5315381A-4 02-04 - 'חליפי1315.9מגן קד' חיצVAG95-99 ~ A4
VB5315382A4 01-05 - '02-04אודיחליפי574.9ספויילר מגן קד ~ A4
VB5315382A4 01-05 - 'חליפי574.9ספויילר מגן קדVAG02-04 ~ A4
VB5315385A4 02-04 02-04אודיחליפי1980.9מגן אחורי חיצוני ~ A4
VB5315385A4 02-04 חליפי1980.9מגן אחורי חיצוניVAG02-04 ~ A4
VB5315391A4 02-04 '02-04אודיחליפי311תפס ימ' מגן קד ~ A4
VB5315391A4 02-04 'חליפי311תפס ימ' מגן קדVAG02-04 ~ A4
VB5315392A4 02-04+ '02-04אודיחליפי295תפס שמ' מגן קד ~ A4
VB5315392A4 02-04+ 'חליפי295תפס שמ' מגן קדVAG02-04 ~ A4
VB5315400A4 05-07 - 1.6 02-04אודיחליפי1602.22פח חזית ~ A4
VB5315400A4 05-07 - 1.6 חליפי1602.22פח חזיתVAG02-04 ~ A4
VB5315410A4  05-07 02-04אודיחליפי1790.26מכסה מנוע ~ A4
VB5315410A4  05-07 חליפי1790.26מכסה מנועVAG02-04 ~ A4
VB5315411A4 05-07 - '02-04אודיחליפי1159.63כנף קד' ימ ~ A4
VB5315411A4 05-07 - 'חליפי1159.63כנף קד' ימVAG02-04 ~ A4
VB5315412A-4 05-07 - '02-04אודיחליפי1159.63כנף קד' שמ ~ A4
VB5315412A-4 05-07 - 'חליפי1159.63כנף קד' שמVAG02-04 ~ A4
VB5315418A4   -05 - '05-08אודיחליפי198.01ביטנה כנף קד' שמ ~ A4
VB5315418A4   -05 - 'חליפי198.01ביטנה כנף קד' שמVAG05-08 ~ A4
VB5315451A4 05-07 '02-04אודיחליפי1311.22גריל קדמי חצ ~ A4
VB5315451A4 05-07 'חליפי1311.22גריל קדמי חצVAG02-04 ~ A4
VB5315455A4 04-08 05-08אודיחליפי202.9גריל קד' ימ' בלי חור ~ A4
VB5315455A4 04-08 חליפי202.9גריל קד' ימ' בלי חורVAG05-08 ~ A4
VB5315468A4 03-09  '05-08אודיחליפי167.3כיסוי וו גרירה קד ~ A4
VB5315468A4 03-09  'חליפי167.3כיסוי וו גרירה קדVAG05-08 ~ A4
VB5315473A4 05-08 - 05-08אודיחליפי1550מגן מנוע קדמי תחתון ~ A4
VB5315473A4 05-08 - חליפי1550מגן מנוע קדמי תחתוןVAG05-08 ~ A4

VB53154731A4 05-08 - 05-08אודיחליפי880מגן מנוע אחורי תחתון ~ A4
VB53154731A4 05-08 - חליפי880מגן מנוע אחורי תחתוןVAG05-08 ~ A4
VB53154761A4 05-08 - '02-04אודיחליפי339.55מסגרת פנס ערפל קד' ימ ~ A4
VB53154761A4 05-08 - 'חליפי339.55מסגרת פנס ערפל קד' ימVAG02-04 ~ A4
VB53154762A4 05-08 - '05-08אודיחליפי339.55מסגרת פנס ערפל קד' שמ ~ A4
VB53154762A4 05-08 - 'חליפי339.55מסגרת פנס ערפל קד' שמVAG05-08 ~ A4

VB5315477A-4 05+ '05-08אודיחליפי890.3תושבת מספר ק ~ A4
VB5315477A-4 05+ 'חליפי890.3תושבת מספר קVAG05-08 ~ A4

VB53154781A4 05-08 '02-04אודיחליפי390מסגרת גריל תחתון ימ ~ A4
VB53154781A4 05-08 'חליפי390מסגרת גריל תחתון ימVAG02-04 ~ A4
VB53154782A-4 05-08 '05-08אודיחליפי462.8כיסוי צמוד לערפל ק' שמ' תח ~ A4
VB53154782A-4 05-08 'חליפי462.8כיסוי צמוד לערפל ק' שמ' תחVAG05-08 ~ A4
VB53154783A-4 05-08 02-04אודיחליפי217.2קישוט מגן תחתון ~ A4
VB53154783A-4 05-08 חליפי217.2קישוט מגן תחתוןVAG02-04 ~ A4
VB53154784A4 05-08 05-08אודיחליפי217.2קישוט גריל מגן קד' שמ' תחתון + ערפל ~ A4
VB53154784A4 05-08 חליפי217.2קישוט גריל מגן קד' שמ' תחתון + ערפלVAG05-08 ~ A4
VB53154791A4 06- '05-08אודיחליפי761.8תומך מגן קד ~ A6
VB53154791A4 06- 'חליפי761.8תומך מגן קדVAG05-08 ~ A6

VB5315481A4 05-07  02-04אודיחליפי1565.22מגן קד' חיצוני הכנה לצבע ~ A4
VB5315481A4 05-07  חליפי1565.22מגן קד' חיצוני הכנה לצבעVAG02-04 ~ A4

VB5315481TA4 05-07  05-08אודיחליפי1565.22מגן קד' חיצוני הכנה לצבע ~ A4
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VB5315481TA4 05-07  חליפי1565.22מגן קד' חיצוני הכנה לצבעVAG05-08 ~ A4

VB5315485חיישנים+ A4  -05  '95-99אודיחליפי2290מגן אח ~ A4
VB5315485חיישנים+ A4  -05  'חליפי2290מגן אחVAG95-99 ~ A4

VB53154851A4 06-08 - '05-08אודיחליפי2520.39מגן אח ~ A4
VB53154851A4 06-08 - 'חליפי2520.39מגן אחVAG05-08 ~ A4

VB5315486A4 05-07  '05-08אודיחליפי799.8ספוילר אח ~ A4
VB5315486A4 05-07  'חליפי799.8ספוילר אחVAG05-08 ~ A4
VB5315492A4 05-08 '05-08אודיחליפי237.6תפס כנף שמ ~ A4
VB5315492A4 05-08 'חליפי237.6תפס כנף שמVAG05-08 ~ A4
VB5315500A4/A5-  ON -08 08-12אודיחליפי2562.33פח חזית מושלם  ~ A5
VB5315500A4/A5-  ON -08 חליפי2562.33פח חזית מושלםVAG08-12  ~ A5
VB5315503A4 / A5 09 '08-12אודיחליפי252.33תומך לפח חזית ימ  ~ A5
VB5315503A4 / A5 09 'חליפי252.33תומך לפח חזית ימVAG08-12  ~ A5
VB5315510A4 09 05-08אודיחליפי2632.3מכסה מנוע ~ A4
VB5315510A4 09 חליפי2632.3מכסה מנועVAG05-08 ~ A4
VB5315511A4 -09- '05-08אודיחליפי1072.22כנף קד' ימ ~ A4
VB5315511A4 -09- 'חליפי1072.22כנף קד' ימVAG05-08 ~ A4

VB53155110A5 09-013 08-12אודיחליפי5247.4מכסה מנוע  ~ A5
VB53155110A5 09-013 חליפי5247.4מכסה מנועVAG08-12  ~ A5
VB53155111A5 09-013 '08-12אודיחליפי3280.9כנף קד' ימ  ~ A5
VB53155111A5 09-013 'חליפי3280.9כנף קד' ימVAG08-12  ~ A5
VB5315511TA4 -09- '09-011אודיחליפי1072.22כנף קד' ימ ~ A4
VB5315511TA4 -09- 'חליפי1072.22כנף קד' ימVAG09-011 ~ A4

VB5315512A4 -09- '05-08אודיחליפי1072.22כנף קד' שמ ~ A4
VB5315512A4 -09- 'חליפי1072.22כנף קד' שמVAG05-08 ~ A4

VB5315512TA4 -09- '09-011אודיחליפי1072.22כנף קד' שמ ~ A4
VB5315512TA4 -09- 'חליפי1072.22כנף קד' שמVAG09-011 ~ A4

VB5315517A4 09-11 - '09-011אודיחליפי662.33ביטנה לכנף קד' שמ ~ A4
VB5315517A4 09-11 - 'חליפי662.33ביטנה לכנף קד' שמVAG09-011 ~ A4
VB5315518A4 09-11 - '02-04אודיחליפי559.9ביטנה כנף קד' ימ ~ A4
VB5315518A4 09-11 - 'חליפי559.9ביטנה כנף קד' ימVAG02-04 ~ A4
VB5315552A4 09 09-011אודיחליפי1150גריל קד' שחור ~ A4
VB5315552A4 09 חליפי1150גריל קד' שחורVAG09-011 ~ A4

VB53155570A4 / A5 09+ 09-011אודיחליפי2020.9מגן מנוע מרכזי ~ A4
VB53155570A4 / A5 09+ חליפי2020.9מגן מנוע מרכזיVAG09-011 ~ A4
VB53155571A4 / A5 09+ '08-12אודיחליפי1750.9מגן מנוע קד  ~ A5
VB53155571A4 / A5 09+ 'חליפי1750.9מגן מנוע קדVAG08-12  ~ A5

VB531555712A4 08- 09-011אודיחליפי1335מגן קד'  תחתון אאודי ~ A4
VB531555712A4 08- חליפי1335מגן קד'  תחתון אאודיVAG09-011 ~ A4

VB53155587A4 10-09-011אודיחליפי1117.8כיסוי עליון ~ A4
VB53155587A4 10-חליפי1117.8כיסוי עליוןVAG09-011 ~ A4

VB5315561A4 09 09-011אודיחליפי1050.9ספויילר אח' 4 צילינדר ~ A4
VB5315561A4 09 חליפי1050.9ספויילר אח' 4 צילינדרVAG09-011 ~ A4

VB531556211A4  09-'09-011אודיחליפי944.3שפם קד' ימ ~ A4
VB531556211A4  09-'חליפי944.3שפם קד' ימVAG09-011 ~ A4

VB53155622A-4 09'05-08אודיחליפי499.8תומך מגן קד' שמ ~ A4
VB53155622A-4 09'חליפי499.8תומך מגן קד' שמVAG05-08 ~ A4

VB531556221A4 -013-'09-011אודיחליפי944.3שפם קד' שמ ~ A4
VB531556221A4 -013-'חליפי944.3שפם קד' שמVAG09-011 ~ A4

VB5315568A4 010- '09-011אודיחליפי450.9כיסוי וו גרירה קד ~ A4
VB5315568A4 010- 'חליפי450.9כיסוי וו גרירה קדVAG09-011 ~ A4
VB5315573A4 08- - 09-011אודיחליפי1880מגן מנוע תחתון קדמי ~ A4
VB5315573A4 08- - חליפי1880מגן מנוע תחתון קדמיVAG09-011 ~ A4

VB53155781A4 09- 09-011אודיחליפי556.9תריס ערפל ימ+חור ~ A4
VB53155781A4 09- חליפי556.9תריס ערפל ימ+חורVAG09-011 ~ A4
VB53155791A4 09- '08-12אודיחליפי598תומך מגן קד' ימ  ~ A5
VB53155791A4 09- 'חליפי598תומך מגן קד' ימVAG08-12  ~ A5

VB531557911A-4 09 - 05-08אודיחליפי501.8תומך שפם ימ' בפח חזית ~ A4
VB531557911A-4 09 - חליפי501.8תומך שפם ימ' בפח חזיתVAG05-08 ~ A4

VB53155792A4 09- '08-12אודיחליפי595תומך מגן קד' שמ  ~ A5
VB53155792A4 09- 'חליפי595תומך מגן קד' שמVAG08-12  ~ A5
VB53155793A-4 12- '09-011אודיחליפי315.2תומך למגן קד' ימ ~ A4
VB53155793A-4 12- 'חליפי315.2תומך למגן קד' ימVAG09-011 ~ A4
VB53155794A4 012-014 - '012-015אודיחליפי271.03תומך צדדי שמ' למגן קד ~ A4
VB53155794A4 012-014 - 'חליפי271.03תומך צדדי שמ' למגן קדVAG012-015 ~ A4

VB5315580A4 04-08 - '02-04אודיחליפי1565.22חיזוק מגן קד ~ A4
VB5315580A4 04-08 - 'חליפי1565.22חיזוק מגן קדVAG02-04 ~ A4

VB531558018K0807113B  09- A4/A5-'08-12אודיחליפי1855.9חיזוק מגן קד  ~ A5
VB531558018K0807113B  09- A4/A5-'חליפי1855.9חיזוק מגן קדVAG08-12  ~ A5
VB53155813A4 08- - 09-011אודיחליפי3690.8מגן קד' עם ח.שפריצר בלי ח.חיישן ~ A4
VB53155813A4 08- - חליפי3690.8מגן קד' עם ח.שפריצר בלי ח.חיישןVAG09-011 ~ A4
VB53155814A-4 -08-05-08אודיחליפי3785.9מגן קד' עם ח.שפריצר עם ח.חיישן ~ A4
VB53155814A-4 -08-חליפי3785.9מגן קד' עם ח.שפריצר עם ח.חיישןVAG05-08 ~ A4

VB5315582A5 12-15 013-015אודיחליפי443.2ספויילר אודי  ~ A5
VB5315582A5 12-15 חליפי443.2ספויילר אודיVAG013-015  ~ A5
VB5315584A4 -08 - '08-12אודיחליפי1480.33חיזוק מגן אח  ~ A5
VB5315584A4 -08 - 'חליפי1480.33חיזוק מגן אחVAG08-12  ~ A5
VB5315585A4 010- 08-12אודיחליפי3290.99מגן אח' עם חורים לחיישנים  ~ A5
VB5315585A4 010- חליפי3290.99מגן אח' עם חורים לחיישניםVAG08-12  ~ A5

VB53155851A4 09- - 04-07אודיחליפי5995.6מגן אחורי חיצוני בלי חורים לחיישנים ~ A3
VB53155851A4 09- - חליפי5995.6מגן אחורי חיצוני בלי חורים לחיישניםVAG04-07 ~ A3
VB53155881A4 09 R '09-011אודיחליפי331.3תומך אח ~ A4
VB53155881A4 09 R 'חליפי331.3תומך אחVAG09-011 ~ A4
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VB53155882A4 09- L '09-011אודיחליפי380.9תומך אח ~ A4
VB53155882A4 09- L 'חליפי380.9תומך אחVAG09-011 ~ A4

VB5315590A-5 09+ 08-12אודיחליפי1115.3כיסוי עליון לגריל  ~ A5
VB5315590A-5 09+ חליפי1115.3כיסוי עליון לגרילVAG08-12  ~ A5
VB5315602A5 -017 - '016-021אודיחליפי529.3תומך פח חזית עלי ~ A5
VB5315602A5 -017 - 'חליפי529.3תומך פח חזית עליVAG016-021 ~ A5
VB5315613A5 4D 013 - '013-015אודיחליפי2003.4מגן כוורת תח  ~ A5
VB5315613A5 4D 013 - 'חליפי2003.4מגן כוורת תחVAG013-015  ~ A5
VB5315617A5 -011 - '08-12אודיחליפי439.3ביטנה כנף קד' ימ  ~ A5
VB5315617A5 -011 - 'חליפי439.3ביטנה כנף קד' ימVAG08-12  ~ A5
VB5315618A5 -011 - '08-12אודיחליפי580.3ביטנה כנף קד' שמ  ~ A5
VB5315618A5 -011 - 'חליפי580.3ביטנה כנף קד' שמVAG08-12  ~ A5

VB531566171A5 -017 - '016-021אודיחליפי967.29ביטנה קד' אח' ימ ~ A5
VB531566171A5 -017 - 'חליפי967.29ביטנה קד' אח' ימVAG016-021 ~ A5

VB53156618A5 013-'013-015אודיחליפי1489.3מתיז שמ  ~ A5
VB53156618A5 013-'חליפי1489.3מתיז שמVAG013-015  ~ A5

VB531566181A5 -017 - '016-021אודיחליפי967.29ביטנה קד' אח' שמ ~ A5
VB531566181A5 -017 - 'חליפי967.29ביטנה קד' אח' שמVAG016-021 ~ A5

VB53156619A5 -013  -'08-12אודיחליפי1743.33מתיז ימ  ~ A5
VB53156619A5 -013  -'חליפי1743.33מתיז ימVAG08-12  ~ A5

VB5315673A5 010-013 '08-12אודיחליפי1094.7מגן מנוע תחת  ~ A5
VB5315673A5 010-013 'חליפי1094.7מגן מנוע תחתVAG08-12  ~ A5

VB53156732A5 -017 - '016-021אודיחליפי1273.28מגן מנוע אח ~ A5
VB53156732A5 -017 - 'חליפי1273.28מגן מנוע אחVAG016-021 ~ A5
VB53156755A5 08-012 -  '08-12אודיחליפי923.02תומך תח' לכנף ימ  ~ A5
VB53156755A5 08-012 -  'חליפי923.02תומך תח' לכנף ימVAG08-12  ~ A5
VB53156756A-5 '08-12אודיחליפי711.33תומך מגן קד' שמ  ~ A5
VB53156756A-5 'חליפי711.33תומך מגן קד' שמVAG08-12  ~ A5
VB53156761S5 -016 '09-012אודיחליפי1939.66גריל במגן ימ ~ Q5
VB53156761S5 -016 'חליפי1939.66גריל במגן ימVAG09-012 ~ Q5
VB53156762A5 -013 - 08-12אודיחליפי1879.33תריס שמ' במגן  ~ A5
VB53156762A5 -013 - חליפי1879.33תריס שמ' במגןVAG08-12  ~ A5

VB5315678-A5 015 - '013-015אודיחליפי1598.3גריל במגן קד  ~ A5
VB5315678-A5 015 - 'חליפי1598.3גריל במגן קדVAG013-015  ~ A5

VB53156781A5 013- '013-015אודיחליפי2012.3גריל ימ' במגן קד  ~ A5
VB53156781A5 013- 'חליפי2012.3גריל ימ' במגן קדVAG013-015  ~ A5

VB531567812A5 013- '013-015אודיחליפי1389.03גריל ימ' במגן קד  ~ A5
VB531567812A5 013- 'חליפי1389.03גריל ימ' במגן קדVAG013-015  ~ A5
VB531567821A5 013- '013-015אודיחליפי1860.9גריל במגן קד' שמ  ~ A5
VB531567821A5 013- 'חליפי1860.9גריל במגן קד' שמVAG013-015  ~ A5

VB53156791A4 010-'09-011אודיחליפי490.3תושבת פנס ראשי ימ ~ A4
VB53156791A4 010-'חליפי490.3תושבת פנס ראשי ימVAG09-011 ~ A4

VB531567911A-5 13- '016-021אודיחליפי839.13שפם לפנס ראשי ימ ~ A5
VB531567911A-5 13- 'חליפי839.13שפם לפנס ראשי ימVAG016-021 ~ A5

VB53156792L A-4 08 - '09-011אודיחליפי490.3תומך שפם פנס ראשי שמ ~ A4
VB53156792L A-4 08 - 'חליפי490.3תומך שפם פנס ראשי שמVAG09-011 ~ A4

VB531567921A-5 15- '016-021אודיחליפי839.13שפם קד' שמ ~ A5
VB531567921A-5 15- 'חליפי839.13שפם קד' שמVAG016-021 ~ A5

VB53156793A4 09 - '09-011אודיחליפי385.99תומך צדדי ימ' למגן קד ~ A4
VB53156793A4 09 - 'חליפי385.99תומך צדדי ימ' למגן קדVAG09-011 ~ A4
VB53156794A4  -09 - '09-011אודיחליפי384.22תומך צדדי שמ' למגן קד ~ A4
VB53156794A4  -09 - 'חליפי384.22תומך צדדי שמ' למגן קדVAG09-011 ~ A4

VB5315681A5 09 08-12אודיחליפי6685.3מגן קד עם חיישנים ושפריצר  ~ A5
VB5315681A5 09 חליפי6685.3מגן קד עם חיישנים ושפריצרVAG08-12  ~ A5

VB53156811A5-012 '013-015אודיחליפי8349.3מגן קד' עם הכנה ללא חייש' עם חור לשפ  ~ A5
VB53156811A5-012 'חליפי8349.3מגן קד' עם הכנה ללא חייש' עם חור לשפVAG013-015  ~ A5
VB53156813A5 -08 08-12אודיחליפי4561.9מגן קד' ללא חיישן עם פנס הכנה לצבע  ~ A5
VB53156813A5 -08 חליפי4561.9מגן קד' ללא חיישן עם פנס הכנה לצבעVAG08-12  ~ A5
VB53156814(עם מתיז וללא חיישנים)A5  -015  - '016-021אודיחליפי7093מגן קד ~ A5
VB53156814(עם מתיז וללא חיישנים)A5  -015  - 'חליפי7093מגן קדVAG016-021 ~ A5
VB53156815(עם מתיז +2 חיישנים)S5 16- 08-12אודיחליפי8089.31מגן קד' אואדי  ~ A5
VB53156815(עם מתיז +2 חיישנים)S5 16- חליפי8089.31מגן קד' אואדיVAG08-12  ~ A5

VB5315682A5 -13 '013-015אודיחליפי10644.3ספויילר קד  ~ A5
VB5315682A5 -13 'חליפי10644.3ספויילר קדVAG013-015  ~ A5

VB53156868A-5 09 '08-12אודיחליפי251.9כיסוי וו גרירה ק  ~ A5
VB53156868A-5 09 'חליפי251.9כיסוי וו גרירה קVAG08-12  ~ A5

VB5315687A5 -09 - '08-12אודיחליפי1884.3קישוט פס ניקל מגן אח  ~ A5
VB5315687A5 -09 - 'חליפי1884.3קישוט פס ניקל מגן אחVAG08-12  ~ A5

VB53156881A-5 09 אודי-R 08-12אודיחליפי716.03תומך מגן אח  ~ A5
VB53156881A-5 09 אודי-R חליפי716.03תומך מגן אחVAG08-12  ~ A5
VB53156885(עם חיישנים) A5 14-'08-12אודיחליפי14590.9מגן אח  ~ A5
VB53156885(עם חיישנים) A5 14-'חליפי14590.9מגן אחVAG08-12  ~ A5

VB5315707A4 013-015 '012-015אודיחליפי995שפריצר במגן קד' ימ ~ A4
VB5315707A4 013-015 'חליפי995שפריצר במגן קד' ימVAG012-015 ~ A4
VB5315710A4 -012- 04-07אודיחליפי18440.2מכסה מנוע ~ A3
VB5315710A4 -012- חליפי18440.2מכסה מנועVAG04-07 ~ A3
VB5315711A4 -012 '09-011אודיחליפי2190.9כנף קד' ימ ~ A4
VB5315711A4 -012 'חליפי2190.9כנף קד' ימVAG09-011 ~ A4

VB53157111A4 016 '016-019אודיחליפי3965.23כנף קד' ימ ~ A4
VB53157111A4 016 'חליפי3965.23כנף קד' ימVAG016-019 ~ A4

VB5315712A4 -012 - '04-07אודיחליפי2390.3כנף קד' שמ ~ A3
VB5315712A4 -012 - 'חליפי2390.3כנף קד' שמVAG04-07 ~ A3

VB53157122A4 -016 - '012-015אודיחליפי3965.23כנף קד' שמ ~ A4
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VB53157122A4 -016 - 'חליפי3965.23כנף קד' שמVAG012-015 ~ A4

VB5315717A-4 012-014 09-011אודיחליפי508.9ביטנה קד' ימין ~ A4
VB5315717A-4 012-014 חליפי508.9ביטנה קד' ימיןVAG09-011 ~ A4
VB5315718A4 012-014 '09-011אודיחליפי508.9ביטנה קד' שמ ~ A4
VB5315718A4 012-014 'חליפי508.9ביטנה קד' שמVAG09-011 ~ A4

VB5315751TA4 -012- 09-011אודיחליפי3580.9גריל קד' אפור+ניקל ~ A4
VB5315751TA4 -012- חליפי3580.9גריל קד' אפור+ניקלVAG09-011 ~ A4

VB531575731A4 012-014 - '012-015אודיחליפי1799.6מגן מנוע קד ~ A4
VB531575731A4 012-014 - 'חליפי1799.6מגן מנוע קדVAG012-015 ~ A4

VB53157621A4 -14 012-015אודיחליפי412.33תושבת לראשי ימין ~ A4
VB53157621A4 -14 חליפי412.33תושבת לראשי ימיןVAG012-015 ~ A4
VB53157622A-4 012-014 '012-015אודיחליפי440תושבת פנס ראשי שמ ~ A4
VB53157622A-4 012-014 'חליפי440תושבת פנס ראשי שמVAG012-015 ~ A4

VB5315773A4-14 012-015אודיחליפי1012.39כיסוי תחתון למגן ~ A4
VB5315773A4-14 חליפי1012.39כיסוי תחתון למגןVAG012-015 ~ A4
VB5315778A-4 12- '05-08אודיחליפי458.9גריל במגן תחת ~ A4
VB5315778A-4 12- 'חליפי458.9גריל במגן תחתVAG05-08 ~ A4

VB53157781A4 -013 '09-011אודיחליפי998.9מסגרת פנס ער' ימ ~ A4
VB53157781A4 -013 'חליפי998.9מסגרת פנס ער' ימVAG09-011 ~ A4
VB53157782A4 09-015 - '05-08אודיחליפי987.9כיסוי ערפל קד' שמ ~ A4
VB53157782A4 09-015 - 'חליפי987.9כיסוי ערפל קד' שמVAG05-08 ~ A4
VB53157784R S-4 015- '016-019אודיחליפי2320.9תריס במגן קד ~ A4
VB53157784R S-4 015- 'חליפי2320.9תריס במגן קדVAG016-019 ~ A4
VB53157791A-4 012- 012-015אודיחליפי942.22תומך בין כנף לדופן ימין ~ A4
VB53157791A-4 012- חליפי942.22תומך בין כנף לדופן ימיןVAG012-015 ~ A4

VB5315780A4 016- '09-011אודיחליפי2910.36חיזוק קד ~ A4
VB5315780A4 016- 'חליפי2910.36חיזוק קדVAG09-011 ~ A4

VB53157801A4 015 'קד  L+R 012-015אודיחליפי109.5תומך ~ A4
VB53157801A4 015 'קד  L+R חליפי109.5תומךVAG012-015 ~ A4

VB531578011A4 -015- 012-015אודיחליפי645.3קלקר קדמי ~ A4
VB531578011A4 -015- חליפי645.3קלקר קדמיVAG012-015 ~ A4

VB5315781A4 -012 04-07אודיחליפי6390.88מגן קד' הכנה ללא חורים ~ A3
VB5315781A4 -012 חליפי6390.88מגן קד' הכנה ללא חוריםVAG04-07 ~ A3

VB53157811L A-4 015- '016-019אודיחליפי2560.9תריס במגן קד ~ A4
VB53157811L A-4 015- 'חליפי2560.9תריס במגן קדVAG016-019 ~ A4
VB53157812A4 -012 09-011אודיחליפי6980.9מגן קדמי+סנסור+שפריצרים ~ A4
VB53157812A4 -012 חליפי6980.9מגן קדמי+סנסור+שפריצריםVAG09-011 ~ A4

VB53157812TA4 -012 09-011אודיחליפי6980.9מגן קדמי+סנסור+שפריצרים ~ A4
VB53157812TA4 -012 חליפי6980.9מגן קדמי+סנסור+שפריצריםVAG09-011 ~ A4

VB53157813A4 -013 05-08אודיחליפי4400.9מגן קד' עם חור לוישר ללא חור לחיישן ~ A4
VB53157813A4 -013 חליפי4400.9מגן קד' עם חור לוישר ללא חור לחיישןVAG05-08 ~ A4

VB53157813TA4 -013 012-015אודיחליפי4400.9מגן קד' עם חור לוישר ללא חור לחיישן ~ A4
VB53157813TA4 -013 חליפי4400.9מגן קד' עם חור לוישר ללא חור לחיישןVAG012-015 ~ A4

VB53157814A4  -015 '012-015אודיחליפי13202.3מגן קד ~ A4
VB53157814A4  -015 'חליפי13202.3מגן קדVAG012-015 ~ A4
VB5315781TA4 -012 09-011אודיחליפי6390.88מגן קד' הכנה ללא חורים ~ A4
VB5315781TA4 -012 חליפי6390.88מגן קד' הכנה ללא חוריםVAG09-011 ~ A4

VB5315782A4 -011-09-011אודיחליפי865.3מגן קד' תחתון ~ A4
VB5315782A4 -011-חליפי865.3מגן קד' תחתוןVAG09-011 ~ A4
VB5315785(עם חורים) A-4 11+ '09-011אודיחליפי3809.46מגן אח' חיצ ~ A4
VB5315785(עם חורים) A-4 11+ 'חליפי3809.46מגן אח' חיצVAG09-011 ~ A4
VB5315786A4 11-13 '09-011אודיחליפי1790.88ספויילר מגן אח ~ A4
VB5315786A4 11-13 'חליפי1790.88ספויילר מגן אחVAG09-011 ~ A4

VB53157882A-4 13- צדדי L '012-015אודיחליפי391.3תומך אח ~ A4
VB53157882A-4 13- צדדי L 'חליפי391.3תומך אחVAG012-015 ~ A4

VB5315801A4 -016 016-019אודיחליפי947כיסוי עליון פח חזית ~ A4
VB5315801A4 -016 חליפי947כיסוי עליון פח חזיתVAG016-019 ~ A4
VB5315810A4 016 016-019אודיחליפי8980.9מכסה מנוע ~ A4
VB5315810A4 016 חליפי8980.9מכסה מנועVAG016-019 ~ A4
VB5315817A4 -016- '016-019אודיחליפי829.03ביטנה קד' ימ ~ A4
VB5315817A4 -016- 'חליפי829.03ביטנה קד' ימVAG016-019 ~ A4
VB5315818A4 -016- '016-019אודיחליפי812.9ביטנה קד' שמ ~ A4
VB5315818A4 -016- 'חליפי812.9ביטנה קד' שמVAG016-019 ~ A4
VB5315848RS4/RS5  -018 - '016-021אודיחליפי2610.9מגן מצננים קד ~ A5
VB5315848RS4/RS5  -018 - 'חליפי2610.9מגן מצננים קדVAG016-021 ~ A5

VB53158657A4 -016- '016-019אודיחליפי513.6המשך ביטנה קד' ימ ~ A4
VB53158657A4 -016- 'חליפי513.6המשך ביטנה קד' ימVAG016-019 ~ A4
VB53158658A4 -016- '016-019אודיחליפי608.3המשך ביטנה קד' שמ ~ A4
VB53158658A4 -016- 'חליפי608.3המשך ביטנה קד' שמVAG016-019 ~ A4

VB5315867A4 -016 - '016-019אודיחליפי352.2כיסוי וו גרירה אח ~ A4
VB5315867A4 -016 - 'חליפי352.2כיסוי וו גרירה אחVAG016-019 ~ A4
VB5315873A4 016- '016-019אודיחליפי1705.22כוורת מגן קד ~ A4
VB5315873A4 016- 'חליפי1705.22כוורת מגן קדVAG016-019 ~ A4

VB53158730A4 016-019 - '016-019אודיחליפי719.6מגן מצננים תח ~ A4
VB53158730A4 016-019 - 'חליפי719.6מגן מצננים תחVAG016-019 ~ A4
VB53158731A4 016- '016-021אודיחליפי1923מגן מנוע קד ~ A5
VB53158731A4 016- 'חליפי1923מגן מנוע קדVAG016-021 ~ A5
VB53158761RS5  -018 - '016-021אודיחליפי2690.54תריס ערפל ימ ~ RS5
VB53158761RS5  -018 - 'חליפי2690.54תריס ערפל ימVAG016-021 ~ RS5
VB53158762RS5  -018 - '016-021אודיחליפי2698.3תריס ערפל שמ ~ RS5
VB53158762RS5  -018 - 'חליפי2698.3תריס ערפל שמVAG016-021 ~ RS5
VB53158787A4 -016 - 016-019אודיחליפי1309.13גריל מרכזי במגן ~ A4
VB53158787A4 -016 - חליפי1309.13גריל מרכזי במגןVAG016-019 ~ A4
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VB53158793A4 016-019 - '016-019אודיחליפי1620.9בומבה ימ' לחיזוק קד ~ A4
VB53158793A4 016-019 - 'חליפי1620.9בומבה ימ' לחיזוק קדVAG016-019 ~ A4
VB53158794A4 016-019 - '016-019אודיחליפי1620.9בומבה שמ' לחיזוק קד ~ A4
VB53158794A4 016-019 - 'חליפי1620.9בומבה שמ' לחיזוק קדVAG016-019 ~ A4

VB531587941A4 016-019 - '016-019אודיחליפי689.3גריל תח' במגן קד ~ A4
VB531587941A4 016-019 - 'חליפי689.3גריל תח' במגן קדVAG016-019 ~ A4

VB5315880A4 016- 016-019אודיחליפי522.23חיזוק קד' עליון ~ A4
VB5315880A4 016- חליפי522.23חיזוק קד' עליוןVAG016-019 ~ A4

VB53158811A-4 -17 016-019אודיחליפי9308.32מגן קד' חיצוני ~ A4
VB53158811A-4 -17 חליפי9308.32מגן קד' חיצוניVAG016-019 ~ A4
VB5315881TA4 016- '016-019אודיחליפי7490.6מגן קד ~ A4
VB5315881TA4 016- 'חליפי7490.6מגן קדVAG016-019 ~ A4

VB5315884A4 016- '016-021אודיחליפי4990.32חיזוק אח ~ A5
VB5315884A4 016- 'חליפי4990.32חיזוק אחVAG016-021 ~ A5

VB53158851A4  -016 - '016-019אודיחליפי7220.9מגן אח ~ A4
VB53158851A4  -016 - 'חליפי7220.9מגן אחVAG016-019 ~ A4

VB5315887A4 -016 '016-019אודיחליפי3307.75פס קישוט אח ~ A4
VB5315887A4 -016 'חליפי3307.75פס קישוט אחVAG016-019 ~ A4

VB5315887TA4 -016 '016-019אודיחליפי3307.75פס קישוט אח ~ A4
VB5315887TA4 -016 'חליפי3307.75פס קישוט אחVAG016-019 ~ A4

VB5315911A5 -017 -'016-021אודיחליפי3968.9כנף קד' ימ ~ A5
VB5315911A5 -017 -'חליפי3968.9כנף קד' ימVAG016-021 ~ A5

VB53159111A4  -020 - 'חליפי4211.32כנף קד' ימ
VB5315912A5 -017 - '016-021אודיחליפי3968.9כנף קד' שמ ~ A5
VB5315912A5 -017 - 'חליפי3968.9כנף קד' שמVAG016-021 ~ A5

VB53159121A4  -020 - 'חליפי4211.32כנף קד' שמ
VB5315917A4  -020 - '020אודיחליפי853.9ביטנה קד' ימ-  ~ A4
VB5315917A4  -020 - 'חליפי853.9ביטנה קד' ימVAG020-  ~ A4
VB5315951A4  -020 - (צר) '020אודיחליפי901.23גריל קד' על-  ~ A4
VB5315951A4  -020 - (צר) 'חליפי901.23גריל קד' עלVAG020-  ~ A4

VB53159589A5 / A4 016 -017- '016-021אודיחליפי1529.9זרוע מתלה ימ ~ A5
VB53159589A5 / A4 016 -017- 'חליפי1529.9זרוע מתלה ימVAG016-021 ~ A5
VB53159646A5 / A4 016 -017- '016-021אודיחליפי2241.9משולש קדמי שמ ~ A5
VB53159646A5 / A4 016 -017- 'חליפי2241.9משולש קדמי שמVAG016-021 ~ A5

VB5315973A4  -020 - (מגן אבנים)'020אודיחליפי876.29מגן מנוע קד' תח-  ~ A4
VB5315973A4  -020 - (מגן אבנים)'חליפי876.29מגן מנוע קד' תחVAG020-  ~ A4

VB53159761A4  -020 - (שחור/ניקל) '020אודיחליפי1408.52כיסוי ערפל ימ-  ~ A4
VB53159761A4  -020 - (שחור/ניקל) 'חליפי1408.52כיסוי ערפל ימVAG020-  ~ A4
VB53159762A4  -020 - (שחור/ניקל) '020אודיחליפי1408.52כיסוי ערפל שמ-  ~ A4
VB53159762A4  -020 - (שחור/ניקל) 'חליפי1408.52כיסוי ערפל שמVAG020-  ~ A4

VB531597761A4  -020 - '020אודיחליפי1408כיסוי ערפל קד' ימ-  ~ A4
VB531597761A4  -020 - 'חליפי1408כיסוי ערפל קד' ימVAG020-  ~ A4
VB531597762A4 016-019 - '020אודיחליפי1408כיסוי ערפל קד' שמ-  ~ A4
VB531597762A4 016-019 - 'חליפי1408כיסוי ערפל קד' שמVAG020-  ~ A4
VB531597787A4  -020 - '020אודיחליפי904.36גריל תח' במגן קד-  ~ A4
VB531597787A4  -020 - 'חליפי904.36גריל תח' במגן קדVAG020-  ~ A4

VB5315978A4  -020 -  '020אודיחליפי1016.6גריל תח' במגן קד-  ~ A4
VB5315978A4  -020 -  'חליפי1016.6גריל תח' במגן קדVAG020-  ~ A4

VB53159781-A5 015 -'013-015אודיחליפי1879.9תריס ימ' במגן קד  ~ A5
VB53159781-A5 015 -'חליפי1879.9תריס ימ' במגן קדVAG013-015  ~ A5
VB53159782-A5 015 -'08-12אודיחליפי1879.33תריס שמ' במגן קד  ~ A5
VB53159782-A5 015 -'חליפי1879.33תריס שמ' במגן קדVAG08-12  ~ A5
VB53159787A5 -017 -016-021אודיחליפי629.39גריל מרכזי במגן ~ A5
VB53159787A5 -017 -חליפי629.39גריל מרכזי במגןVAG016-021 ~ A5

VB5315981(ללא שפריצר +2 חיישנים)S5 -017 -'016-021אודיחליפי6998.3מגן קד ~ A5
VB5315981(ללא שפריצר +2 חיישנים)S5 -017 -'חליפי6998.3מגן קדVAG016-021 ~ A5

VB53159811A5 -017 - '016-021אודיחליפי5322.32מגן קד ~ A5
VB53159811A5 -017 - 'חליפי5322.32מגן קדVAG016-021 ~ A5

VB53159811TA5 -017 - '016-021אודיחליפי5322.32מגן קד ~ A5
VB53159811TA5 -017 - 'חליפי5322.32מגן קדVAG016-021 ~ A5

VB5315981KITA5 RS5 018- 016-021אודיחליפי11368קיט מושלם מגן קד'+אח ~ A5
VB5315981KITA5 RS5 018- חליפי11368קיט מושלם מגן קד'+אחVAG016-021 ~ A5

VB5315982A5  -017 - '016-021אודיחליפי1675.9ספויילר קד ~ A5
VB5315982A5  -017 - 'חליפי1675.9ספויילר קדVAG016-021 ~ A5
VB5315985A4  -020 - (חיישנים) '020אודיחליפי8301.16מגן אח-  ~ A4
VB5315985A4  -020 - (חיישנים) 'חליפי8301.16מגן אחVAG020-  ~ A4
VB5315987A4  -020 - '020אודיחליפי1052.3קישוט מרכזי למגן אח-  ~ A4
VB5315987A4  -020 - 'חליפי1052.3קישוט מרכזי למגן אחVAG020-  ~ A4

VB531810787A6 -019 - '019אודיחליפי511.8גריל קד' תח-  ~ A6
VB531810787A6 -019 - 'חליפי511.8גריל קד' תחVAG019-  ~ A6

VB5318117A6 94-96 - '95-97אודיחליפי311.5ביטנה כנף קד' ימ ~ A6
VB5318117A6 94-96 - 'חליפי311.5ביטנה כנף קד' ימVAG95-97 ~ A6
VB5318151A-6 95-97 - '95-97אודיחליפי540גריל קד' מוש ~ A6
VB5318151A-6 95-97 - 'חליפי540גריל קד' מושVAG95-97 ~ A6
VB5318210A-6 98-01 - 98-01אודיחליפי2680מכסה מנוע ~ A6
VB5318210A-6 98-01 - חליפי2680מכסה מנועVAG98-01 ~ A6
VB5318211A-6 98-01 - '98-01אודיחליפי880כנף קד' ימ ~ A6
VB5318211A-6 98-01 - 'חליפי880כנף קד' ימVAG98-01 ~ A6
VB5318212A-6 98-01 - '98-01אודיחליפי880כנף קד' שמ ~ A6
VB5318212A-6 98-01 - 'חליפי880כנף קד' שמVAG98-01 ~ A6
VB5318217A6 98-04 - '98-01אודיחליפי198ביטנה כנף קד' ימ ~ A6
VB5318217A6 98-04 - 'חליפי198ביטנה כנף קד' ימVAG98-01 ~ A6
VB5318218A6 98-04 - '98-01אודיחליפי199ביטנה כנף קד' שמ ~ A6
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VB5318218A6 98-04 - 'חליפי199ביטנה כנף קד' שמVAG98-01 ~ A6
VB5318231A-6 98-01 98-01אודיחליפי1660כיסויי תחתון מנוע ~ A6
VB5318231A-6 98-01 חליפי1660כיסויי תחתון מנועVAG98-01 ~ A6
VB5318251A-6 98-01 - '98-01אודיחליפי440גריל קד' מוש ~ A6
VB5318251A-6 98-01 - 'חליפי440גריל קד' מושVAG98-01 ~ A6

VB53182772A6 97-01 '01-03אודיחליפי300.13ניקל שמ' למגן קד ~ A3
VB53182772A6 97-01 'חליפי300.13ניקל שמ' למגן קדVAG01-03 ~ A3

VB5318278A-6 98-01 - 98-01אודיחליפי330גריל במגן קד' מרכזי ~ A6
VB5318278A-6 98-01 - חליפי330גריל במגן קד' מרכזיVAG98-01 ~ A6

VB53182781A-6 98-01 - '98-01אודיחליפי330גריל במגן קד' ימ ~ A6
VB53182781A-6 98-01 - 'חליפי330גריל במגן קד' ימVAG98-01 ~ A6
VB53182782A-6 98-01 - '98-01אודיחליפי330גריל במגן קד' שמ ~ A6
VB53182782A-6 98-01 - 'חליפי330גריל במגן קד' שמVAG98-01 ~ A6
VB53182791A6 97-04  - (פלסטיק)'98-01אודיחליפי215.4חיזוק מגן קד' ימ ~ A6
VB53182791A6 97-04  - (פלסטיק)'חליפי215.4חיזוק מגן קד' ימVAG98-01 ~ A6
VB53182792A6 97-04 - (פלסטיק)'98-01אודיחליפי130חיזוק מגן קד' שמ ~ A6
VB53182792A6 97-04 - (פלסטיק)'חליפי130חיזוק מגן קד' שמVAG98-01 ~ A6

VB5318281A-6 98-01 - '01-03אודיחליפי899.6מגן קד' חיצ ~ A3
VB5318281A-6 98-01 - 'חליפי899.6מגן קד' חיצVAG01-03 ~ A3
VB5318310A-6 02-04 02-04אודיחליפי3695מכסה מנוע ~ A6
VB5318310A-6 02-04 חליפי3695מכסה מנועVAG02-04 ~ A6
VB531831102-04 אודי A6 - '98-01אודיחליפי1220.98כנף קד' ימ ~ A6
VB531831102-04 אודי A6 - 'חליפי1220.98כנף קד' ימVAG98-01 ~ A6
VB5318312A6 02-04 - '02-04אודיחליפי1220.98כנף קד' שמ ~ A6
VB5318312A6 02-04 - 'חליפי1220.98כנף קד' שמVAG02-04 ~ A6
VB5318351A6 02-04 - 98-01אודיחליפי631.9גריל הכנה לצבע ~ A6
VB5318351A6 02-04 - חליפי631.9גריל הכנה לצבעVAG98-01 ~ A6

VB53183771A6 02-04 - 98-01אודיחליפי330קישוט מגן קד' ימ' ניקל ~ A6
VB53183771A6 02-04 - חליפי330קישוט מגן קד' ימ' ניקלVAG98-01 ~ A6
VB53183772A6 02-04 - 02-04אודיחליפי665קישוט מגן קד' שמ' ניקל ~ A6
VB53183772A6 02-04 - חליפי665קישוט מגן קד' שמ' ניקלVAG02-04 ~ A6

VB5318378A6 02-04 - 98-01אודיחליפי609.7גריל מגן קד' מרכזי ~ A6
VB5318378A6 02-04 - חליפי609.7גריל מגן קד' מרכזיVAG98-01 ~ A6

VB53183782A-6 02-04 - 98-01אודיחליפי491תריס שמ' +חור ~ A6
VB53183782A-6 02-04 - חליפי491תריס שמ' +חורVAG98-01 ~ A6

VB5318380A-6 02-04 - '98-01אודיחליפי510.9חיזוק מגן קד ~ A6
VB5318380A-6 02-04 - 'חליפי510.9חיזוק מגן קדVAG98-01 ~ A6
VB5318386A6 02-04 - (בלי חורים חיישן)02-04אודיחליפי2688מגן אחורי תחתון ~ A6
VB5318386A6 02-04 - (בלי חורים חיישן)חליפי2688מגן אחורי תחתוןVAG02-04 ~ A6
VB5318400A6 06-08 - 05-08אודיחליפי1268.98פח חזית מושלם ~ A6
VB5318400A6 06-08 - חליפי1268.98פח חזית מושלםVAG05-08 ~ A6
VB5318410אלומיניום A6 05- - 05-08אודיחליפי6980מכסה מנוע ~ A6
VB5318410אלומיניום A6 05- - חליפי6980מכסה מנועVAG05-08 ~ A6
VB5318411A6 05-08 02-04אודיחליפי2290.39כנף קד' ימ' - אודי ~ A6
VB5318411A6 05-08 חליפי2290.39כנף קד' ימ' - אודיVAG02-04 ~ A6
VB5318412A6 05-08 05-08אודיחליפי1943.66כנף קד' שמ' - אודי ~ A6
VB5318412A6 05-08 חליפי1943.66כנף קד' שמ' - אודיVAG05-08 ~ A6
VB5318417A6 05-08 - '05-08אודיחליפי690.1ביטנה כנף קד' ימ ~ A6
VB5318417A6 05-08 - 'חליפי690.1ביטנה כנף קד' ימVAG05-08 ~ A6

VB53184171A6  -08 - '05-08אודיחליפי569.6ביטנה כנף אח' ימ ~ A6
VB53184171A6  -08 - 'חליפי569.6ביטנה כנף אח' ימVAG05-08 ~ A6
VB53184178A-6 2006  '05-08אודיחליפי1674.1תושבת לוחית רישוי קד ~ A6
VB53184178A-6 2006  'חליפי1674.1תושבת לוחית רישוי קדVAG05-08 ~ A6

VB531841781A6 05-08 05-08אודיחליפי1590.6תושבת לוחית רישוי קדמי ~ A6
VB531841781A6 05-08 חליפי1590.6תושבת לוחית רישוי קדמיVAG05-08 ~ A6

VB5318418A6 05-08 - '05-08אודיחליפי1388.4ביטנה כנף קד' שמ ~ A6
VB5318418A6 05-08 - 'חליפי1388.4ביטנה כנף קד' שמVAG05-08 ~ A6

VB53184181A6 -06 '05-08אודיחליפי922בית גלגל אח' שמ ~ A6
VB53184181A6 -06 'חליפי922בית גלגל אח' שמVAG05-08 ~ A6
VB5318451TA-6 05-08אודיחליפי3250.9גריל קד' -09 קוואטרו ~ A6
VB5318451TA-6 חליפי3250.9גריל קד' -09 קוואטרוVAG05-08 ~ A6

VB5318453A6 -05 02-04אודיחליפי1120.03גריל קד' מושלם ~ A4
VB5318453A6 -05 חליפי1120.03גריל קד' מושלםVAG02-04 ~ A4

VB53184531A-6 -09 09-010אודיחליפי3500.39גריל קד' - קוואטרו ~ A6
VB53184531A-6 -09 חליפי3500.39גריל קד' - קוואטרוVAG09-010 ~ A6
VB5318453TA6 -05 05-08אודיחליפי1120.03גריל קד' מושלם ~ A6
VB5318453TA6 -05 חליפי1120.03גריל קד' מושלםVAG05-08 ~ A6
VB53184555A6 05- '05-08אודיחליפי41.8כונס אויר קד' ימ ~ A6
VB53184555A6 05- 'חליפי41.8כונס אויר קד' ימVAG05-08 ~ A6
VB53184556A6 05- '05-08אודיחליפי295.5כונס אויר קד' שמ ~ A6
VB53184556A6 05- 'חליפי295.5כונס אויר קד' שמVAG05-08 ~ A6

VB5318456A-6 05-08אודיחליפי299תפס לגריל ~ A6
VB5318456A-6 חליפי299תפס לגרילVAG05-08 ~ A6
VB5318457A6 05-11 '05-08אודיחליפי299תפס לסורג קד' ימ ~ A6
VB5318457A6 05-11 'חליפי299תפס לסורג קד' ימVAG05-08 ~ A6

VB53184673A6 -06  '05-08אודיחליפי1880מגן חום מנוע ימ ~ A6
VB53184673A6 -06  'חליפי1880מגן חום מנוע ימVAG05-08 ~ A6

VB5318468A6 07-09-010אודיחליפי398.26כיסוי וו גרירה קדמי ~ A6
VB5318468A6 07-חליפי398.26כיסוי וו גרירה קדמיVAG09-010 ~ A6
VB5318473A6 05- - 05-08אודיחליפי6683.9מגן מנוע קד' תחתון ~ A6
VB5318473A6 05- - חליפי6683.9מגן מנוע קד' תחתוןVAG05-08 ~ A6

VB53184731A6 05- - '05-08אודיחליפי1276.3מגן מנוע תחתון אח ~ A6
VB53184731A6 05- - 'חליפי1276.3מגן מנוע תחתון אחVAG05-08 ~ A6
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VB53184771A6 05-08 - '05-08אודיחליפי361.3ניקל מגן קד' ימ ~ A6
VB53184771A6 05-08 - 'חליפי361.3ניקל מגן קד' ימVAG05-08 ~ A6
VB53184772A6 06-'05-08אודיחליפי361.3ניקל מגן קד' שמ ~ A6
VB53184772A6 06-'חליפי361.3ניקל מגן קד' שמVAG05-08 ~ A6
VB53184781A6 05-08  '02-04אודיחליפי590.66גריל מגן קד' ימ ~ A6
VB53184781A6 05-08  'חליפי590.66גריל מגן קד' ימVAG02-04 ~ A6
VB53184782A6 05-08 '05-08אודיחליפי590.66גריל מגן קד' שמ ~ A6
VB53184782A6 05-08 'חליפי590.66גריל מגן קד' שמVAG05-08 ~ A6

VB531847821A6 05- 05-08אודיחליפי130.8גריל מגן קד' שמ' מחוספס ~ A6
VB531847821A6 05- חליפי130.8גריל מגן קד' שמ' מחוספסVAG05-08 ~ A6

VB5318478211A6  -07 - 05-08אודיחליפי998.6גריל ימ' במגן ~ A6
VB5318478211A6  -07 - חליפי998.6גריל ימ' במגןVAG05-08 ~ A6

VB531847822A-6 -05 05-08אודיחליפי998.6גריל במגן קד' שמ'+ערפל ~ A6
VB531847822A-6 -05 חליפי998.6גריל במגן קד' שמ'+ערפלVAG05-08 ~ A6

VB53184791A6 05 - '02-04אודיחליפי259.9תומך מגן קד' ימ ~ A6
VB53184791A6 05 - 'חליפי259.9תומך מגן קד' ימVAG02-04 ~ A6

VB531847911A6 -011 - '09-010אודיחליפי328.69מוביל מגן קד' שמ ~ A6
VB531847911A6 -011 - 'חליפי328.69מוביל מגן קד' שמVAG09-010 ~ A6

VB53184792A6 05- 05-08אודיחליפי239.33תומך מגן קד' שמ' פלסטיק ~ A6
VB53184792A6 05- חליפי239.33תומך מגן קד' שמ' פלסטיקVAG05-08 ~ A6

VB5318480A6 05-08 - '05-08אודיחליפי1633.25חיזוק מגן קד ~ A6
VB5318480A6 05-08 - 'חליפי1633.25חיזוק מגן קדVAG05-08 ~ A6

VB53184810A6 05-08 02-04אודיחליפי1890.58מגן קד' חיצ' הכנה לצבע ~ A6
VB53184810A6 05-08 חליפי1890.58מגן קד' חיצ' הכנה לצבעVAG02-04 ~ A6

VB531848100A6 06 05-08אודיחליפי3581.56מגן קד עם חיישן ~ A6
VB531848100A6 06 חליפי3581.56מגן קד עם חיישןVAG05-08 ~ A6
VB53184810TA6 05-08 05-08אודיחליפי1890.58מגן קד' חיצ' הכנה לצבע ~ A6
VB53184810TA6 05-08 חליפי1890.58מגן קד' חיצ' הכנה לצבעVAG05-08 ~ A6

VB53184811A6-06 05-08אודיחליפי4495מגן קד עם חיישן +שפריצר ~ A6
VB53184811A6-06 חליפי4495מגן קד עם חיישן +שפריצרVAG05-08 ~ A6
VB53184812A6 -09-05-08אודיחליפי5980.9מגן קד' חיצ'+חור ערפל ללא חור לחיישן ~ A6
VB53184812A6 -09-חליפי5980.9מגן קד' חיצ'+חור ערפל ללא חור לחיישןVAG05-08 ~ A6

VB5318484A6 05-08 - '95-97אודיחליפי1890.55חיזוק מגן אח ~ A6
VB5318484A6 05-08 - 'חליפי1890.55חיזוק מגן אחVAG95-97 ~ A6
VB5318485A6 05-08 - '05-08אודיחליפי3998מגן אח' חיצ ~ A6
VB5318485A6 05-08 - 'חליפי3998מגן אח' חיצVAG05-08 ~ A6

VB53184851A6 06-95-97אודיחליפי2690.13מגן אחורי חיצוני+חיישנים ~ A6
VB53184851A6 06-חליפי2690.13מגן אחורי חיצוני+חיישניםVAG95-97 ~ A6

VB5318486A6 05- - '05-08אודיחליפי1590.6ספויילר אח' תחת ~ A6
VB5318486A6 05- - 'חליפי1590.6ספויילר אח' תחתVAG05-08 ~ A6

VB53184868A6 05- - '05-08אודיחליפי498.9כיסוי וו גרירה קד ~ A6
VB53184868A6 05- - 'חליפי498.9כיסוי וו גרירה קדVAG05-08 ~ A6

VB5318488A6 05- - 05-08אודיחליפי307.9תומך מגן אחורי אלומיניום ~ A6
VB5318488A6 05- - חליפי307.9תומך מגן אחורי אלומיניוםVAG05-08 ~ A6

VB53184881A6 05- - '05-08אודיחליפי102.4תומך מגן אח' ימ ~ A6
VB53184881A6 05- - 'חליפי102.4תומך מגן אח' ימVAG05-08 ~ A6
VB53184882A6 05- - '05-08אודיחליפי102.4תומך מגן אח' שמ' פלס ~ A6
VB53184882A6 05- - 'חליפי102.4תומך מגן אח' שמ' פלסVAG05-08 ~ A6

VB531848821A-6 06+ 05-08אודיחליפי101.5תומך אחורי ימין ~ A6
VB531848821A-6 06+ חליפי101.5תומך אחורי ימיןVAG05-08 ~ A6

VB53184883A-6-07 05-08אודיחליפי101.5תומך מגן אח שמ ~ A6
VB53184883A-6-07 חליפי101.5תומך מגן אח שמVAG05-08 ~ A6

VB5318512A6 09- - '09-010אודיחליפי2501.33כנף קד' שמ ~ A6
VB5318512A6 09- - 'חליפי2501.33כנף קד' שמVAG09-010 ~ A6
VB5318517A-6 -09 09-010אודיחליפי995.3ביטנה קד' ימין ~ A6
VB5318517A-6 -09 חליפי995.3ביטנה קד' ימיןVAG09-010 ~ A6

VB53185511A6 09-011 - 09-010אודיחליפי1979.9גריל קד' מוש' עם חור ~ A6
VB53185511A6 09-011 - חליפי1979.9גריל קד' מוש' עם חורVAG09-010 ~ A6

VB5318553A6 011-012 '011-015אודיחליפי2263.3ניקל לגריל קד ~ A6
VB5318553A6 011-012 'חליפי2263.3ניקל לגריל קדVAG011-015 ~ A6
VB5318561Q5 8R0 805 608 A -08 '09-012אודיחליפי757.66תומך פנס ראשי ימ ~ Q5
VB5318561Q5 8R0 805 608 A -08 'חליפי757.66תומך פנס ראשי ימVAG09-012 ~ Q5
VB5318562Q5 8R0 805 607 -09- '09-012אודיחליפי757.66תומך פנס ראשי שמ ~ Q5
VB5318562Q5 8R0 805 607 -09- 'חליפי757.66תומך פנס ראשי שמVAG09-012 ~ Q5

VB53185773A6 09-  '09-010אודיחליפי260קישוט מגן קד' ימ ~ A6
VB53185773A6 09-  'חליפי260קישוט מגן קד' ימVAG09-010 ~ A6
VB53185774A-6 09 '09-010אודיחליפי599.89ניקל תריס במגן שמ ~ A6
VB53185774A-6 09 'חליפי599.89ניקל תריס במגן שמVAG09-010 ~ A6

VB531857821A-6 09+ חור+ L 09-010אודיחליפי1044תריס ערפל ~ A6
VB531857821A-6 09+ חור+ L חליפי1044תריס ערפלVAG09-010 ~ A6

VB5318580A6   -09 - '09-010אודיחליפי4489.9חיזוק מגן קד ~ A6
VB5318580A6   -09 - 'חליפי4489.9חיזוק מגן קדVAG09-010 ~ A6
VB5318581A6 -10 07-015אודיחליפי5151.33מגן קד' חיצ'+חיישנים ~ Q7
VB5318581A6 -10 חליפי5151.33מגן קד' חיצ'+חיישניםVAG07-015 ~ Q7

VB53185811A6 -08 - '05-08אודיחליפי14590.8מגן קד ~ A6
VB53185811A6 -08 - 'חליפי14590.8מגן קדVAG05-08 ~ A6
VB5318581TA6 -10 07-015אודיחליפי5151.33מגן קד' חיצ'+חיישנים ~ Q7
VB5318581TA6 -10 חליפי5151.33מגן קד' חיצ'+חיישניםVAG07-015 ~ Q7

VB5318582Q-5 -09 - '09-012אודיחליפי4337.9ספויילר קד ~ Q5
VB5318582Q-5 -09 - 'חליפי4337.9ספויילר קדVAG09-012 ~ Q5
VB5318585A6 09- - 09-011אודיחליפי8690.59מגן אחורי חיצוני ~ A4
VB5318585A6 09- - חליפי8690.59מגן אחורי חיצוניVAG09-011 ~ A4

VB53185851A6 09- - (ללא חיישן) 05-08אודיחליפי3590.99מגן אחורי חיצוני ~ A6
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VB53185851A6 09- - (ללא חיישן) חליפי3590.99מגן אחורי חיצוניVAG05-08 ~ A6
VB53185852A6 11- 011-014אודיחליפי6805.9מגן אח' ללא חיישנים ~ A8
VB53185852A6 11- חליפי6805.9מגן אח' ללא חיישניםVAG011-014 ~ A8

VB5318586A6 09-10 -'09-010אודיחליפי1980.3ספויילר תח' למגן אח ~ A6
VB5318586A6 09-10 -'חליפי1980.3ספויילר תח' למגן אחVAG09-010 ~ A6

VB53185861A6 011 07-015אודיחליפי2890.99ספויילר מגן אח' אודי ~ Q7
VB53185861A6 011 חליפי2890.99ספויילר מגן אח' אודיVAG07-015 ~ Q7

VB5318587A6  09-011 09-010אודיחליפי1160כוורת למגן אחורי עם ניקל ~ A6
VB5318587A6  09-011 חליפי1160כוורת למגן אחורי עם ניקלVAG09-010 ~ A6
VB5318600A6\A7 11- 07-015אודיחליפי6290.8פח חזית מושלם ~ Q7
VB5318600A6\A7 11- חליפי6290.8פח חזית מושלםVAG07-015 ~ Q7
VB5318610A6 11- 09-010אודיחליפי13990.9מכסה מנוע ~ A6
VB5318610A6 11- חליפי13990.9מכסה מנועVAG09-010 ~ A6
VB5318612A6 -011  - '09-010אודיחליפי6449.9כנף קד' שמ ~ A6
VB5318612A6 -011  - 'חליפי6449.9כנף קד' שמVAG09-010 ~ A6
VB5318617A6 -011 '09-010אודיחליפי701.9ביטנה קד' ימ ~ A6
VB5318617A6 -011 'חליפי701.9ביטנה קד' ימVAG09-010 ~ A6

VB53186171A6 -011 '011-015אודיחליפי1580.9המשך ביטנה קד' ימ ~ A6
VB53186171A6 -011 'חליפי1580.9המשך ביטנה קד' ימVAG011-015 ~ A6

VB5318618A6 -011 -  '011-015אודיחליפי701.9ביטנה קד' שמ ~ A6
VB5318618A6 -011 -  'חליפי701.9ביטנה קד' שמVAG011-015 ~ A6

VB53186181A6 -011 - '09-010אודיחליפי1580.9המשך ביטנה קד' שמ ~ A6
VB53186181A6 -011 - 'חליפי1580.9המשך ביטנה קד' שמVAG09-010 ~ A6

VB5318653A6 -013 07-015אודיחליפי3990.9גריל קד ~ Q7
VB5318653A6 -013 חליפי3990.9גריל קדVAG07-015 ~ Q7
VB5318656עם חור לפנס+קישוט ניקל A6 11 011-015אודיחליפי820סורג שמ'  אודי ~ A6
VB5318656עם חור לפנס+קישוט ניקל A6 11 חליפי820סורג שמ'  אודיVAG011-015 ~ A6
VB5318657עם חור לפנס+קישוט ניקל A6 11 011-015אודיחליפי820סורג ימ'  אודי ~ A6
VB5318657עם חור לפנס+קישוט ניקל A6 11 חליפי820סורג ימ'  אודיVAG011-015 ~ A6

VB53186623A-6 011- 07-015אודיחליפי625.33תושבת פנס ראשי ימין ~ Q7
VB53186623A-6 011- חליפי625.33תושבת פנס ראשי ימיןVAG07-015 ~ Q7
VB53186624A-6 011- 07-015אודיחליפי625.33תושבת פנס ראשי שמאל ~ Q7
VB53186624A-6 011- חליפי625.33תושבת פנס ראשי שמאלVAG07-015 ~ Q7

VB5318667A6  -011 '011-015אודיחליפי420כיסוי וו גרירה אח ~ A6
VB5318667A6  -011 'חליפי420כיסוי וו גרירה אחVAG011-015 ~ A6
VB5318671A6 -011 '09-010אודיחליפי181.9כיסוי מתיז במגן קד' ימ ~ A6
VB5318671A6 -011 'חליפי181.9כיסוי מתיז במגן קד' ימVAG09-010 ~ A6
VB5318672A6 -011 '09-010אודיחליפי181.9כיסוי מתיז במגן קד' שמ ~ A6
VB5318672A6 -011 'חליפי181.9כיסוי מתיז במגן קד' שמVAG09-010 ~ A6

VB53186791A6 -011 '011-015אודיחליפי899.8המשך ביטנה ימ ~ A6
VB53186791A6 -011 'חליפי899.8המשך ביטנה ימVAG011-015 ~ A6
VB53186792A6 -011 - '011-015אודיחליפי990המשך ביטנה קד' שמ ~ A6
VB53186792A6 -011 - 'חליפי990המשך ביטנה קד' שמVAG011-015 ~ A6

VB5318680A6/011-018 A7 011-018 - '011-015אודיחליפי5290.6חיזוק פנ' למגן קד ~ A6
VB5318680A6/011-018 A7 011-018 - 'חליפי5290.6חיזוק פנ' למגן קדVAG011-015 ~ A6
VB5318681A6 11- 011-015אודיחליפי8961.11מגן קד' ללא חיישנים ~ A6
VB5318681A6 11- חליפי8961.11מגן קד' ללא חיישניםVAG011-015 ~ A6

VB5318681TA6 11- 011-015אודיחליפי8961.11מגן קד' ללא חיישנים ~ A6
VB5318681TA6 11- חליפי8961.11מגן קד' ללא חיישניםVAG011-015 ~ A6

VB5318685A6  -011 - '011-014אודיחליפי6589.6חיזוק מגן אח ~ A8
VB5318685A6  -011 - 'חליפי6589.6חיזוק מגן אחVAG011-014 ~ A8
VB5318709A6 013- '07-015אודיחליפי145.1כיסוי וו גרירה במגן קד ~ Q7
VB5318709A6 013- 'חליפי145.1כיסוי וו גרירה במגן קדVAG07-015 ~ Q7

VB53187559A6/A7 -12-[על חיזוק קד]011-013אודיחליפי187.8תומך חיישן טמפ קד ~ A7
VB53187559A6/A7 -12-[על חיזוק קד]חליפי187.8תומך חיישן טמפ קדVAG011-013 ~ A7

VB5318771A6 02-04אודיחליפי650כיסוי מתיז ימ' לשמשה ~ A6
VB5318771A6 חליפי650כיסוי מתיז ימ' לשמשהVAG02-04 ~ A6
VB5318772A6 02-04אודיחליפי650כיסוי מתיז שמ' לשמשה ~ A6
VB5318772A6 חליפי650כיסוי מתיז שמ' לשמשהVAG02-04 ~ A6

VB53187781A6 -012 - '07-015אודיחליפי620.13גריל מגן ימ ~ Q7
VB53187781A6 -012 - 'חליפי620.13גריל מגן ימVAG07-015 ~ Q7
VB53187782A6 -012 - '07-015אודיחליפי620.13גריל מגן שמ ~ Q7
VB53187782A6 -012 - 'חליפי620.13גריל מגן שמVAG07-015 ~ Q7
VB53187791A6 12- '011-015אודיחליפי331.9מוביל מגן קד' ימ ~ A6
VB53187791A6 12- 'חליפי331.9מוביל מגן קד' ימVAG011-015 ~ A6

VB5318800A6  -019 - 019אודיחליפי5705.84פח חזית-  ~ A6
VB5318800A6  -019 - חליפי5705.84פח חזיתVAG019-  ~ A6
VB5318801A6 -016 - 011-015אודיחליפי6898.32פח חזית ~ A6
VB5318801A6 -016 - חליפי6898.32פח חזיתVAG011-015 ~ A6

VB5318801TA6 -016 - 011-015אודיחליפי6898.32פח חזית ~ A6
VB5318801TA6 -016 - חליפי6898.32פח חזיתVAG011-015 ~ A6

VB5318803A6 -015 '011-015אודיחליפי941.33פח משקף קד' ימ ~ A6
VB5318803A6 -015 'חליפי941.33פח משקף קד' ימVAG011-015 ~ A6

VB53188031A6 16- R+L 016-018אודיחליפי215.33תומך פח חזית ~ A6
VB53188031A6 16- R+L חליפי215.33תומך פח חזיתVAG016-018 ~ A6

VB5318804A6 -015 '011-015אודיחליפי941.33פח משקף קד' שמ ~ A6
VB5318804A6 -015 'חליפי941.33פח משקף קד' שמVAG011-015 ~ A6
VB5318807A6  -019 - '016-018אודיחליפי698.3מתיז במגן קד' ימ ~ A6
VB5318807A6  -019 - 'חליפי698.3מתיז במגן קד' ימVAG016-018 ~ A6

VB53188117A6  -019 - '019אודיחליפי491.3מגן בוץ קד' ימ-  ~ A6
VB53188117A6  -019 - 'חליפי491.3מגן בוץ קד' ימVAG019-  ~ A6
VB53188118A6  -019 - '019אודיחליפי551.8מגן בוץ קד' שמ-  ~ A6
VB53188118A6  -019 - 'חליפי551.8מגן בוץ קד' שמVAG019-  ~ A6
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VB5318851A6 -015 '016-018אודיחליפי12975.3גריל קד ~ A6
VB5318851A6 -015 'חליפי12975.3גריל קדVAG016-018 ~ A6
VB5318873A6 -015 '011-015אודיחליפי2890.9מגן מנוע אח ~ A6
VB5318873A6 -015 'חליפי2890.9מגן מנוע אחVAG011-015 ~ A6

VB53188731A6  -019 - '019אודיחליפי2368.3מגן מנוע תח-  ~ A6
VB53188731A6  -019 - 'חליפי2368.3מגן מנוע תחVAG019-  ~ A6
VB53188781A6 -015 '016-018אודיחליפי2749.99גריל במגן קד' ימ ~ A6
VB53188781A6 -015 'חליפי2749.99גריל במגן קד' ימVAG016-018 ~ A6
VB53188782A6 -015 '016-018אודיחליפי2749.99גריל במגן קד' שמ ~ A6
VB53188782A6 -015 'חליפי2749.99גריל במגן קד' שמVAG016-018 ~ A6
VB53188783A6 -015 '011-015אודיחליפי199.4גריל במגן  קד ~ A6
VB53188783A6 -015 'חליפי199.4גריל במגן  קדVAG011-015 ~ A6
VB53188786A-6 015 011-015אודיחליפי1473גריל קד' במגן תחתון ~ A6
VB53188786A-6 015 חליפי1473גריל קד' במגן תחתוןVAG011-015 ~ A6
VB53188787A6 -015 '016-018אודיחליפי565.12גריל במגן מרכזי תח ~ A6
VB53188787A6 -015 'חליפי565.12גריל במגן מרכזי תחVAG016-018 ~ A6

VB5318880A6 -015 '011-015אודיחליפי768.1חיזוק פלסטיק קד ~ A6
VB5318880A6 -015 'חליפי768.1חיזוק פלסטיק קדVAG011-015 ~ A6
VB5318881A6  -019 - '019אודיחליפי11487.3מגן קד-  ~ A6
VB5318881A6  -019 - 'חליפי11487.3מגן קדVAG019-  ~ A6
VB5318883A6 -015 '011-015אודיחליפי1235.3קלקר קד ~ A6
VB5318883A6 -015 'חליפי1235.3קלקר קדVAG011-015 ~ A6
VB5318885A6 -015 '011-015אודיחליפי13636.6מגן אח ~ A6
VB5318885A6 -015 'חליפי13636.6מגן אחVAG011-015 ~ A6

VB53188851A6  -019 - (עם חיישנים) '019אודיחליפי7165.3מגן אח-  ~ A6
VB53188851A6  -019 - (עם חיישנים) 'חליפי7165.3מגן אחVAG019-  ~ A6
VB53188881A-6 15 016-018אודיחליפי469תומך ימ' לקורה אח-אאודי ~ A6
VB53188881A-6 15 חליפי469תומך ימ' לקורה אח-אאודיVAG016-018 ~ A6

VB531888811A6 -016 '016-018אודיחליפי1690.6ספויילר ימ ~ A6
VB531888811A6 -016 'חליפי1690.6ספויילר ימVAG016-018 ~ A6

VB53188882A-6 15 לקורה אח-אאודי L 016-018אודיחליפי469תומך ~ A6
VB53188882A-6 15 לקורה אח-אאודי L חליפי469תומךVAG016-018 ~ A6

VB531888821A6 -016  '016-018אודיחליפי1580.9ספויילר שמ ~ A6
VB531888821A6 -016  'חליפי1580.9ספויילר שמVAG016-018 ~ A6

VB5318890A6 -016 011-015אודיחליפי911.4כיסוי עליון אודי ~ A6
VB5318890A6 -016 חליפי911.4כיסוי עליון אודיVAG011-015 ~ A6

VB53188973A6  -019 - 019אודיחליפי701.99מגן רדיאטור תחתון-  ~ A6
VB53188973A6  -019 - חליפי701.99מגן רדיאטור תחתוןVAG019-  ~ A6

VB5318900A7/019-  A6  -019 - 019אודיחליפי4139.4פח חזית-  ~ A6
VB5318900A7/019-  A6  -019 - חליפי4139.4פח חזיתVAG019-  ~ A6
VB5318911A6  -019 - (אלומיניום) '019אודיחליפי5360.9כנף קד' ימ-  ~ A6
VB5318911A6  -019 - (אלומיניום) 'חליפי5360.9כנף קד' ימVAG019-  ~ A6
VB5318912A6  -019 - (אלומיניום) '019אודיחליפי5360.9כנף קד' שמ-  ~ A6
VB5318912A6  -019 - (אלומיניום) 'חליפי5360.9כנף קד' שמVAG019-  ~ A6
VB5318917A6  -019 - '019אודיחליפי885.33ביטנה קד' ימ-  ~ A6
VB5318917A6  -019 - 'חליפי885.33ביטנה קד' ימVAG019-  ~ A6
VB5318918A6  -019 - '019אודיחליפי965.3ביטנה קד' שמ-  ~ A6
VB5318918A6  -019 - 'חליפי965.3ביטנה קד' שמVAG019-  ~ A6
VB5318951A-8 14 '015-018אודיחליפי16677.39גריל ק ~ A8
VB5318951A-8 14 'חליפי16677.39גריל קVAG015-018 ~ A8

VB53189761A6  -019 - '019אודיחליפי1093.88כיסוי ערפל קד' ימ-  ~ A6
VB53189761A6  -019 - 'חליפי1093.88כיסוי ערפל קד' ימVAG019-  ~ A6
VB53189762A6  -019 - '019אודיחליפי1093.88כיסוי ערפל קד' שמ-  ~ A6
VB53189762A6  -019 - 'חליפי1093.88כיסוי ערפל קד' שמVAG019-  ~ A6

VB5318978A-8 14 015-018אודיחליפי3639.03גריל תחתון ~ A8
VB5318978A-8 14 חליפי3639.03גריל תחתוןVAG015-018 ~ A8

VB53189781A6  -019 - '019אודיחליפי1159.6תריס ימ' במגן קד-  ~ A6
VB53189781A6  -019 - 'חליפי1159.6תריס ימ' במגן קדVAG019-  ~ A6
VB53189782A6  -019 - '019אודיחליפי1159.6כיסוי ערפל קד' שמ-  ~ A6
VB53189782A6  -019 - 'חליפי1159.6כיסוי ערפל קד' שמVAG019-  ~ A6
VB53189790S-8 12 '011-014אודיחליפי2301.09מגן אבנים תח ~ A8
VB53189790S-8 12 'חליפי2301.09מגן אבנים תחVAG011-014 ~ A8
VB53189791A8 015-018 - '015-018אודיחליפי2256.3כיסוי ערפל קד' ימ ~ A8
VB53189791A8 015-018 - 'חליפי2256.3כיסוי ערפל קד' ימVAG015-018 ~ A8
VB53189792A8 -017-  015-018אודיחליפי2369.49תריס שמ' מגן קד ~ A8
VB53189792A8 -017-  חליפי2369.49תריס שמ' מגן קדVAG015-018 ~ A8
VB53189793A6 -019 '019אודיחליפי138מחזיק ימ' למגן קד-  ~ A6
VB53189793A6 -019 'חליפי138מחזיק ימ' למגן קדVAG019-  ~ A6
VB53189794A6  -019 - '019אודיחליפי343.5מחזיק שמ' למגן קד-  ~ A6
VB53189794A6  -019 - 'חליפי343.5מחזיק שמ' למגן קדVAG019-  ~ A6

VB5318980A7/019-  A6  -019 - '019אודיחליפי3280.99חיזוק למגן קד-  ~ A6
VB5318980A7/019-  A6  -019 - 'חליפי3280.99חיזוק למגן קדVAG019-  ~ A6

VB53189801A8 -015 '015-018אודיחליפי1011קלקר קד ~ A8
VB53189801A8 -015 'חליפי1011קלקר קדVAG015-018 ~ A8

VB5318981A8 -017-  015-018אודיחליפי15735.3מגן קד ~ A8
VB5318981A8 -017-  חליפי15735.3מגן קדVAG015-018 ~ A8

VB53189810A6  -019 - '019אודיחליפי9589.9מגן קד-  ~ A6
VB53189810A6  -019 - 'חליפי9589.9מגן קדVAG019-  ~ A6

VB5318983A6  -019 - '019אודיחליפי1149.9קלקר מגן קד-  ~ A6
VB5318983A6  -019 - 'חליפי1149.9קלקר מגן קדVAG019-  ~ A6
VB5318985A8 -015 - '015-018אודיחליפי6167.7מגן אח ~ A8
VB5318985A8 -015 - 'חליפי6167.7מגן אחVAG015-018 ~ A8
VB5318986A6  019 - '019אודיחליפי3102.39ספוילר למגן אח-  ~ A6
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VB5318986A6  019 - 'חליפי3102.39ספוילר למגן אחVAG019-  ~ A6
VB5318987A8 -015 '015-018אודיחליפי6789.8ניקל מגן אח ~ A8
VB5318987A8 -015 'חליפי6789.8ניקל מגן אחVAG015-018 ~ A8

VB531898711A6  -019- '019אודיחליפי820.6מסגרת למחזיר אור אח' ימ-  ~ A6
VB531898711A6  -019- 'חליפי820.6מסגרת למחזיר אור אח' ימVAG019-  ~ A6

VB53189872A8  -019 - '019-021אודיחליפי1512.1קישוט למגן אח' שמ  ~ A8
VB53189872A8  -019 - 'חליפי1512.1קישוט למגן אח' שמVAG019-021  ~ A8

VB531898721A6  -019 - '019אודיחליפי820.6מסגרת למחזיר אור אח' שמ-  ~ A6
VB531898721A6  -019 - 'חליפי820.6מסגרת למחזיר אור אח' שמVAG019-  ~ A6

VB53189881A6  -019 - '019אודיחליפי214תפס מגן אח' ימ-  ~ A6
VB53189881A6  -019 - 'חליפי214תפס מגן אח' ימVAG019-  ~ A6
VB53189882A6  -019 - '019אודיחליפי214תפס מגן אח' שמ-  ~ A6
VB53189882A6  -019 - 'חליפי214תפס מגן אח' שמVAG019-  ~ A6
VB53189885A6  -019 - '019אודיחליפי342תומך מרכזי למגן אח-  ~ A6
VB53189885A6  -019 - 'חליפי342תומך מרכזי למגן אחVAG019-  ~ A6
VB53189887A8 -015 '015-018אודיחליפי1158.6ניקל מגן אח' ימ ~ A8
VB53189887A8 -015 'חליפי1158.6ניקל מגן אח' ימVAG015-018 ~ A8
VB53189888A8 -015 '015-018אודיחליפי1158.6ניקל מגן אח' שמ ~ A8
VB53189888A8 -015 'חליפי1158.6ניקל מגן אח' שמVAG015-018 ~ A8

VB5319137A6 013-015 011-015אודיחליפי968.13ביטנה אח ימ ~ A6
VB5319137A6 013-015 חליפי968.13ביטנה אח ימVAG011-015 ~ A6
VB5319151A7 012- '011-013אודיחליפי1354.6גריל קד ~ A7
VB5319151A7 012- 'חליפי1354.6גריל קדVAG011-013 ~ A7
VB5319152A-7 13 '014-018אודיחליפי9542.6גריל ק ~ A7
VB5319152A-7 13 'חליפי9542.6גריל קVAG014-018 ~ A7

VB53191564A-7 12-07-015אודיחליפי207.4תושבת תחתונה  לפח חזית ~ Q7
VB53191564A-7 12-חליפי207.4תושבת תחתונה  לפח חזיתVAG07-015 ~ Q7
VB53191671A7 014-018 - '011-013אודיחליפי281.2כיסוי מתיז ימין במגן קד ~ A7
VB53191671A7 014-018 - 'חליפי281.2כיסוי מתיז ימין במגן קדVAG011-013 ~ A7
VB53191672A7 014-018 - '011-013אודיחליפי281.2כיסוי מתיז שמ' במגן קד ~ A7
VB53191672A7 014-018 - 'חליפי281.2כיסוי מתיז שמ' במגן קדVAG011-013 ~ A7

VB5319168A-7 14 '011-013אודיחליפי408.5כיסוי וו גרירה קד ~ A7
VB5319168A-7 14 'חליפי408.5כיסוי וו גרירה קדVAG011-013 ~ A7
VB5319171A-7 14 '011-013אודיחליפי222.9כיסוי שפריצר ימין למגן קד ~ A7
VB5319171A-7 14 'חליפי222.9כיסוי שפריצר ימין למגן קדVAG011-013 ~ A7
VB5319172A7  011-013 - '011-013אודיחליפי222.9כיסוי מתיז מים פנס ראשי שמ ~ A7
VB5319172A7  011-013 - 'חליפי222.9כיסוי מתיז מים פנס ראשי שמVAG011-013 ~ A7
VB5319173A7 014-018 - '014-018אודיחליפי688מגן מצננים תח ~ A7
VB5319173A7 014-018 - 'חליפי688מגן מצננים תחVAG014-018 ~ A7

VB53191761(ללא חור+ניקל)A7 -014 014-018אודיחליפי1390.89כיסוי ערפל ימין ~ A7
VB53191761(ללא חור+ניקל)A7 -014 חליפי1390.89כיסוי ערפל ימיןVAG014-018 ~ A7
VB53191762(ללא חור+ניקל)A7 -014 014-018אודיחליפי1390.89כיסוי ערפל שמאל ~ A7
VB53191762(ללא חור+ניקל)A7 -014 חליפי1390.89כיסוי ערפל שמאלVAG014-018 ~ A7

VB5319178A-6 011-013 011-015אודיחליפי1667גריל במגן קד' כוורת ~ A6
VB5319178A-6 011-013 חליפי1667גריל במגן קד' כוורתVAG011-015 ~ A6

VB53191781(ללא חור לערפל)A7 11- 07-015אודיחליפי2122.09תריס ימין אודי ~ Q7
VB53191781(ללא חור לערפל)A7 11- חליפי2122.09תריס ימין אודיVAG07-015 ~ Q7
VB53191782(ללא חור לערפל)A7 11- 011-013אודיחליפי2122.09גריל שמאל אודי ~ A7
VB53191782(ללא חור לערפל)A7 11- חליפי2122.09גריל שמאל אודיVAG011-013 ~ A7
VB53191787A7 -015  014-018אודיחליפי1354.6גריל במגן ~ A7
VB53191787A7 -015  חליפי1354.6גריל במגןVAG014-018 ~ A7
VB53191801A7 -011 - '07-015אודיחליפי893.6קלקר מגן קד ~ Q7
VB53191801A7 -011 - 'חליפי893.6קלקר מגן קדVAG07-015 ~ Q7
VB53191811A7 014-018 - (שפריצרים) '014-018אודיחליפי9980מגן קד ~ A7
VB53191811A7 014-018 - (שפריצרים) 'חליפי9980מגן קדVAG014-018 ~ A7
VB53191851(עם חיישנים)A7 -011 - 011-013אודיחליפי11928.7מגן אח' חיצוני ~ A7
VB53191851(עם חיישנים)A7 -011 - חליפי11928.7מגן אח' חיצוניVAG011-013 ~ A7
VB53191880A-6 12 011-015אודיחליפי930.1תומך אמצעי למגן אח-אודי ~ A6
VB53191880A-6 12 חליפי930.1תומך אמצעי למגן אח-אודיVAG011-015 ~ A6
VB53191882A6 011 אודי L 09-010אודיחליפי290תומך מגן אח' צד ~ A6
VB53191882A6 011 אודי L חליפי290תומך מגן אח' צדVAG09-010 ~ A6

VB5319281(עם שפריצר+4 חיישנים)A7  -018 - '019אודיחליפי12108.39מגן קד-   ~ A7
VB5319281(עם שפריצר+4 חיישנים)A7  -018 - 'חליפי12108.39מגן קדVAG019-   ~ A7
VB5319285(עם חיישנים)A7 015- - '011-013אודיחליפי15844.7מגן אח ~ A7
VB5319285(עם חיישנים)A7 015- - 'חליפי15844.7מגן אחVAG011-013 ~ A7
VB5319286A7 015- '014-018אודיחליפי4254.2ספויילר אח ~ A7
VB5319286A7 015- 'חליפי4254.2ספויילר אחVAG014-018 ~ A7
VB5320100A-3 98-01 - '95-00אודיחליפי660פח חזית מוש ~ A3
VB5320100A-3 98-01 - 'חליפי660פח חזית מושVAG95-00 ~ A3
VB5320110A-3 98-01 - 95-00אודיחליפי1690מכסה מנוע ~ A3
VB5320110A-3 98-01 - חליפי1690מכסה מנועVAG95-00 ~ A3
VB5320111A-3 98-01 - '95-00אודיחליפי998כנף קד' ימ ~ A3
VB5320111A-3 98-01 - 'חליפי998כנף קד' ימVAG95-00 ~ A3
VB5320112A-3 98-01 - '95-00אודיחליפי998כנף קד' שמ ~ A3
VB5320112A-3 98-01 - 'חליפי998כנף קד' שמVAG95-00 ~ A3
VB5320117A3 98-01 - '95-00אודיחליפי470.22ביטנה כנף קד' ימ ~ A3
VB5320117A3 98-01 - 'חליפי470.22ביטנה כנף קד' ימVAG95-00 ~ A3
VB5320118A3 98-01 - '95-00אודיחליפי470.22ביטנה כנף קד' שמ ~ A3
VB5320118A3 98-01 - 'חליפי470.22ביטנה כנף קד' שמVAG95-00 ~ A3
VB5320151A-3 96-03 - '95-00אודיחליפי399.6גריל קד ~ A3
VB5320151A-3 96-03 - 'חליפי399.6גריל קדVAG95-00 ~ A3
VB5320180A3 96-03 - '95-00אודיחליפי660חיזוק מגן קד ~ A3
VB5320180A3 96-03 - 'חליפי660חיזוק מגן קדVAG95-00 ~ A3
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VB5320181A-3 98-01 - '95-00אודיחליפי905.99מגן קד' חיצ ~ A3
VB5320181A-3 98-01 - 'חליפי905.99מגן קד' חיצVAG95-00 ~ A3
VB5320182A-3 98-01 - 95-00אודיחליפי995מגן קד' תחתון ~ A3
VB5320182A-3 98-01 - חליפי995מגן קד' תחתוןVAG95-00 ~ A3
VB5320184A3 98-02 - '95-00אודיחליפי1190חיזוק מגן אח ~ A3
VB5320184A3 98-02 - 'חליפי1190חיזוק מגן אחVAG95-00 ~ A3
VB5320185A3 98-01 - '95-00אודיחליפי1091.99מגן אח' חיצ ~ A3
VB5320185A3 98-01 - 'חליפי1091.99מגן אח' חיצVAG95-00 ~ A3
VB5320200A-3 01-03 - '01-03אודיחליפי1091.9פח חזית מוש ~ A3
VB5320200A-3 01-03 - 'חליפי1091.9פח חזית מושVAG01-03 ~ A3
VB5320211A-3 01-03 - '95-00אודיחליפי880כנף קד' ימ ~ A3
VB5320211A-3 01-03 - 'חליפי880כנף קד' ימVAG95-00 ~ A3
VB5320212A-3 01-03 - '95-00אודיחליפי867.9כנף קד' שמ ~ A3
VB5320212A-3 01-03 - 'חליפי867.9כנף קד' שמVAG95-00 ~ A3
VB5320281A-3 01-03 - '95-00אודיחליפי905.99מגן קד' חיצ ~ A3
VB5320281A-3 01-03 - 'חליפי905.99מגן קד' חיצVAG95-00 ~ A3

VB53202811S40 05-07 04-07וולבוחליפי4462.5מגן קד' חיצוני וולוו ~ S40
VB5320300-A-3 05 - '04-07אודיחליפי1642.33פח חזית מוש ~ A3
VB5320300-A-3 05 - 'חליפי1642.33פח חזית מושVAG04-07 ~ A3

VB53203001A3 04-05 1.6/2.0 - 04-07אודיחליפי879.9פח חזית מושלם ~ A3
VB53203001A3 04-05 1.6/2.0 - חליפי879.9פח חזית מושלםVAG04-07 ~ A3

VB5320310-A-3 05 - 04-07אודיחליפי3460מכסה מנוע ~ A3
VB5320310-A-3 05 - חליפי3460מכסה מנועVAG04-07 ~ A3

VB53203101A3 5D  -04 - 04-07אודיחליפי2862.22מכסה מנוע ~ A3
VB53203101A3 5D  -04 - חליפי2862.22מכסה מנועVAG04-07 ~ A3

VB5320311A3 04+  - '01-03אודיחליפי1109.36כנף קד' ימ ~ A3
VB5320311A3 04+  - 'חליפי1109.36כנף קד' ימVAG01-03 ~ A3
VB5320312A3 04 - '04-07אודיחליפי1109.33כנף קד' שמ ~ A3
VB5320312A3 04 - 'חליפי1109.33כנף קד' שמVAG04-07 ~ A3
VB5320317A3 -04 04-07אודיחליפי459.22ביטנה כנף קד' חלק קד' ימ' -אודי ~ A3
VB5320317A3 -04 חליפי459.22ביטנה כנף קד' חלק קד' ימ' -אודיVAG04-07 ~ A3

VB53203171A3 04- 04-07אודיחליפי301.99ביטנה כנף קד' חלק אח' ימ' - אודי ~ A3
VB53203171A3 04- חליפי301.99ביטנה כנף קד' חלק אח' ימ' - אודיVAG04-07 ~ A3

VB5320318A3  -04 - '04-07אודיחליפי362.33ביטנה כנף קד'(חלק קד') שמ ~ A3
VB5320318A3  -04 - 'חליפי362.33ביטנה כנף קד'(חלק קד') שמVAG04-07 ~ A3

VB53203181A3 04- 04-07אודיחליפי399.55ביטנה כנף קד' חלק אח' שמ' - אודי ~ A3
VB53203181A3 04- חליפי399.55ביטנה כנף קד' חלק אח' שמ' - אודיVAG04-07 ~ A3
VB53203781A3 04- 01-03אודיחליפי293.33גריל במגן קד' ימ' עם ערפל ~ A3
VB53203781A3 04- חליפי293.33גריל במגן קד' ימ' עם ערפלVAG01-03 ~ A3
VB53203782A3 -04 04-07אודיחליפי293.33גריל במגן קדמי שמ'+ערפל ~ A3
VB53203782A3 -04 חליפי293.33גריל במגן קדמי שמ'+ערפלVAG04-07 ~ A3
VB53203791פלסטיק A3 04- 04-07אודיחליפי295.3תפס ימ למגן קד ~ A3
VB53203791פלסטיק A3 04- חליפי295.3תפס ימ למגן קדVAG04-07 ~ A3

VB532037911A3 05 04-07אודיחליפי291.3תומך כנף ימ ~ A3
VB532037911A3 05 חליפי291.3תומך כנף ימVAG04-07 ~ A3

VB53203792פלסטיק A3 04- 04-07אודיחליפי295.3תפס שמ למגן קד ~ A3
VB53203792פלסטיק A3 04- חליפי295.3תפס שמ למגן קדVAG04-07 ~ A3

VB532037921A3 08-013 -'08-012אודיחליפי292.99תומך מגן קד' שמ ~ A3
VB532037921A3 08-013 -'חליפי292.99תומך מגן קד' שמVAG08-012 ~ A3

VB53203793ברזל A3 + 04 'למגן קד R 01-03אודיחליפי294.99תומך ~ A3
VB53203793ברזל A3 + 04 'למגן קד R חליפי294.99תומךVAG01-03 ~ A3
VB53203794ברזל A3 + 04 'למגן קד L 04-07אודיחליפי294.99תומך ~ A3
VB53203794ברזל A3 + 04 'למגן קד L חליפי294.99תומךVAG04-07 ~ A3

VB5320380A3 03-07 - '04-07אודיחליפי987.33חיזוק מגן קד ~ A3
VB5320380A3 03-07 - 'חליפי987.33חיזוק מגן קדVAG04-07 ~ A3
VB5320381A3 04-05 01-03אודיחליפי1950.3מגן קד' חיצוני ~ A3
VB5320381A3 04-05 חליפי1950.3מגן קד' חיצוניVAG01-03 ~ A3

VB53203810טורבו A3 08-'04-07אודיחליפי4980.3מגן קד ~ A3
VB53203810טורבו A3 08-'חליפי4980.3מגן קדVAG04-07 ~ A3
VB532038115D -04 לצבע A3 04-07אודיחליפי2588.33פגוש קד' חצ' ללא חור לשפריצר ~ A3
VB532038115D -04 לצבע A3 חליפי2588.33פגוש קד' חצ' ללא חור לשפריצרVAG04-07 ~ A3

VB5320384A3 04- 3D - '04-07אודיחליפי3102.25חיזוק מגן אח ~ A3
VB5320384A3 04- 3D - 'חליפי3102.25חיזוק מגן אחVAG04-07 ~ A3

VB53203841A3 04- 5D - '04-07אודיחליפי1953.6חיזוק מגן אח ~ A3
VB53203841A3 04- 5D - 'חליפי1953.6חיזוק מגן אחVAG04-07 ~ A3
VB53203852A3 06-07 04-07אודיחליפי2200.39מגן אחורי ~ A3
VB53203852A3 06-07 חליפי2200.39מגן אחוריVAG04-07 ~ A3

VB5320400A3 09- 08-012אודיחליפי3958.55פח חזית ~ A3
VB5320400A3 09- חליפי3958.55פח חזיתVAG08-012 ~ A3

VB5320400TA3 09- 08-012אודיחליפי3958.55פח חזית ~ A3
VB5320400TA3 09- חליפי3958.55פח חזיתVAG08-012 ~ A3

VB5320410A3 09- 08-012אודיחליפי2323.33מכסה מנוע ~ A3
VB5320410A3 09- חליפי2323.33מכסה מנועVAG08-012 ~ A3
VB5320411ללא חור A3 09 - '08-012אודיחליפי1861.33כנף קד' ימ ~ A3
VB5320411ללא חור A3 09 - 'חליפי1861.33כנף קד' ימVAG08-012 ~ A3
VB5320412ללא חור A3 09 - '04-07אודיחליפי1861.33כנף קד' שמ ~ A3
VB5320412ללא חור A3 09 - 'חליפי1861.33כנף קד' שמVAG04-07 ~ A3
VB5320418A3 -09 '08-012אודיחליפי360.33ביטנה  קד' קד' שמ ~ A3
VB5320418A3 -09 'חליפי360.33ביטנה  קד' קד' שמVAG08-012 ~ A3

VB532045311A-3 012 '08-012אודיחליפי4865.22גריל קד ~ A3
VB532045311A-3 012 'חליפי4865.22גריל קדVAG08-012 ~ A3

VB53204532A3 04- 04-07אודיחליפי2089.9גריל קד' ניקל מושלם - אודי ~ A3
VB53204532A3 04- חליפי2089.9גריל קד' ניקל מושלם - אודיVAG04-07 ~ A3



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB53204661A3 -010 - '08-012אודיחליפי720תושבת פנס ראשי ימ ~ A3
VB53204661A3 -010 - 'חליפי720תושבת פנס ראשי ימVAG08-012 ~ A3
VB53204662A-3 08 08-012אודיחליפי944.3תושבת פנס ראשי שמאל ~ A3
VB53204662A-3 08 חליפי944.3תושבת פנס ראשי שמאלVAG08-012 ~ A3

VB5320472A3 010-'08-012אודיחליפי429.3כיסוי מתיז מים שמ ~ A3
VB5320472A3 010-'חליפי429.3כיסוי מתיז מים שמVAG08-012 ~ A3

VB53204762A3 08-013 - '08-012אודיחליפי2274.3תריס ערפל שמ ~ A3
VB53204762A3 08-013 - 'חליפי2274.3תריס ערפל שמVAG08-012 ~ A3
VB53204781A3  09-012 08-012אודיחליפי488.22גריל במגן קד' ימ' עם חור לערפל ~ A3
VB53204781A3  09-012 חליפי488.22גריל במגן קד' ימ' עם חור לערפלVAG08-012 ~ A3
VB53204782A3  09-012 08-012אודיחליפי488.22גריל במגן קד' שמ' עם חור לערפל ~ A3
VB53204782A3  09-012 חליפי488.22גריל במגן קד' שמ' עם חור לערפלVAG08-012 ~ A3
VB53204786A3 04-08 04-07אודיחליפי827.7גריל במגן קדמי שמ'+ערפל כפול ~ A3
VB53204786A3 04-08 חליפי827.7גריל במגן קדמי שמ'+ערפל כפולVAG04-07 ~ A3

VB5320480A3 08-13 '08-012אודיחליפי1862.3חיזוק קד ~ A3
VB5320480A3 08-13 'חליפי1862.3חיזוק קדVAG08-012 ~ A3

VB53204802A3 04-08  08-012אודיחליפי5544.7חיזוק קד ~ A3
VB53204802A3 04-08  חליפי5544.7חיזוק קדVAG08-012 ~ A3

VB5320481A3 -09 - 08-012אודיחליפי2980.6מגן קד' לצבע ~ A3
VB5320481A3 -09 - חליפי2980.6מגן קד' לצבעVAG08-012 ~ A3

VB53204811A3 -08 - 01-03אודיחליפי3499.8מגן קד'+חור לשפריצר ~ A3
VB53204811A3 -08 - חליפי3499.8מגן קד'+חור לשפריצרVAG01-03 ~ A3

VB5320485A3 -09 09-011אודיחליפי3690.6מגן אח' ללא חיישן הכנה ~ A4
VB5320485A3 -09 חליפי3690.6מגן אח' ללא חיישן הכנהVAG09-011 ~ A4

VB53204851A3 09- 04-07אודיחליפי4190.33מגן אח' חיצ' +חור לחיישן ~ A3
VB53204851A3 09- חליפי4190.33מגן אח' חיצ' +חור לחיישןVAG04-07 ~ A3
VB5320485209-110 דל A3 3 01-03אודיחליפי3290.9מגן אח ~ A3
VB5320485209-110 דל A3 3 חליפי3290.9מגן אחVAG01-03 ~ A3
VB5320485TA3 -09 08-012אודיחליפי3690.6מגן אח' ללא חיישן הכנה ~ A3
VB5320485TA3 -09 חליפי3690.6מגן אח' ללא חיישן הכנהVAG08-012 ~ A3
VB53204862A-3 09 '08-012אודיחליפי1989.3ספוילר אח ~ A3
VB53204862A-3 09 'חליפי1989.3ספוילר אחVAG08-012 ~ A3

VB5320500014 דל4 סדן A3 - 08-012אודיחליפי2640פח חזית סדן ~ A3
VB5320500014 דל4 סדן A3 - חליפי2640פח חזית סדןVAG08-012 ~ A3
VB5320501(D5\D4) A3 013- 013-016אודיחליפי1941.33פח חזית ~ A3
VB5320501(D5\D4) A3 013- חליפי1941.33פח חזיתVAG013-016 ~ A3

VB53205101(אלומיניום) 4D A3 -014 - 013-016אודיחליפי7812.32מכסה מנוע ~ A3
VB53205101(אלומיניום) 4D A3 -014 - חליפי7812.32מכסה מנועVAG013-016 ~ A3
VB5320510Tאלומיניום A3 -012 013-016אודיחליפי9308.23מכסה מנוע ~ A3
VB5320510Tאלומיניום A3 -012 חליפי9308.23מכסה מנועVAG013-016 ~ A3

VB53205113D/5D (ברזל) A3 -013- '08-012אודיחליפי3362.22כנף קד' ימ ~ A3
VB53205113D/5D (ברזל) A3 -013- 'חליפי3362.22כנף קד' ימVAG08-012 ~ A3

VB53205111(אלומיניום) 4D A3 -014 - '011-014אודיחליפי6589.31כנף קד' ימ ~ A8
VB53205111(אלומיניום) 4D A3 -014 - 'חליפי6589.31כנף קד' ימVAG011-014 ~ A8

VB53205125D/3D (ברזל) A3 013- '013-016אודיחליפי3506.22כנף קד' שמ ~ A3
VB53205125D/3D (ברזל) A3 013- 'חליפי3506.22כנף קד' שמVAG013-016 ~ A3

VB53205121(4 סדן 014 אלומיניוםD A3 -'013-016אודיחליפי3950כנף קד' שמ ~ A3
VB53205121(4 סדן 014 אלומיניוםD A3 -'חליפי3950כנף קד' שמVAG013-016 ~ A3
VB532051225D/3D (אלומיניום) A3 -013 '013-016אודיחליפי3506.22כנף קד' שמ ~ A3
VB532051225D/3D (אלומיניום) A3 -013 'חליפי3506.22כנף קד' שמVAG013-016 ~ A3
VB5320512T5D/3D (ברזל) A3 013- '013-016אודיחליפי3506.22כנף קד' שמ ~ A3
VB5320512T5D/3D (ברזל) A3 013- 'חליפי3506.22כנף קד' שמVAG013-016 ~ A3

VB5320517A3 013- '013-016אודיחליפי521.32ביטנה קד' ימ ~ A3
VB5320517A3 013- 'חליפי521.32ביטנה קד' ימVAG013-016 ~ A3

VB53205171A3 - 013-017 '013-016אודיחליפי865.99ביטנה קד' ימ ~ A3
VB53205171A3 - 013-017 'חליפי865.99ביטנה קד' ימVAG013-016 ~ A3
VB532051724D 014- A3 -'013-016אודיחליפי596.3ביטנה קד' ימ ~ A3
VB532051724D 014- A3 -'חליפי596.3ביטנה קד' ימVAG013-016 ~ A3

VB53205185D/ 3D 013- A3- '013-016אודיחליפי525.23ביטנה קד' שמ ~ A3
VB53205185D/ 3D 013- A3- 'חליפי525.23ביטנה קד' שמVAG013-016 ~ A3

VB532051824D 014- A3 -'013-016אודיחליפי596.3ביטנה קד' שמ ~ A3
VB532051824D 014- A3 -'חליפי596.3ביטנה קד' שמVAG013-016 ~ A3
VB5320551TA3 -013- '011-014אודיחליפי2650.32גריל קד ~ A8
VB5320551TA3 -013- 'חליפי2650.32גריל קדVAG011-014 ~ A8
VB5320552314 סדן R A-3 013-016אודיחליפי502.63קישוט ערפל ~ A3
VB5320552314 סדן R A-3 חליפי502.63קישוט ערפלVAG013-016 ~ A3
VB5320552415 סדן A-3 '08-012אודיחליפי502.63ניקל פנס ערפל שמ ~ A3
VB5320552415 סדן A-3 'חליפי502.63ניקל פנס ערפל שמVAG08-012 ~ A3

VB5320555014 דל4 סדן A3 -013-016אודיחליפי965.32תריס ימ' במגן ~ A3
VB5320555014 דל4 סדן A3 -חליפי965.32תריס ימ' במגןVAG013-016 ~ A3
VB5320556A3 -014 - '013-016אודיחליפי990.9גריל במגן שמ ~ A3
VB5320556A3 -014 - 'חליפי990.9גריל במגן שמVAG013-016 ~ A3
VB5320568A3 -013 '013-016אודיחליפי407.23כיסוי וו גרירה קד ~ A3
VB5320568A3 -013 'חליפי407.23כיסוי וו גרירה קדVAG013-016 ~ A3

VB532057062Q5 014  '09-012אודיחליפי855.9ביטנה קד שמ' חלק קד ~ Q5
VB532057062Q5 014  'חליפי855.9ביטנה קד שמ' חלק קדVAG09-012 ~ Q5

VB53205710A3 013-016 - '013-016אודיחליפי426.3כיסוי מתיז מים שמ' במגן קד ~ A3
VB53205710A3 013-016 - 'חליפי426.3כיסוי מתיז מים שמ' במגן קדVAG013-016 ~ A3

VB5320572014 דל4 סדן A3 - '08-012אודיחליפי874.23מגן מצננים תח ~ A3
VB5320572014 דל4 סדן A3 - 'חליפי874.23מגן מצננים תחVAG08-012 ~ A3

VB53205720A3 013-016אודיחליפי301.33כיסוי מתיז ימין ~ A3
VB53205720A3 חליפי301.33כיסוי מתיז ימיןVAG013-016 ~ A3
VB53205761A-3 13 013-016אודיחליפי3601.33כיסוי ערפל ימין ~ A3
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VB53205761A-3 13 חליפי3601.33כיסוי ערפל ימיןVAG013-016 ~ A3
VB53205762A-3 13 '011-014אודיחליפי3599.8כיסוי פנס ערפל שמ ~ Q3
VB53205762A-3 13 'חליפי3599.8כיסוי פנס ערפל שמVAG011-014 ~ Q3

VB5320578A-3 13 '08-012אודיחליפי1194.3גריל במגן קד ~ A3
VB5320578A-3 13 'חליפי1194.3גריל במגן קדVAG08-012 ~ A3

VB53205781A3 013- 012-015אודיחליפי961.33גריל במגן קד ימ עם חור+קישוט ניקל ~ A4
VB53205781A3 013- חליפי961.33גריל במגן קד ימ עם חור+קישוט ניקלVAG012-015 ~ A4

VB532057811A4/09-011 A4/08-012 A3 016-019 - '08-012אודיחליפי2274כיסוי ערפל קד' ימ ~ A3
VB532057811A4/09-011 A4/08-012 A3 016-019 - 'חליפי2274כיסוי ערפל קד' ימVAG08-012 ~ A3
VB532057812טורבו A3 08-013-016אודיחליפי1041.3גריל ימ' במגן ~ A3
VB532057812טורבו A3 08-חליפי1041.3גריל ימ' במגןVAG013-016 ~ A3

VB53205782A3 -013 08-012אודיחליפי991.32גריל במגן קד שמ עם חור+קישוט ניקל ~ A3
VB53205782A3 -013 חליפי991.32גריל במגן קד שמ עם חור+קישוט ניקלVAG08-012 ~ A3

VB532057871A3 013-015 - '013-016אודיחליפי582.32תפס מגן אח' ימ ~ A3
VB532057871A3 013-015 - 'חליפי582.32תפס מגן אח' ימVAG013-016 ~ A3
VB532057872A3 013-015 - '013-016אודיחליפי582.32תפס מגן אח' שמ ~ A3
VB532057872A3 013-015 - 'חליפי582.32תפס מגן אח' שמVAG013-016 ~ A3

VB53205791014 דל4 סדן A3 -'013-016אודיחליפי326.31תפס מגן קד' ימ ~ A3
VB53205791014 דל4 סדן A3 -'חליפי326.31תפס מגן קד' ימVAG013-016 ~ A3

VB532057911A3 013-015 - '013-016אודיחליפי465.66תומך צדדי ימ' למגן קד ~ A3
VB532057911A3 013-015 - 'חליפי465.66תומך צדדי ימ' למגן קדVAG013-016 ~ A3
VB532057912A3 013-015 - '013-016אודיחליפי582.2תפס מגן אח' ימ ~ A3
VB532057912A3 013-015 - 'חליפי582.2תפס מגן אח' ימVAG013-016 ~ A3

VB53205792014 דל4 סדן A3 -'013-016אודיחליפי326.31תפס מגן קד' שמ ~ A3
VB53205792014 דל4 סדן A3 -'חליפי326.31תפס מגן קד' שמVAG013-016 ~ A3

VB532057921A3 013-015 - '013-016אודיחליפי582.2תומך למגן אח' שמ ~ A3
VB532057921A3 013-015 - 'חליפי582.2תומך למגן אח' שמVAG013-016 ~ A3
VB532057922A3 013-015 - '011-014אודיחליפי465.66תומך קד' שמ ~ Q3
VB532057922A3 013-015 - 'חליפי465.66תומך קד' שמVAG011-014 ~ Q3

VB53205793A3 -013-'013-016אודיחליפי332.99תפס מגן קד ימ ~ A3
VB53205793A3 -013-'חליפי332.99תפס מגן קד ימVAG013-016 ~ A3
VB53205794A3 -013 - 013-016אודיחליפי332.99תפס מגן קד שמ ~ A3
VB53205794A3 -013 - חליפי332.99תפס מגן קד שמVAG013-016 ~ A3

VB5320580014 דל4 סדן A3 -'011-014אודיחליפי3962.33חיזוק קד ~ A8
VB5320580014 דל4 סדן A3 -'חליפי3962.33חיזוק קדVAG011-014 ~ A8

VB53205811T5D/3D עם חורים לשפריצר A3 -013 '013-016אודיחליפי5250.23מגן קד' חיצ ~ A3
VB53205811T5D/3D עם חורים לשפריצר A3 -013 'חליפי5250.23מגן קד' חיצVAG013-016 ~ A3
VB53205813T(שפריצר+חיישנים) 5D 013- A-3 '013-016אודיחליפי3290.9מגן קד' חיצ ~ A3
VB53205813T(שפריצר+חיישנים) 5D 013- A-3 'חליפי3290.9מגן קד' חיצVAG013-016 ~ A3

VB53205814A3 -013- '011-014אודיחליפי7050מגן קד ~ A1
VB53205814A3 -013- 'חליפי7050מגן קדVAG011-014 ~ A1

VB53205814TA3 -013- '011-014אודיחליפי7050מגן קד ~ A1
VB53205814TA3 -013- 'חליפי7050מגן קדVAG011-014 ~ A1

VB53205815בלי חור לחיישן A3 -015 - '013-016אודיחליפי7439.9מגן קד ~ A3
VB53205815בלי חור לחיישן A3 -015 - 'חליפי7439.9מגן קדVAG013-016 ~ A3
VB53205816עם חור לחיישן A3 -015 - '013-016אודיחליפי8233.9מגן קד ~ A3
VB53205816עם חור לחיישן A3 -015 - 'חליפי8233.9מגן קדVAG013-016 ~ A3
VB53205821A3 013-015 - '013-016אודיחליפי813.23כיסוי תח' קד ~ A3
VB53205821A3 013-015 - 'חליפי813.23כיסוי תח' קדVAG013-016 ~ A3

VB5320583A3 013- '013-016אודיחליפי431.9קלקר קד ~ A3
VB5320583A3 013- 'חליפי431.9קלקר קדVAG013-016 ~ A3

VB53205831סדן A3- 14-012-015אודיחליפי715.2קלקר מגן קד קד ~ A4
VB53205831סדן A3- 14-חליפי715.2קלקר מגן קד קדVAG012-015 ~ A4

VB5320585(עם חיישנים) דל4 סדן 014 A3 -'02-04אודיחליפי4205.23מגן אח ~ A4
VB5320585(עם חיישנים) דל4 סדן 014 A3 -'חליפי4205.23מגן אחVAG02-04 ~ A4

VB53205851Tדל' הכנה חוריםA3 -013 5-'013-016אודיחליפי4650.9מגן אח' חיצ ~ A3
VB53205851Tדל' הכנה חוריםA3 -013 5-'חליפי4650.9מגן אח' חיצVAG013-016 ~ A3

VB53205852A3 -013 '013-016אודיחליפי3385מגן אח ~ A3
VB53205852A3 -013 'חליפי3385מגן אחVAG013-016 ~ A3

VB53205853T(ללא חיישנים) A3 013- 'חליפי8985.2מגן אח
VB5320586A3 -013 '013-016אודיחליפי2101.3ספויילר אח ~ A3
VB5320586A3 -013 'חליפי2101.3ספויילר אחVAG013-016 ~ A3

VB53205861014 דל4 סדן A3 -'013-016אודיחליפי1765.32ספויילר אח ~ A3
VB53205861014 דל4 סדן A3 -'חליפי1765.32ספויילר אחVAG013-016 ~ A3

VB5320655A3  -017 - '017-020אודיחליפי594.33גריל תח' במגן קד ~ A3
VB5320655A3  -017 - 'חליפי594.33גריל תח' במגן קדVAG017-020 ~ A3

VB53206551A3  -017 - '017-020אודיחליפי834.33כיסוי ערפל קד' שמ ~ A3
VB53206551A3  -017 - 'חליפי834.33כיסוי ערפל קד' שמVAG017-020 ~ A3
VB53206555A3 017- 017-020אודיחליפי976.9סורג קד' במגן תח' אאודי ~ A3
VB53206555A3 017- חליפי976.9סורג קד' במגן תח' אאודיVAG017-020 ~ A3
VB53206561A3  -016 - '017-020אודיחליפי964.9גריל ימ' במגן קד ~ A3
VB53206561A3  -016 - 'חליפי964.9גריל ימ' במגן קדVAG017-020 ~ A3

VB5320657A3  -016 - 017-020אודיחליפי940.7תומך גריל ~ A3
VB5320657A3  -016 - חליפי940.7תומך גרילVAG017-020 ~ A3

VB532065761A3 015 4 ~ 013-016אודיחליפי851.99גריל ימ במגןD A3
VB532065761A3 015 חליפי851.99גריל ימ במגןVAG013-016 ~ 4D A3
VB532065762A3 -017- '013-016אודיחליפי853.32סורג שמ' במגן קד ~ A3
VB532065762A3 -017- 'חליפי853.32סורג שמ' במגן קדVAG013-016 ~ A3

VB53206585(עם חיישנים)A3  -016 - '017-020אודיחליפי5384.23מגן אח ~ A3
VB53206585(עם חיישנים)A3  -016 - 'חליפי5384.23מגן אחVAG017-020 ~ A3
VB532067305D S3  -017 - '5 ~ 017-021אודיחליפי921.31מגן מצננים תחD S3
VB532067305D S3  -017 - 'חליפי921.31מגן מצננים תחVAG017-021 ~ 5D S3
VB53206761A3 -016 - '013-016אודיחליפי796.03כיסוי ערפל ימ ~ A3
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VB53206761A3 -016 - 'חליפי796.03כיסוי ערפל ימVAG013-016 ~ A3

VB532067610A3  -016 - '017-020אודיחליפי1156.44גריל ימ' במגן קד ~ A3
VB532067610A3  -016 - 'חליפי1156.44גריל ימ' במגן קדVAG017-020 ~ A3
VB532067611A3 -017 - (שחור)'017-020אודיחליפי994.39גריל במגן קד' ימ ~ A3
VB532067611A3 -017 - (שחור)'חליפי994.39גריל במגן קד' ימVAG017-020 ~ A3

VB53206762A3 -016 - '013-016אודיחליפי594.3כיסוי ערפל שמ ~ A3
VB53206762A3 -016 - 'חליפי594.3כיסוי ערפל שמVAG013-016 ~ A3

VB532067620A3 CABRIOLET 017-020 - '4 ~ 017-020אודיחליפי650.44כיסוי ערפל קד' שמD A3
VB532067620A3 CABRIOLET 017-020 - 'חליפי650.44כיסוי ערפל קד' שמVAG017-020 ~ 4D A3
VB532067621A3 -017 (שחור) '017-020אודיחליפי995גריל במגן קד' שמ ~ A3
VB532067621A3 -017 (שחור) 'חליפי995גריל במגן קד' שמVAG017-020 ~ A3

VB53206781A3  -016 - 017-020אודיחליפי625.99גריל ימ' במגן קד' + ניקל ~ A3
VB53206781A3  -016 - חליפי625.99גריל ימ' במגן קד' + ניקלVAG017-020 ~ A3
VB53206782A3  -016 - 017-020אודיחליפי625.99גריל שמ' במגן קד' + ניקל ~ A3
VB53206782A3  -016 - חליפי625.99גריל שמ' במגן קד' + ניקלVAG017-020 ~ A3
VB53206785(RS3) A3 -017 - '017-020אודיחליפי6490.89מגן אח ~ A3
VB53206785(RS3) A3 -017 - 'חליפי6490.89מגן אחVAG017-020 ~ A3
VB53206791A3 -017 - '017-020אודיחליפי640.13תומך כנף קד ימ ~ A3
VB53206791A3 -017 - 'חליפי640.13תומך כנף קד ימVAG017-020 ~ A3
VB53206795A-3  -017 - '017-020אודיחליפי1550.32כוורת תח' למגן קד ~ A3
VB53206795A-3  -017 - 'חליפי1550.32כוורת תח' למגן קדVAG017-020 ~ A3

VB5320681A3 -017 - '017-020אודיחליפי5698.9מגן קד ~ A3
VB5320681A3 -017 - 'חליפי5698.9מגן קדVAG017-020 ~ A3

VB5320681016 סדן A-3 '013-016אודיחליפי14869.04מגן קד ~ A3
VB5320681016 סדן A-3 'חליפי14869.04מגן קדVAG013-016 ~ A3

VB53206811TA3 -017 - חליפי6982.2מגן קד' חור לחיישן+שפריצר
VB53206812ללא חורים לחיישנים A3 -017 -'013-016אודיחליפי7385.33מגן קד ~ A3
VB53206812ללא חורים לחיישנים A3 -017 -'חליפי7385.33מגן קדVAG013-016 ~ A3

VB53206813T(עם חיישנים) A3  -016 - '017-020אודיחליפי6501.33מגן קד ~ A3
VB53206813T(עם חיישנים) A3  -016 - 'חליפי6501.33מגן קדVAG017-020 ~ A3
VB53206814TS3  -017 - '017-020אודיחליפי7832.22מגן קד ~ A3
VB53206814TS3  -017 - 'חליפי7832.22מגן קדVAG017-020 ~ A3

VB53206815(עם שפריצר וללא חיישנים) A3  -017 - '017-020אודיחליפי6062.23מגן קד ~ A3
VB53206815(עם שפריצר וללא חיישנים) A3  -017 - 'חליפי6062.23מגן קדVAG017-020 ~ A3
VB5320681TA3 -017 - '017-020אודיחליפי5698.9מגן קד ~ A3
VB5320681TA3 -017 - 'חליפי5698.9מגן קדVAG017-020 ~ A3

VB5320682A3  -016 - '017-020אודיחליפי996.33ספויילר קד ~ A3
VB5320682A3  -016 - 'חליפי996.33ספויילר קדVAG017-020 ~ A3
VB5320683A3 -017 017-020אודיחליפי841.11קלקר מגן קד אאודי ~ A3
VB5320683A3 -017 חליפי841.11קלקר מגן קד אאודיVAG017-020 ~ A3
VB5320685סדן A3 -018 '017-020אודיחליפי4980.9מגן אח ~ A3
VB5320685סדן A3 -018 'חליפי4980.9מגן אחVAG017-020 ~ A3

VB53206851KITRS3 -018- 017-020אודיחליפי16024.5סורג ~ A3
VB53206851KITRS3 -018- חליפי16024.5סורגVAG017-020 ~ A3

VB53206851Tללא חיישנים +A3 -017 017-020אודיחליפי10100.36מגן אח ~ A3
VB53206851Tללא חיישנים +A3 -017 חליפי10100.36מגן אחVAG017-020 ~ A3
VB532068791(RS3) A3  -018 - '017-020אודיחליפי884.23תומך מגן קד' ימ ~ A3
VB532068791(RS3) A3  -018 - 'חליפי884.23תומך מגן קד' ימVAG017-020 ~ A3

VB53206885A3  -016 - '017-020אודיחליפי5550.9מגן אח ~ A3
VB53206885A3  -016 - 'חליפי5550.9מגן אחVAG017-020 ~ A3

VB53206985TA3 -018 017-020אודיחליפי4955.9מגן אחורי ~ A3
VB53206985TA3 -018 חליפי4955.9מגן אחוריVAG017-020 ~ A3

VB5320710A3  -021 - אודיחליפי8611.9מכסה מנועA3 021- ~ ספורטבק
VB5320710A3  -021 - חליפי8611.9מכסה מנועVAGA3 021- ~ ספורטבק
VB5320711A3  -021 - 'אודיחליפי3780.9כנף קד' ימA3 021- ~ ספורטבק
VB5320711A3  -021 - 'חליפי3780.9כנף קד' ימVAGA3 021- ~ ספורטבק
VB5320712A3  -021 - 'אודיחליפי3780.9כנף קד' שמA3 021- ~ ספורטבק
VB5320712A3  -021 - 'חליפי3780.9כנף קד' שמVAGA3 021- ~ ספורטבק
VB5320717A3  -021 - 'אודיחליפי499.26ביטנה קד' ימA3 021- ~ ספורטבק
VB5320717A3  -021 - 'חליפי499.26ביטנה קד' ימVAGA3 021- ~ ספורטבק
VB5320718A3  -021 - 'אודיחליפי499.26ביטנה קד' שמA3 021- ~ ספורטבק
VB5320718A3  -021 - 'חליפי499.26ביטנה קד' שמVAGA3 021- ~ ספורטבק
VB5320781עם חורים לחיישנים A3  -017 - '017-020אודיחליפי6350.3מגן קד ~ A3
VB5320781עם חורים לחיישנים A3  -017 - 'חליפי6350.3מגן קדVAG017-020 ~ A3
VB5324782CC -08  פולקסווגןחליפי1693.1ספויילר ק' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VB5324782CC -08  חליפי1693.1ספויילר ק' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VB53301781011- קווטרו A-8 06-010אודיחליפי2510.01גריל במגן קדמי ימין ~ A8
VB53301781011- קווטרו A-8 חליפי2510.01גריל במגן קדמי ימיןVAG06-010 ~ A8
VB53301782A8 06-010 - '06-010אודיחליפי2510.01גריל שמ' במגן קד ~ A8
VB53301782A8 06-010 - 'חליפי2510.01גריל שמ' במגן קדVAG06-010 ~ A8
VB53302001A8 -015 011-014אודיחליפי6740פח חזית ~ A8
VB53302001A8 -015 חליפי6740פח חזיתVAG011-014 ~ A8
VB53302010(אלומניום) A8 -015 011-014אודיחליפי15825.3מכסה מנוע ~ A8
VB53302010(אלומניום) A8 -015 חליפי15825.3מכסה מנועVAG011-014 ~ A8
VB53302071A-8 011 011-014אודיחליפי1113.03כיסוי גשר עליון ~ A8
VB53302071A-8 011 חליפי1113.03כיסוי גשר עליוןVAG011-014 ~ A8

VB5330208A-8 14 011-014אודיחליפי1806.7כיסוי גשר עליון ~ A8
VB5330208A-8 14 חליפי1806.7כיסוי גשר עליוןVAG011-014 ~ A8

VB53302100A-8 07 '06-010אודיחליפי401.99תפס מגן קד' שמ ~ A8
VB53302100A-8 07 'חליפי401.99תפס מגן קד' שמVAG06-010 ~ A8
VB53302101A8 07 011-014אודיחליפי662.29תפס מגן קד ימ ~ A8
VB53302101A8 07 חליפי662.29תפס מגן קד ימVAG011-014 ~ A8

VB5330217A/S8 -09 - '06-010אודיחליפי660ביטנה כנף קד' קד' ימ ~ A8
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VB5330217A/S8 -09 - 'חליפי660ביטנה כנף קד' קד' ימVAG06-010 ~ A8

VB53302171A8 -05 - '06-010אודיחליפי660ביטנה כנף ימ ~ A8
VB53302171A8 -05 - 'חליפי660ביטנה כנף ימVAG06-010 ~ A8

VB533021717S8/015- A8 -014 '011-014אודיחליפי1056.9ביטנה לכנף קד' ימ ~ A8
VB533021717S8/015- A8 -014 'חליפי1056.9ביטנה לכנף קד' ימVAG011-014 ~ A8

VB5330218A-8 -07 - '06-010אודיחליפי660ביטנה כנף קד' קד' שמ ~ A8
VB5330218A-8 -07 - 'חליפי660ביטנה כנף קד' קד' שמVAG06-010 ~ A8

VB53302181A8 -05 - '06-010אודיחליפי659.98ביטנה כנף קד' שמ ~ A8
VB53302181A8 -05 - 'חליפי659.98ביטנה כנף קד' שמVAG06-010 ~ A8
VB53302185(עם חיישנים)A8  011-014 - '011-014אודיחליפי7940.6מגן אח ~ A8
VB53302185(עם חיישנים)A8  011-014 - 'חליפי7940.6מגן אחVAG011-014 ~ A8
VB53302237A8  -019 - '019-021אודיחליפי1250.08ביטנה אח' ימ  ~ A8
VB53302237A8  -019 - 'חליפי1250.08ביטנה אח' ימVAG019-021  ~ A8
VB53302238A8  -019 - '019-021אודיחליפי2975.03ביטנה אח' שמ  ~ A8
VB53302238A8  -019 - 'חליפי2975.03ביטנה אח' שמVAG019-021  ~ A8
VB53302585A6 011 011-015אודיחליפי425.3כיסוי שפריצר שמ ~ A6
VB53302585A6 011 חליפי425.3כיסוי שפריצר שמVAG011-015 ~ A6

VB5330273S-8 /A8 010 -013-'96-02אודיחליפי2898.33מגן מנוע תח ~ A8
VB5330273S-8 /A8 010 -013-'חליפי2898.33מגן מנוע תחVAG96-02 ~ A8

VB53302791A 8-06-010אודיחליפי391.11תומך קד ימ ~ A8
VB53302791A 8-חליפי391.11תומך קד ימVAG06-010 ~ A8

VB5330280S-8/A8 011 -013- '07-015אודיחליפי4290.9חיזוק קד ~ Q7
VB5330280S-8/A8 011 -013- 'חליפי4290.9חיזוק קדVAG07-015 ~ Q7
VB5330281A8 -011-  '011-014אודיחליפי12110.3מגו קד ~ A8
VB5330281A8 -011-  'חליפי12110.3מגו קדVAG011-014 ~ A8
VB5330284A-8 011- '011-014אודיחליפי6109.9חיזוק אח ~ A8
VB5330284A-8 011- 'חליפי6109.9חיזוק אחVAG011-014 ~ A8
VB5330286A-8 011 '011-014אודיחליפי5982.29ספוילר אח ~ A8
VB5330286A-8 011 'חליפי5982.29ספוילר אחVAG011-014 ~ A8
VB5330287A-8 011 '011-014אודיחליפי1942קישוט מגן אח ~ A8
VB5330287A-8 011 'חליפי1942קישוט מגן אחVAG011-014 ~ A8
VB5330381A8 -015- '015-018אודיחליפי16550.9מגן קד ~ A8
VB5330381A8 -015- 'חליפי16550.9מגן קדVAG015-018 ~ A8
VB5330386A8 -015 '015-018אודיחליפי5029.3ספויילר אח ~ A8
VB5330386A8 -015 'חליפי5029.3ספויילר אחVAG015-018 ~ A8

VB53304081A8  -019 - '019-021אודיחליפי839.3מגן מצננים תח  ~ A8
VB53304081A8  -019 - 'חליפי839.3מגן מצננים תחVAG019-021  ~ A8

VB5330410A8  -019 - 019-021אודיחליפי23837.03מכסה מנוע  ~ A8
VB5330410A8  -019 - חליפי23837.03מכסה מנועVAG019-021  ~ A8
VB5330411A8  -019 - '019-021אודיחליפי5998.08כנף קד' ימ  ~ A8
VB5330411A8  -019 - 'חליפי5998.08כנף קד' ימVAG019-021  ~ A8
VB5330412A8  -019 - '019-021אודיחליפי5998.08כנף קד' שמ  ~ A8
VB5330412A8  -019 - 'חליפי5998.08כנף קד' שמVAG019-021  ~ A8
VB5330451A8  -019 - '019-021אודיחליפי1120.2גריל קד' פנ  ~ A8
VB5330451A8  -019 - 'חליפי1120.2גריל קד' פנVAG019-021  ~ A8
VB5330468A8  -019 - '019-021אודיחליפי200.13כיסוי וו גרירה למגן קד  ~ A8
VB5330468A8  -019 - 'חליפי200.13כיסוי וו גרירה למגן קדVAG019-021  ~ A8

VB53304771A8  -019 - '019-021אודיחליפי575.03פס קישוט ימ' במגן קד  ~ A8
VB53304771A8  -019 - 'חליפי575.03פס קישוט ימ' במגן קדVAG019-021  ~ A8
VB53304772A8  -019 - '019-021אודיחליפי575.03פס קישוט שמ' במגן קד  ~ A8
VB53304772A8  -019 - 'חליפי575.03פס קישוט שמ' במגן קדVAG019-021  ~ A8
VB53304787A8  -019 - '019-021אודיחליפי1496.9סורג קד' תח  ~ A8
VB53304787A8  -019 - 'חליפי1496.9סורג קד' תחVAG019-021  ~ A8
VB53304793A8  -019 - '019-021אודיחליפי239.4תומך קישור בין חיזוקים קד' ימ  ~ A8
VB53304793A8  -019 - 'חליפי239.4תומך קישור בין חיזוקים קד' ימVAG019-021  ~ A8
VB53304794A8  -019 - '019-021אודיחליפי567.8תומך קישור בין חיזוקים קד' שמ  ~ A8
VB53304794A8  -019 - 'חליפי567.8תומך קישור בין חיזוקים קד' שמVAG019-021  ~ A8

VB5330480A8  -019 - '019-021אודיחליפי3500.9חיזוק קד  ~ A8
VB5330480A8  -019 - 'חליפי3500.9חיזוק קדVAG019-021  ~ A8
VB5330481A8  -019 - '019-021אודיחליפי19650.3מגן קד  ~ A8
VB5330481A8  -019 - 'חליפי19650.3מגן קדVAG019-021  ~ A8
VB5330484A8  -019 - '019-021אודיחליפי4579.9חיזוק אח  ~ A8
VB5330484A8  -019 - 'חליפי4579.9חיזוק אחVAG019-021  ~ A8
VB5330485A8  -019 - 019-021אודיחליפי16200.9מגן אח' מושלם  ~ A8
VB5330485A8  -019 - חליפי16200.9מגן אח' מושלםVAG019-021  ~ A8
VB5330486A8  -019 - '019-021אודיחליפי3560.08ספוילר למגן אח  ~ A8
VB5330486A8  -019 - 'חליפי3560.08ספוילר למגן אחVAG019-021  ~ A8

VB53304870A8  -019 - '019-021אודיחליפי891.48קישוט מרכזי למגן אח  ~ A8
VB53304870A8  -019 - 'חליפי891.48קישוט מרכזי למגן אחVAG019-021  ~ A8
VB53304872A8  -019 - '019-021אודיחליפי874.03פס קישוט שמ' במגן אח  ~ A8
VB53304872A8  -019 - 'חליפי874.03פס קישוט שמ' במגן אחVAG019-021  ~ A8

VB5331911013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי988כנף קד' ימ' - גולף
VB5331911013- חליפי988כנף קד' ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB533191213 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי988כנף קד' שמ' - גולף
VB533191213 חליפי988כנף קד' שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VB5332181010- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי5420.9מגן קד' - גולף פלוס
VB5332181010- חליפי5420.9מגן קד' - גולף פלוסVAG09-012  ~ גולף

VB5332181T010- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי5420.9מגן קד' - גולף פלוס
VB5332181T010- חליפי5420.9מגן קד' - גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VB5342060030פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי285.6ציר מכסה מנוע שמ' פרדו
VB5373100Q7 -09 - 07-015אודיחליפי4402.9פח חזית ~ Q7
VB5373100Q7 -09 - חליפי4402.9פח חזיתVAG07-015 ~ Q7
VB5373107Q7 07- - 07-015אודיחליפי690גשר קדמי תחתון ~ Q7
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VB5373107Q7 07- - חליפי690גשר קדמי תחתוןVAG07-015 ~ Q7
VB5373110Q7 -09 - 07-015אודיחליפי9690.99מכסה מנוע ~ Q7
VB5373110Q7 -09 - חליפי9690.99מכסה מנועVAG07-015 ~ Q7
VB5373111Q7 -07 - '07-015אודיחליפי3994.3כנף קד' ימ ~ Q7
VB5373111Q7 -07 - 'חליפי3994.3כנף קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB5373117Q7 07- - '07-015אודיחליפי640ביטנה לכנף קד' ימ ~ Q7
VB5373117Q7 07- - 'חליפי640ביטנה לכנף קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB5373118Q7 07- - '07-015אודיחליפי641.3ביטנה לכנף קד' שמ ~ Q7
VB5373118Q7 07- - 'חליפי641.3ביטנה לכנף קד' שמVAG07-015 ~ Q7
VB5373155Q7 07 07-015אודיחליפי589.9גריל ימ במגן ~ Q7
VB5373155Q7 07 חליפי589.9גריל ימ במגןVAG07-015 ~ Q7
VB5373156Q7 -07 07-015אודיחליפי594.6גריל שמ' במגן ~ Q7
VB5373156Q7 -07 חליפי594.6גריל שמ' במגןVAG07-015 ~ Q7
VB5373158Q7 -08 '07-015אודיחליפי1314.5תושבת פנס ראשי ימ ~ Q7
VB5373158Q7 -08 'חליפי1314.5תושבת פנס ראשי ימVAG07-015 ~ Q7
VB5373159Q7 -08 - '07-015אודיחליפי1227.3בית פנס ראשי שמ ~ Q7
VB5373159Q7 -08 - 'חליפי1227.3בית פנס ראשי שמVAG07-015 ~ Q7

VB53731610Q7  -09 - '07-015אודיחליפי1314.5תושבת פנס ראשי שמ ~ Q7
VB53731610Q7  -09 - 'חליפי1314.5תושבת פנס ראשי שמVAG07-015 ~ Q7
VB53731611Q7  -09 - '07-015אודיחליפי1314.5תושבת פנס ראשי ימ ~ Q7
VB53731611Q7  -09 - 'חליפי1314.5תושבת פנס ראשי ימVAG07-015 ~ Q7
VB53731621Q7 07-015 - '07-015אודיחליפי414.3שפם ימ' למגן קד ~ Q7
VB53731621Q7 07-015 - 'חליפי414.3שפם ימ' למגן קדVAG07-015 ~ Q7
VB53731622Q7 07-015 - '07-015אודיחליפי414.3שפם לפנס ראשי שמ ~ Q7
VB53731622Q7 07-015 - 'חליפי414.3שפם לפנס ראשי שמVAG07-015 ~ Q7

VB5373173Q7 05-015 - '07-015אודיחליפי3659.9מגן מנוע תח ~ Q7
VB5373173Q7 05-015 - 'חליפי3659.9מגן מנוע תחVAG07-015 ~ Q7

VB53731733Q7  -011 - 07-015אודיחליפי5022.9מגן מנוע ~ Q7
VB53731733Q7  -011 - חליפי5022.9מגן מנועVAG07-015 ~ Q7

VB5373178Q7-07-015אודיחליפי2102.39גריל תחתון ~ Q7
VB5373178Q7-חליפי2102.39גריל תחתוןVAG07-015 ~ Q7

VB53731781Q7 06- 07-015אודיחליפי162כיסוי פנס ערפל שחור ימין אאודי ~ Q7
VB53731781Q7 06- חליפי162כיסוי פנס ערפל שחור ימין אאודיVAG07-015 ~ Q7
VB53731782Q7 06- 07-015אודיחליפי162כיסוי פנס ערפל שחור שמאל אאודי ~ Q7
VB53731782Q7 06- חליפי162כיסוי פנס ערפל שחור שמאל אאודיVAG07-015 ~ Q7
VB53731784Q7  -09 - '07-015אודיחליפי1720.96גריל במגן ימ ~ Q7
VB53731784Q7  -09 - 'חליפי1720.96גריל במגן ימVAG07-015 ~ Q7
VB53731785Q7 08-'07-015אודיחליפי664.8קשוט מגן קד' ימ ~ Q7
VB53731785Q7 08-'חליפי664.8קשוט מגן קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB53731786Q7 08-'07-015אודיחליפי726.6קשוט מגן קד' שמ ~ Q7
VB53731786Q7 08-'חליפי726.6קשוט מגן קד' שמVAG07-015 ~ Q7
VB53731787Q7{סורג פנימי} 07-015אודיחליפי1445.09כיסוי תח ~ Q7
VB53731787Q7{סורג פנימי} חליפי1445.09כיסוי תחVAG07-015 ~ Q7

VB537317871יבוא  אישיQ7 09-'07-015אודיחליפי2101.13גריל במגן קד ~ Q7
VB537317871יבוא  אישיQ7 09-'חליפי2101.13גריל במגן קדVAG07-015 ~ Q7

VB53731788Q7 -012 '95-99אודיחליפי610.9מסגרת ערפל קד' ימ ~ A4
VB53731788Q7 -012 'חליפי610.9מסגרת ערפל קד' ימVAG95-99 ~ A4
VB53731789Q7 012-07-015אודיחליפי610.9גריל שמ' במגן ~ Q7
VB53731789Q7 012-חליפי610.9גריל שמ' במגןVAG07-015 ~ Q7
VB53731791Q7 -06 '07-015אודיחליפי2220.09תומך מגן קדמי ימ ~ Q7
VB53731791Q7 -06 'חליפי2220.09תומך מגן קדמי ימVAG07-015 ~ Q7
VB53731792Q7 -06 07-015אודיחליפי2580תומך למגן קדמי שמאל ~ Q7
VB53731792Q7 -06 חליפי2580תומך למגן קדמי שמאלVAG07-015 ~ Q7
VB53731793R Q7 06 '07-015אודיחליפי602.9תפס מגן ק ~ Q7
VB53731793R Q7 06 'חליפי602.9תפס מגן קVAG07-015 ~ Q7
VB53731794Q7 - '07-015אודיחליפי602.9מוביל מגן קד' שמ ~ Q7
VB53731794Q7 - 'חליפי602.9מוביל מגן קד' שמVAG07-015 ~ Q7

VB5373180Q7 07- '07-015אודיחליפי2800.29חיזוק מגן קד ~ Q7
VB5373180Q7 07- 'חליפי2800.29חיזוק מגן קדVAG07-015 ~ Q7
VB5373181עם חיישנים=שפריצר במגן Q7 07-015אודיחליפי5890.9מגן קד ~ Q7
VB5373181עם חיישנים=שפריצר במגן Q7 חליפי5890.9מגן קדVAG07-015 ~ Q7

VB53731812Q7  -010 - 07-015אודיחליפי10760.98מגן קד' שפרייצר עם חיישן ~ Q7
VB53731812Q7  -010 - חליפי10760.98מגן קד' שפרייצר עם חיישןVAG07-015 ~ Q7

VB5373182Q7 -08- '07-015אודיחליפי5880.6ספויילר קד' שמ ~ Q7
VB5373182Q7 -08- 'חליפי5880.6ספויילר קד' שמVAG07-015 ~ Q7
VB5373184Q7 07- - '07-015אודיחליפי4989.98חיזוק מגן אח ~ Q7
VB5373184Q7 07- - 'חליפי4989.98חיזוק מגן אחVAG07-015 ~ Q7

VB53731841Q7 07-09 '07-015אודיחליפי734.3כוורת מגן אח ~ Q7
VB53731841Q7 07-09 'חליפי734.3כוורת מגן אחVAG07-015 ~ Q7

VB5373185Q7 -07 07-015אודיחליפי17659.09מגן אחורי ~ Q7
VB5373185Q7 -07 חליפי17659.09מגן אחוריVAG07-015 ~ Q7
VB5373186Q7 - '07-015אודיחליפי9980ספוילר מגן אח ~ Q7
VB5373186Q7 - 'חליפי9980ספוילר מגן אחVAG07-015 ~ Q7
VB5373187Q-7 07-015אודיחליפי2188.9קישוט מגן אח' אמצ' ניקל ~ Q7
VB5373187Q-7 חליפי2188.9קישוט מגן אח' אמצ' ניקלVAG07-015 ~ Q7

VB53731871Q7 - '07-015אודיחליפי976.6ניקל מגן אח' ימ ~ Q7
VB53731871Q7 - 'חליפי976.6ניקל מגן אח' ימVAG07-015 ~ Q7
VB53731872Q-7 09- '07-015אודיחליפי976.6ניקל מגן אח' שמ ~ Q7
VB53731872Q-7 09- 'חליפי976.6ניקל מגן אח' שמVAG07-015 ~ Q7

VB5373217Q7 10 '07-015אודיחליפי925.3ביטנה קד' ימ ~ Q7
VB5373217Q7 10 'חליפי925.3ביטנה קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB5373218Q7 11- 07-015אודיחליפי925.3ביטנה קד' שמאל ~ Q7
VB5373218Q7 11- חליפי925.3ביטנה קד' שמאלVAG07-015 ~ Q7
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VB5373256Q7 -07-015אודיחליפי1720.96גריל שמ' במגן ~ Q7
VB5373256Q7 -חליפי1720.96גריל שמ' במגןVAG07-015 ~ Q7

VB53732673Q7 010-015 - '07-015אודיחליפי1265.3קישוט תח' דלת קד' ימ ~ Q7
VB53732673Q7 010-015 - 'חליפי1265.3קישוט תח' דלת קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB53732683Q7 010-015 - '07-015אודיחליפי908.7קישוט תח' דלת אח' ימ ~ Q7
VB53732683Q7 010-015 - 'חליפי908.7קישוט תח' דלת אח' ימVAG07-015 ~ Q7

VB5373278Q7 -11- '07-015אודיחליפי6565.6מגן תחתון קד ~ Q7
VB5373278Q7 -11- 'חליפי6565.6מגן תחתון קדVAG07-015 ~ Q7

VB53732781Q7 -011 - '07-015אודיחליפי1423.3גריל מגן קד' ימ ~ Q7
VB53732781Q7 -011 - 'חליפי1423.3גריל מגן קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB53732784Q7 011-  07-015אודיחליפי711.9גריל שמ' במגן עם ערפל ~ Q7
VB53732784Q7 011-  חליפי711.9גריל שמ' במגן עם ערפלVAG07-015 ~ Q7

VB5373281Q7 011- '07-015אודיחליפי10281.3מגן קד ~ Q7
VB5373281Q7 011- 'חליפי10281.3מגן קדVAG07-015 ~ Q7
VB5373300Q7 -015 07-015אודיחליפי5690.9פח חזית ~ Q7
VB5373300Q7 -015 חליפי5690.9פח חזיתVAG07-015 ~ Q7
VB5373301Q7 -015 07-015אודיחליפי974.3כיסוי עליון פח חזית ~ Q7
VB5373301Q7 -015 חליפי974.3כיסוי עליון פח חזיתVAG07-015 ~ Q7

VB53733081Q7  -015 - '07-015אודיחליפי1562.13מגן מצננים תח ~ Q7
VB53733081Q7  -015 - 'חליפי1562.13מגן מצננים תחVAG07-015 ~ Q7

VB5373311Q2 -017 - '017אודיחליפי4369.9כנף קד' ימ-  ~ Q2
VB5373311Q2 -017 - 'חליפי4369.9כנף קד' ימVAG017-  ~ Q2
VB5373312Q2 -017 - '017אודיחליפי4369.9כנף קד' שמ-  ~ Q2
VB5373312Q2 -017 - 'חליפי4369.9כנף קד' שמVAG017-  ~ Q2

VB53733171Q7 015-016-019אודיחליפי197.6ספויילר ימין לביטנה קדמי ~ Q7
VB53733171Q7 015-חליפי197.6ספויילר ימין לביטנה קדמיVAG016-019 ~ Q7

VB5373330Q7  -016 - '016-019אודיחליפי102.12תפס לפנס ראשי שמ ~ Q7
VB5373330Q7  -016 - 'חליפי102.12תפס לפנס ראשי שמVAG016-019 ~ Q7
VB5373331Q7  -016 - 07-015אודיחליפי347.1כונס אויר על' למצנן מים ~ Q7
VB5373331Q7  -016 - חליפי347.1כונס אויר על' למצנן מיםVAG07-015 ~ Q7

VB53733352Q7  -016 - '016-019אודיחליפי204.24ספויילר ביטנה קד' שמ ~ Q7
VB53733352Q7  -016 - 'חליפי204.24ספויילר ביטנה קד' שמVAG016-019 ~ Q7
VB53733621Q7 -015 '016-019אודיחליפי800.1שפם קד' ימ ~ Q7
VB53733621Q7 -015 'חליפי800.1שפם קד' ימVAG016-019 ~ Q7
VB53733622Q7 -015 '07-015אודיחליפי800.1שפם קד' שמ ~ Q7
VB53733622Q7 -015 'חליפי800.1שפם קד' שמVAG07-015 ~ Q7
VB53733651Q7 -015 '016-019אודיחליפי1975.9קשת כנף קד' ימ ~ Q7
VB53733651Q7 -015 'חליפי1975.9קשת כנף קד' ימVAG016-019 ~ Q7
VB53733652Q7 -015 '07-015אודיחליפי1975.9קשת כנף קד' שמ ~ Q7
VB53733652Q7 -015 'חליפי1975.9קשת כנף קד' שמVAG07-015 ~ Q7
VB53733671Q7 -015 '07-015אודיחליפי1781.9קישוט דלת קד' ימ ~ Q7
VB53733671Q7 -015 'חליפי1781.9קישוט דלת קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB53733672Q7 -015 '07-015אודיחליפי1782.7קישוט דלת קד' שמ ~ Q7
VB53733672Q7 -015 'חליפי1782.7קישוט דלת קד' שמVAG07-015 ~ Q7
VB53733673Q7  -016 - '07-015אודיחליפי1464.1קישוט תח' דלת אח' ימ ~ Q7
VB53733673Q7  -016 - 'חליפי1464.1קישוט תח' דלת אח' ימVAG07-015 ~ Q7
VB53733674Q7  -016 - '07-015אודיחליפי1464.1קישוט תח' דלת אח' שמ ~ Q7
VB53733674Q7  -016 - 'חליפי1464.1קישוט תח' דלת אח' שמVAG07-015 ~ Q7

VB5373373Q7  -015 - 07-015אודיחליפי5228.36מגן מנוע מרכזי ~ Q7
VB5373373Q7  -015 - חליפי5228.36מגן מנוע מרכזיVAG07-015 ~ Q7
VB5373376Q7  -016 - '07-015אודיחליפי123.09קישוט שמ' במגן קד ~ Q7
VB5373376Q7  -016 - 'חליפי123.09קישוט שמ' במגן קדVAG07-015 ~ Q7

VB53733761Q7  -016 - '016-019אודיחליפי323.1ספויילר שמ' למגן קד ~ Q7
VB53733761Q7  -016 - 'חליפי323.1ספויילר שמ' למגן קדVAG016-019 ~ Q7
VB53733762Q7 -16 016-019אודיחליפי323.1ספויילר ימין ~ Q7
VB53733762Q7 -16 חליפי323.1ספויילר ימיןVAG016-019 ~ Q7

VB5373378Q7  -015 - '07-015אודיחליפי1395גריל תח' במגן קד ~ Q7
VB5373378Q7  -015 - 'חליפי1395גריל תח' במגן קדVAG07-015 ~ Q7

VB53733781Q7 -015 '016-019אודיחליפי2215.9גריל ימ' במגן קד ~ Q7
VB53733781Q7 -015 'חליפי2215.9גריל ימ' במגן קדVAG016-019 ~ Q7
VB53733782Q7 -015 '07-015אודיחליפי2215.9גריל שמ' במגן קד ~ Q7
VB53733782Q7 -015 'חליפי2215.9גריל שמ' במגן קדVAG07-015 ~ Q7
VB53733791Q7  -015 - '016-019אודיחליפי273.2תומך צדדי ימ' למגן קד ~ Q7
VB53733791Q7  -015 - 'חליפי273.2תומך צדדי ימ' למגן קדVAG016-019 ~ Q7
VB53733792Q7 -015 - '07-015אודיחליפי285.7תומך צדדי שמ' למגן קד ~ Q7
VB53733792Q7 -015 - 'חליפי285.7תומך צדדי שמ' למגן קדVAG07-015 ~ Q7

VB5373380Q7 -015 '07-015אודיחליפי5989.09חיזוק קד ~ Q7
VB5373380Q7 -015 'חליפי5989.09חיזוק קדVAG07-015 ~ Q7
VB5373381Q7 -015 '07-015אודיחליפי860.6קלקר קד ~ Q7
VB5373381Q7 -015 'חליפי860.6קלקר קדVAG07-015 ~ Q7
VB5373384(אלומניום) Q7 -015 '07-015אודיחליפי9520.89חיזוק אח ~ Q7
VB5373384(אלומניום) Q7 -015 'חליפי9520.89חיזוק אחVAG07-015 ~ Q7
VB5373385Q-7 16 '07-015אודיחליפי7858.03מגן אח ~ Q7
VB5373385Q-7 16 'חליפי7858.03מגן אחVAG07-015 ~ Q7
VB5373386Q7  -016 - '016-019אודיחליפי7850.9מגן אח' על ~ Q7
VB5373386Q7  -016 - 'חליפי7850.9מגן אח' עלVAG016-019 ~ Q7

VB53733861Q7 -015 '016-019אודיחליפי8359.88ספויילר אח ~ Q7
VB53733861Q7 -015 'חליפי8359.88ספויילר אחVAG016-019 ~ Q7
VB53733881Q7 -015 '016-019אודיחליפי1569.03ספויילר קד' שמ ~ Q7
VB53733881Q7 -015 'חליפי1569.03ספויילר קד' שמVAG016-019 ~ Q7
VB53733882Q7 -015 '016-019אודיחליפי1569.03ספויילר קד' ימ ~ Q7
VB53733882Q7 -015 'חליפי1569.03ספויילר קד' ימVAG016-019 ~ Q7

VB5373411Q7 -015 '016-019אודיחליפי6590.6כנף קד' ימ ~ Q7
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VB5373411Q7 -015 'חליפי6590.6כנף קד' ימVAG016-019 ~ Q7
VB5373412Q7 -015 '07-015אודיחליפי6590.6כנף קד' שמ ~ Q7
VB5373412Q7 -015 'חליפי6590.6כנף קד' שמVAG07-015 ~ Q7
VB5373417Q7 -015 '07-015אודיחליפי840.03ביטנה קד' ימ ~ Q7
VB5373417Q7 -015 'חליפי840.03ביטנה קד' ימVAG07-015 ~ Q7

VB53734171Q7 -015 - ('חלק אח) '016-019אודיחליפי840.03ביטנה קד' ימ ~ Q7
VB53734171Q7 -015 - ('חלק אח) 'חליפי840.03ביטנה קד' ימVAG016-019 ~ Q7

VB5373418Q7 -015 '016-019אודיחליפי840.03ביטנה קד' שמ ~ Q7
VB5373418Q7 -015 'חליפי840.03ביטנה קד' שמVAG016-019 ~ Q7

VB53734181Q7 -015 '016-019אודיחליפי840.03ביטנה קד' אח' שמ ~ Q7
VB53734181Q7 -015 'חליפי840.03ביטנה קד' אח' שמVAG016-019 ~ Q7
VB53734555Q7 -015 '016-019אודיחליפי437.9כונס אוויר ימ ~ Q7
VB53734555Q7 -015 'חליפי437.9כונס אוויר ימVAG016-019 ~ Q7
VB53734556Q7  -016 - '016-019אודיחליפי480.9כונס אוויר שמ' במגן קד ~ Q7
VB53734556Q7  -016 - 'חליפי480.9כונס אוויר שמ' במגן קדVAG016-019 ~ Q7
VB53734621Q7  -016 - '07-015אודיחליפי315.9תפס פנס קד' ימ ~ Q7
VB53734621Q7  -016 - 'חליפי315.9תפס פנס קד' ימVAG07-015 ~ Q7
VB53734661Q7 -015 '016-019אודיחליפי1330.9קשת כנף אח' ימ ~ Q7
VB53734661Q7 -015 'חליפי1330.9קשת כנף אח' ימVAG016-019 ~ Q7
VB53734662Q7 -015 '016-019אודיחליפי1330.9קשת כנף אח' שמ ~ Q7
VB53734662Q7 -015 'חליפי1330.9קשת כנף אח' שמVAG016-019 ~ Q7
VB53734681Q7 2018-'016-019אודיחליפי691.5קשת דלת אח ימ ~ Q7
VB53734681Q7 2018-'חליפי691.5קשת דלת אח ימVAG016-019 ~ Q7
VB53734682Q7 2018-016-019אודיחליפי691.5קשת דלת אח שמ ~ Q7
VB53734682Q7 2018-חליפי691.5קשת דלת אח שמVAG016-019 ~ Q7

VB5373473Q8 -  018 - 018אודיחליפי3322.4מגן מנוע מרכזי- ~ Q8
VB5373473Q8 -  018 - חליפי3322.4מגן מנוע מרכזיVAG018- ~ Q8
VB5373474Q8  -018 - '018אודיחליפי502מגן גחון אח' שמ- ~ Q8
VB5373474Q8  -018 - 'חליפי502מגן גחון אח' שמVAG018- ~ Q8

VB53734741Q8  -018 - '018אודיחליפי491מגן גחון אח' ימ- ~ Q8
VB53734741Q8  -018 - 'חליפי491מגן גחון אח' ימVAG018- ~ Q8
VB53734762Q7  -016 - '016-019אודיחליפי172.2קישוט כיסוי ערפל קד' שמ ~ Q7
VB53734762Q7  -016 - 'חליפי172.2קישוט כיסוי ערפל קד' שמVAG016-019 ~ Q7
VB53734770Q8  -018 - '018אודיחליפי2829.08מגלש מגן קד- ~ Q8
VB53734770Q8  -018 - 'חליפי2829.08מגלש מגן קדVAG018- ~ Q8
VB53734775Q8/016-  Q7  -017 - '07-015אודיחליפי2719.3קורת צד ימ ~ Q7
VB53734775Q8/016-  Q7  -017 - 'חליפי2719.3קורת צד ימVAG07-015 ~ Q7
VB53734781Q7  -016 - '07-015אודיחליפי2321.3כיסוי ערפל ימ' קד ~ Q7
VB53734781Q7  -016 - 'חליפי2321.3כיסוי ערפל ימ' קדVAG07-015 ~ Q7

VB537347811Q7  -016 - '07-015אודיחליפי220.59קישוט כיסוי ערפל ימ' קד ~ Q7
VB537347811Q7  -016 - 'חליפי220.59קישוט כיסוי ערפל ימ' קדVAG07-015 ~ Q7

VB53734782Q7  -016 - '07-015אודיחליפי2321.3כיסוי ערפל שמ' קד ~ Q7
VB53734782Q7  -016 - 'חליפי2321.3כיסוי ערפל שמ' קדVAG07-015 ~ Q7
VB53734793Q7  -016 - '016-019אודיחליפי1445.09תומך פנ' לגריל קד ~ Q7
VB53734793Q7  -016 - 'חליפי1445.09תומך פנ' לגריל קדVAG016-019 ~ Q7

VB5373481Q8  -018 - '018אודיחליפי12268.9מגן קד- ~ Q8
VB5373481Q8  -018 - 'חליפי12268.9מגן קדVAG018- ~ Q8
VB5373482Q7  -016 - '07-015אודיחליפי6013.9מגלש קד ~ Q7
VB5373482Q7  -016 - 'חליפי6013.9מגלש קדVAG07-015 ~ Q7

VB53734821(S-LINE) Q7  -016 - '016-019אודיחליפי4058.9ספויילר מגן קד ~ Q7
VB53734821(S-LINE) Q7  -016 - 'חליפי4058.9ספויילר מגן קדVAG016-019 ~ Q7

VB5373483Q8  -018 - '018אודיחליפי895.9קלקר מגן קד- ~ Q8
VB5373483Q8  -018 - 'חליפי895.9קלקר מגן קדVAG018- ~ Q8
VB5373485Q7  -016 - '07-015אודיחליפי8857.32מגן אח ~ Q7
VB5373485Q7  -016 - 'חליפי8857.32מגן אחVAG07-015 ~ Q7

VB53734850Q7  -015 - '07-015אודיחליפי9359.9מגן אח' תח ~ Q7
VB53734850Q7  -015 - 'חליפי9359.9מגן אח' תחVAG07-015 ~ Q7
VB53734851(עם חיישנים)Q-7 18- '07-015אודיחליפי9187.09מגן אח ~ Q7
VB53734851(עם חיישנים)Q-7 18- 'חליפי9187.09מגן אחVAG07-015 ~ Q7
VB53734861Q7  -016 - '016-019אודיחליפי8498.98ספויילר תח' למגן אח ~ Q7
VB53734861Q7  -016 - 'חליפי8498.98ספויילר תח' למגן אחVAG016-019 ~ Q7

VB5373487Q7  -016 - '07-015אודיחליפי1125.8קישוט תח' במגן אח ~ Q7
VB5373487Q7  -016 - 'חליפי1125.8קישוט תח' במגן אחVAG07-015 ~ Q7

VB53734871Q7  -021 - '020אודיחליפי4623מגלש מגן אח- ~ Q7
VB53734871Q7  -021 - 'חליפי4623מגלש מגן אחVAG020- ~ Q7
VB53734885Q8  -018 - '018אודיחליפי3445.9מגן אח- ~ Q8
VB53734885Q8  -018 - 'חליפי3445.9מגן אחVAG018- ~ Q8
VB53734886Q8  -018 - '018אודיחליפי11615.09מגן אח' תח- ~ Q8
VB53734886Q8  -018 - 'חליפי11615.09מגן אח' תחVAG018- ~ Q8

VB537348861Q8  -018 - '018אודיחליפי2860.09ספויילר תח' למגן אח- ~ Q8
VB537348861Q8  -018 - 'חליפי2860.09ספויילר תח' למגן אחVAG018- ~ Q8

VB5373573Q7  -020 - '020אודיחליפי954.18מגן מצננים תח- ~ Q7
VB5373573Q7  -020 - 'חליפי954.18מגן מצננים תחVAG020- ~ Q7
VB5373602Q8  -018 - חליפי704.72כיסוי על' לפח חזית

VB537360761Q8  -018 - '018אודיחליפי789.36מסגרת ערפל אח' ימ- ~ Q8
VB537360761Q8  -018 - 'חליפי789.36מסגרת ערפל אח' ימVAG018- ~ Q8
VB537360762Q8  -018 - '018אודיחליפי789.36מסגרת ערפל אח' שמ- ~ Q8
VB537360762Q8  -018 - 'חליפי789.36מסגרת ערפל אח' שמVAG018- ~ Q8
VB537360791Q8  -018 - '018אודיחליפי151.8תומך צדדי ימ' למגן קד- ~ Q8
VB537360791Q8  -018 - 'חליפי151.8תומך צדדי ימ' למגן קדVAG018- ~ Q8
VB537360792Q8  -018 - '018אודיחליפי151.8תומך צדדי שמ' למגן קד- ~ Q8
VB537360792Q8  -018 - 'חליפי151.8תומך צדדי שמ' למגן קדVAG018- ~ Q8

VB53736098Q8  -018 - '018אודיחליפי235.52תושבת סמל יצרן קד- ~ Q8
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VB53736098Q8  -018 - 'חליפי235.52תושבת סמל יצרן קדVAG018- ~ Q8

VB5373651Q8  -018 - '018אודיחליפי8098.76גריל קד- ~ Q8
VB5373651Q8  -018 - 'חליפי8098.76גריל קדVAG018- ~ Q8
VB5373668Q8  -018 - '018אודיחליפי508.76כיסוי וו גרירה קד' ימ- ~ Q8
VB5373668Q8  -018 - 'חליפי508.76כיסוי וו גרירה קד' ימVAG018- ~ Q8
VB5373673Q8  -018 - 'חליפי1012מגן מצננים תח

VB53736761Q8  -018 - '018אודיחליפי1518גריל ימ' למגן קד- ~ Q8
VB53736761Q8  -018 - 'חליפי1518גריל ימ' למגן קדVAG018- ~ Q8

VB537367611Q8  -018 - '018אודיחליפי1092.96מסגרת פנס ערפל קד' ימ- ~ Q8
VB537367611Q8  -018 - 'חליפי1092.96מסגרת פנס ערפל קד' ימVAG018- ~ Q8

VB53736762Q8  -018 - '018אודיחליפי1518כיסוי ערפל קד' שמ- ~ Q8
VB53736762Q8  -018 - 'חליפי1518כיסוי ערפל קד' שמVAG018- ~ Q8

VB537367621Q8  -018 - '018אודיחליפי1092.96מסגרת פנס ערפל קד' שמ- ~ Q8
VB537367621Q8  -018 - 'חליפי1092.96מסגרת פנס ערפל קד' שמVAG018- ~ Q8

VB53736771Q8  -018 - '018אודיחליפי1333קישוט תח' למגן קד- ~ Q8
VB53736771Q8  -018 - 'חליפי1333קישוט תח' למגן קדVAG018- ~ Q8
VB53736772Q8  -018 - (אפור) '018אודיחליפי1964.2פס קישוט במגן קד- ~ Q8
VB53736772Q8  -018 - (אפור) 'חליפי1964.2פס קישוט במגן קדVAG018- ~ Q8
VB53736787Q8  -018 - '018אודיחליפי878.6גריל תח' למגן קד- ~ Q8
VB53736787Q8  -018 - 'חליפי878.6גריל תח' למגן קדVAG018- ~ Q8

VB5373679Q8  -018 - '018אודיחליפי307.28כיסוי ערפל אח' שמ- ~ Q8
VB5373679Q8  -018 - 'חליפי307.28כיסוי ערפל אח' שמVAG018- ~ Q8

VB53736791Q8  -018 - '018אודיחליפי404.8תומך ימ' למגן קד- ~ Q8
VB53736791Q8  -018 - 'חליפי404.8תומך ימ' למגן קדVAG018- ~ Q8
VB53736792Q8  -018 - '018אודיחליפי644תומך שמ' למגן קד- ~ Q8
VB53736792Q8  -018 - 'חליפי644תומך שמ' למגן קדVAG018- ~ Q8

VB5373680Q8  -018 - '018אודיחליפי307.28כיסוי ערפל אח' ימ- ~ Q8
VB5373680Q8  -018 - 'חליפי307.28כיסוי ערפל אח' ימVAG018- ~ Q8
VB5373682Q8  -018 - '018אודיחליפי1964.2ספויילר תח' למגן קד- ~ Q8
VB5373682Q8  -018 - 'חליפי1964.2ספויילר תח' למגן קדVAG018- ~ Q8

VB53736873Q8  -018 - '018אודיחליפי1456.36פס קישוט מרכזי לספויילר אח- ~ Q8
VB53736873Q8  -018 - 'חליפי1456.36פס קישוט מרכזי לספויילר אחVAG018- ~ Q8
VB53736874Q8  -018 - '018אודיחליפי1388.28קישוט מרכזי למגן אח- ~ Q8
VB53736874Q8  -018 - 'חליפי1388.28קישוט מרכזי למגן אחVAG018- ~ Q8

VB5374058Q-5 08+ 09-012אודיחליפי509.3תושבת לפנס ראשי ימין ~ Q5
VB5374058Q-5 08+ חליפי509.3תושבת לפנס ראשי ימיןVAG09-012 ~ Q5
VB5374059Q5 08 09-012אודיחליפי509.3תושבת לפנס ראשי שמאל ~ Q5
VB5374059Q5 08 חליפי509.3תושבת לפנס ראשי שמאלVAG09-012 ~ Q5
VB5374100Q5 09- - 09-012אודיחליפי3265.33פח חזית ~ Q5
VB5374100Q5 09- - חליפי3265.33פח חזיתVAG09-012 ~ Q5
VB5374102Q-5 10 09-012אודיחליפי1116כיסוי עליון ~ Q5
VB5374102Q-5 10 חליפי1116כיסוי עליוןVAG09-012 ~ Q5
VB5374110Q5 09-  09-012אודיחליפי6680.9מכסה מנוע ~ Q5
VB5374110Q5 09-  חליפי6680.9מכסה מנועVAG09-012 ~ Q5
VB5374111Q-5 09 - '09-012אודיחליפי1805.99כנף קד' ימ ~ Q5
VB5374111Q-5 09 - 'חליפי1805.99כנף קד' ימVAG09-012 ~ Q5
VB5374112Q-5 09 - '09-012אודיחליפי1805.99כנף קד' שמ ~ Q5
VB5374112Q-5 09 - 'חליפי1805.99כנף קד' שמVAG09-012 ~ Q5
VB5374117Q5 09- - '09-012אודיחליפי928.3ביטנה לכנף קד' ימ ~ Q5
VB5374117Q5 09- - 'חליפי928.3ביטנה לכנף קד' ימVAG09-012 ~ Q5
VB5374118Q5 09- - '09-011אודיחליפי799.86ביטנה לכנף קד' שמ ~ A4
VB5374118Q5 09- - 'חליפי799.86ביטנה לכנף קד' שמVAG09-011 ~ A4
VB5374137Q5   -08 - '09-012אודיחליפי670.2ביטנה כנף אח' ימ ~ Q5
VB5374137Q5   -08 - 'חליפי670.2ביטנה כנף אח' ימVAG09-012 ~ Q5

VB53741511Q5 -013-'09-012אודיחליפי1010.99תומך לגריל קד ~ Q5
VB53741511Q5 -013-'חליפי1010.99תומך לגריל קדVAG09-012 ~ Q5
VB53741615Q5 09-012אודיחליפי1333.2מתיז ימין במגן קדמי ~ Q5
VB53741615Q5 חליפי1333.2מתיז ימין במגן קדמיVAG09-012 ~ Q5
VB53741616Q5 09 09-012אודיחליפי1333.2שפריצר במגן שמ ~ Q5
VB53741616Q5 09 חליפי1333.2שפריצר במגן שמVAG09-012 ~ Q5

VB5374171Q5 08 07-015אודיחליפי426.3כיסוי שפריצר קד' ימין ~ Q7
VB5374171Q5 08 חליפי426.3כיסוי שפריצר קד' ימיןVAG07-015 ~ Q7
VB5374172Q-5 08 09-012אודיחליפי426.3כיסוי מתיז שמאל ~ Q5
VB5374172Q-5 08 חליפי426.3כיסוי מתיז שמאלVAG09-012 ~ Q5

VB53741780Q5 -09- '09-012אודיחליפי1770.2חיזוק מגן קד ~ Q5
VB53741780Q5 -09- 'חליפי1770.2חיזוק מגן קדVAG09-012 ~ Q5
VB53741787Q5 09 '09-012אודיחליפי565.9כיסוי ערפל ימ ~ Q5
VB53741787Q5 09 'חליפי565.9כיסוי ערפל ימVAG09-012 ~ Q5

VB53741787SETימ' + שמ' עם ניקל Q5 09 09-012אודיחליפי565.9סט כיסוי ערפל ~ Q5
VB53741787SETימ' + שמ' עם ניקל Q5 09 חליפי565.9סט כיסוי ערפלVAG09-012 ~ Q5

VB53741788Q5 09 09-012אודיחליפי682.22תריס שמ במגן קד ~ Q5
VB53741788Q5 09 חליפי682.22תריס שמ במגן קדVAG09-012 ~ Q5
VB53741791Q5  13- '09-012אודיחליפי792.13תפס מגן קד' ימ ~ Q5
VB53741791Q5  13- 'חליפי792.13תפס מגן קד' ימVAG09-012 ~ Q5

VB537417911Q5  13- '09-012אודיחליפי319.9תפס מגן קד' ימ ~ Q5
VB537417911Q5  13- 'חליפי319.9תפס מגן קד' ימVAG09-012 ~ Q5

VB53741792Q5 -09 09-012אודיחליפי770.22תומך למגן קדמי שמ' אודי ~ Q5
VB53741792Q5 -09 חליפי770.22תומך למגן קדמי שמ' אודיVAG09-012 ~ Q5

VB537417921Q5 016-09-012אודיחליפי319.9תומך מגן קדמי שמאל פנימי ~ Q5
VB537417921Q5 016-חליפי319.9תומך מגן קדמי שמאל פנימיVAG09-012 ~ Q5

VB53741793Q5 09- - 09-011אודיחליפי299.9תומך מגן קד' ימ' פלסטיק ~ A4
VB53741793Q5 09- - חליפי299.9תומך מגן קד' ימ' פלסטיקVAG09-011 ~ A4
VB53741794Q5 09- - 09-011אודיחליפי288.23תומך מגן קד' שמ' פלסטיק ~ A4
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VB53741794Q5 09- - חליפי288.23תומך מגן קד' שמ' פלסטיקVAG09-011 ~ A4
VB53741801Q5  -09 - '09-012אודיחליפי523.3קלקל מגן קד ~ Q5
VB53741801Q5  -09 - 'חליפי523.3קלקל מגן קדVAG09-012 ~ Q5
VB53741811Q-5 09- 09-012אודיחליפי2863.33פגוש קד' ימ'+שפריצרים במגן ~ Q5
VB53741811Q-5 09- חליפי2863.33פגוש קד' ימ'+שפריצרים במגןVAG09-012 ~ Q5
VB53741812Q-5 -09 09-012אודיחליפי2656.33פגוש קד' שמ' עם שפריצרים במגן ~ Q5
VB53741812Q-5 -09 חליפי2656.33פגוש קד' שמ' עם שפריצרים במגןVAG09-012 ~ Q5
VB53741813Q5 09- 09-012אודיחליפי2360.9פגוש קד' ימ'+חיישנים במגן+שפריצר ~ Q5
VB53741813Q5 09- חליפי2360.9פגוש קד' ימ'+חיישנים במגן+שפריצרVAG09-012 ~ Q5
VB53741814Q-5 -09  09-012אודיחליפי3250.3מגן קד' שמ'+חיישנים+שפריצר במגן ~ Q5
VB53741814Q-5 -09  חליפי3250.3מגן קד' שמ'+חיישנים+שפריצר במגןVAG09-012 ~ Q5
VB53741815(ללא חיישנים ושפריצר)Q5 -09 - '09-012אודיחליפי2525.39מגן קד' ימ ~ Q5
VB53741815(ללא חיישנים ושפריצר)Q5 -09 - 'חליפי2525.39מגן קד' ימVAG09-012 ~ Q5
VB53741816(ללא חיישנים ושפריצר)-Q-5 08 '09-012אודיחליפי2525.39מגן קד' שמ ~ Q5
VB53741816(ללא חיישנים ושפריצר)-Q-5 08 'חליפי2525.39מגן קד' שמVAG09-012 ~ Q5

VB5374182Q5  -010 - 09-012אודיחליפי584.7פלסטיק מחבר בין מגנים ~ Q5
VB5374182Q5  -010 - חליפי584.7פלסטיק מחבר בין מגניםVAG09-012 ~ Q5

VB53741821Q5 -08 09-012אודיחליפי337.12ספויילר במגן קד' ימין אאודי ~ Q5
VB53741821Q5 -08 חליפי337.12ספויילר במגן קד' ימין אאודיVAG09-012 ~ Q5
VB53741822Q5 -08 09-012אודיחליפי337.12ספויילר במגן קד' שמאל אאודי ~ Q5
VB53741822Q5 -08 חליפי337.12ספויילר במגן קד' שמאל אאודיVAG09-012 ~ Q5
VB53741823Q5 -013-'09-012אודיחליפי5650.22ספוילר מגן קד ~ Q5
VB53741823Q5 -013-'חליפי5650.22ספוילר מגן קדVAG09-012 ~ Q5

VB53741823TQ5 -013-'09-012אודיחליפי5650.22ספוילר מגן קד ~ Q5
VB53741823TQ5 -013-'חליפי5650.22ספוילר מגן קדVAG09-012 ~ Q5
VB537418282Q5 -012 '09-012אודיחליפי2250.25ספויילר קד ~ Q5
VB537418282Q5 -012 'חליפי2250.25ספויילר קדVAG09-012 ~ Q5

VB53741851Q5 - '09-012אודיחליפי7445.9גריל קד ~ Q5
VB53741851Q5 - 'חליפי7445.9גריל קדVAG09-012 ~ Q5
VB5374185TQ5 -09 - '07-015אודיחליפי3908.33מגן אח' חיצ ~ Q7
VB5374185TQ5 -09 - 'חליפי3908.33מגן אח' חיצVAG07-015 ~ Q7

VB5374186Q5 09- '09-012אודיחליפי4357.96ספויילר מגן אח ~ Q5
VB5374186Q5 09- 'חליפי4357.96ספויילר מגן אחVAG09-012 ~ Q5

VB53741873Q-5 09 '09-012אודיחליפי2390.66מגן מנוע תח ~ Q5
VB53741873Q-5 09 'חליפי2390.66מגן מנוע תחVAG09-012 ~ Q5

VB5374190Q5 -010- 09-012אודיחליפי429כיסוי גשר עליון ~ Q5
VB5374190Q5 -010- חליפי429כיסוי גשר עליוןVAG09-012 ~ Q5
VB5374191Q5 09 (פלסטיק) R 09-012אודיחליפי319.9תפס בכנף ~ Q5
VB5374191Q5 09 (פלסטיק) R חליפי319.9תפס בכנףVAG09-012 ~ Q5
VB5374192Q5 010 - '09-012אודיחליפי319.9תומך מגן קדמי שמ ~ Q5
VB5374192Q5 010 - 'חליפי319.9תומך מגן קדמי שמVAG09-012 ~ Q5

VB53741921Q-5 012-  09-012אודיחליפי259תפס מגן קד' שמאל+ימין ~ Q5
VB53741921Q-5 012-  חליפי259תפס מגן קד' שמאל+ימיןVAG09-012 ~ Q5

VB5374193Q5-09-012אודיחליפי507.23תפס מגן אח שמ ~ Q5
VB5374193Q5-חליפי507.23תפס מגן אח שמVAG09-012 ~ Q5
VB5374194Q5 - '09-012אודיחליפי507.23תומך אח' ימ ~ Q5
VB5374194Q5 - 'חליפי507.23תומך אח' ימVAG09-012 ~ Q5
VB5374210(אלומניום)Q-5 013 - 09-012אודיחליפי8862.33מכסה מנוע ~ Q5
VB5374210(אלומניום)Q-5 013 - חליפי8862.33מכסה מנועVAG09-012 ~ Q5
VB5374217Q5 013-016 - '09-012אודיחליפי925.3ביטנה קד' ימ ~ Q5
VB5374217Q5 013-016 - 'חליפי925.3ביטנה קד' ימVAG09-012 ~ Q5
VB5374218-Q-5 013 09-012אודיחליפי852.23ביטנה קד' שמאל ~ Q5
VB5374218-Q-5 013 חליפי852.23ביטנה קד' שמאלVAG09-012 ~ Q5
VB5374251עם מתיז ללא חיישן Q5 013-016 '09-012אודיחליפי8850.6מגן קד ~ Q5
VB5374251עם מתיז ללא חיישן Q5 013-016 'חליפי8850.6מגן קדVAG09-012 ~ Q5

VB5374251TQ5 13 09-012אודיחליפי8850.6מגן קד' ללא חור לחישן עם חור לוו גרירה ~ Q5
VB5374251TQ5 13 חליפי8850.6מגן קד' ללא חור לחישן עם חור לוו גרירהVAG09-012 ~ Q5
VB53742623R Q-5 013- 09-012אודיחליפי509.3מגש פנס ראשי ~ Q5
VB53742623R Q-5 013- חליפי509.3מגש פנס ראשיVAG09-012 ~ Q5
VB53742624L Q-5 013- 09-012אודיחליפי509.3מגש פנס ראשי ~ Q5
VB53742624L Q-5 013- חליפי509.3מגש פנס ראשיVAG09-012 ~ Q5
VB53742781-Q5 13ללא חור לחיישן עם חור לפנס R 09-012אודיחליפי1225.5גריל במגן ~ Q5
VB53742781-Q5 13ללא חור לחיישן עם חור לפנס R חליפי1225.5גריל במגןVAG09-012 ~ Q5

VB537427811Q5 -013 -'09-012אודיחליפי1204.9תריס ימי' שחור +ניקל במגן קד ~ Q5
VB537427811Q5 -013 -'חליפי1204.9תריס ימי' שחור +ניקל במגן קדVAG09-012 ~ Q5

VB53742782Q5 -013 09-012אודיחליפי1250.33גריל במגן שמ' ללא חור לחיישנים ~ Q5
VB53742782Q5 -013 חליפי1250.33גריל במגן שמ' ללא חור לחיישניםVAG09-012 ~ Q5

VB537427821Q5 -013 -'09-012אודיחליפי1124.88גריל במגן שחור +ניקל שמ ~ Q5
VB537427821Q5 -013 -'חליפי1124.88גריל במגן שחור +ניקל שמVAG09-012 ~ Q5

VB53742790Q5/SQ5 -014 -  017-020אודיחליפי5830מגן תחתון  ~ Q5
VB53742790Q5/SQ5 -014 -  חליפי5830מגן תחתוןVAG017-020  ~ Q5

VB5374281(עם שפריצר)Q-5 013- 09-012אודיחליפי8862.2מגן קד' חיצוני ~ Q5
VB5374281(עם שפריצר)Q-5 013- חליפי8862.2מגן קד' חיצוניVAG09-012 ~ Q5

VB53742811ללא חורים לחיישנים Q5 -013 '09-012אודיחליפי8150.3מגן קד ~ Q5
VB53742811ללא חורים לחיישנים Q5 -013 'חליפי8150.3מגן קדVAG09-012 ~ Q5

VB53742811Tללא חורים לחיישנים Q5 -013 '013-016אודיחליפי8150.3מגן קד ~ Q5
VB53742811Tללא חורים לחיישנים Q5 -013 'חליפי8150.3מגן קדVAG013-016 ~ Q5

VB5374282Q-5 -13 - '09-012אודיחליפי5322.33ספויילר קד ~ Q5
VB5374282Q-5 -13 - 'חליפי5322.33ספויילר קדVAG09-012 ~ Q5
VB5374285T6 016-020 - '016-020פולקסווגןחליפי3961.9מגן אח ~ T6
VB5374285T6 016-020 - 'חליפי3961.9מגן אחVAG016-020 ~ T6

VB53742851Q5 -012 - '09-012אודיחליפי1094.7כוורת מגן קד ~ Q5
VB53742851Q5 -012 - 'חליפי1094.7כוורת מגן קדVAG09-012 ~ Q5



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5374286Q5 -012 - '09-012אודיחליפי1995.55ספויילר מגן אח ~ Q5
VB5374286Q5 -012 - 'חליפי1995.55ספויילר מגן אחVAG09-012 ~ Q5
VB5374287Q-5 15- 09-012אודיחליפי3953קישוט מגן אחורי כוורת ~ Q5
VB5374287Q-5 15- חליפי3953קישוט מגן אחורי כוורתVAG09-012 ~ Q5
VB5374303Q5  -017 - '017-020אודיחליפי351.09תושבת פנ' למתז פנס ראשי ימ  ~ Q5
VB5374303Q5  -017 - 'חליפי351.09תושבת פנ' למתז פנס ראשי ימVAG017-020  ~ Q5
VB5374304Q5  -017 - '017-020אודיחליפי367.9תושבת פנ' למתז פנס ראשי שמ  ~ Q5
VB5374304Q5  -017 - 'חליפי367.9תושבת פנ' למתז פנס ראשי שמVAG017-020  ~ Q5
VB5374308Q5  -017 - '017-020אודיחליפי670.2כיסוי גשר על  ~ Q5
VB5374308Q5  -017 - 'חליפי670.2כיסוי גשר עלVAG017-020  ~ Q5
VB5374310Q5 -017- 017-020אודיחליפי5239.09פח חזית  ~ Q5
VB5374310Q5 -017- חליפי5239.09פח חזיתVAG017-020  ~ Q5

VB53743101Q7 -015 07-015אודיחליפי12495.08מכסה מנוע ~ Q7
VB53743101Q7 -015 חליפי12495.08מכסה מנועVAG07-015 ~ Q7
VB53743102(אלומניום)(Q5 -017- 017-020אודיחליפי14690.6מכסה קדמי  ~ Q5
VB53743102(אלומניום)(Q5 -017- חליפי14690.6מכסה קדמיVAG017-020  ~ Q5

VB5374311Q5 -017 - '017-020אודיחליפי6301.1כנף קד ימ  ~ Q5
VB5374311Q5 -017 - 'חליפי6301.1כנף קד ימVAG017-020  ~ Q5

VB53743117Q5 -017- '017-020אודיחליפי501.9ספוילר המשך בטנה קד' ימ  ~ Q5
VB53743117Q5 -017- 'חליפי501.9ספוילר המשך בטנה קד' ימVAG017-020  ~ Q5
VB53743118Q5 -017- '017-020אודיחליפי595.9ספוילר המשך בטנה קד' שמ  ~ Q5
VB53743118Q5 -017- 'חליפי595.9ספוילר המשך בטנה קד' שמVAG017-020  ~ Q5

VB5374312Q5 -017- '017-020אודיחליפי6301.1כנף קדמי שמ  ~ Q5
VB5374312Q5 -017- 'חליפי6301.1כנף קדמי שמVAG017-020  ~ Q5
VB5374317Q5 -017 '017-020אודיחליפי861.99בטנה לכנף  קד' ימ  ~ Q5
VB5374317Q5 -017 'חליפי861.99בטנה לכנף  קד' ימVAG017-020  ~ Q5

VB53743171Q5 -017- '017-020אודיחליפי981.13ביטנה קד' ימ  ~ Q5
VB53743171Q5 -017- 'חליפי981.13ביטנה קד' ימVAG017-020  ~ Q5

VB5374318Q5 -017- '017-020אודיחליפי975.6ביטנה לכנף קד' שמ  ~ Q5
VB5374318Q5 -017- 'חליפי975.6ביטנה לכנף קד' שמVAG017-020  ~ Q5

VB53743180Q5 -017- 017-020אודיחליפי3125.9קורת רוחב  ~ Q5
VB53743180Q5 -017- חליפי3125.9קורת רוחבVAG017-020  ~ Q5
VB53743181Q5 -017- '017-020אודיחליפי981.13ביטנה קד' שמ  ~ Q5
VB53743181Q5 -017- 'חליפי981.13ביטנה קד' שמVAG017-020  ~ Q5

VB5374351Q5  -017 - '017-020אודיחליפי773.4גריל קד' פנ  ~ Q5
VB5374351Q5  -017 - 'חליפי773.4גריל קד' פנVAG017-020  ~ Q5
VB5374373Q5  -017 - '017-020אודיחליפי515.2מגן מצננים תח  ~ Q5
VB5374373Q5  -017 - 'חליפי515.2מגן מצננים תחVAG017-020  ~ Q5

VB53743731Q5S -017- 017-021אודיחליפי775.2כיסוי תחתון  ~ SQ5
VB53743731Q5S -017- חליפי775.2כיסוי תחתוןVAG017-021  ~ SQ5

VB5374375Q5 -017- '017-020אודיחליפי4329מגן קדמי ימ  ~ Q5
VB5374375Q5 -017- 'חליפי4329מגן קדמי ימVAG017-020  ~ Q5

VB53743751Q5S -017- '017-021אודיחליפי5146.48מגן קדמי ימ  ~ SQ5
VB53743751Q5S -017- 'חליפי5146.48מגן קדמי ימVAG017-021  ~ SQ5
VB5374375TQ5 -017- '017-020אודיחליפי4329מגן קדמי ימ  ~ Q5
VB5374375TQ5 -017- 'חליפי4329מגן קדמי ימVAG017-020  ~ Q5

VB5374376Q5 -017- '017-020אודיחליפי4329מגן קדמי שמ  ~ Q5
VB5374376Q5 -017- 'חליפי4329מגן קדמי שמVAG017-020  ~ Q5

VB53743760Q5S -017- '017-021אודיחליפי5146.48מגן קדמי שמ  ~ SQ5
VB53743760Q5S -017- 'חליפי5146.48מגן קדמי שמVAG017-021  ~ SQ5
VB53743761Q5  -017 - '017-020אודיחליפי205.9מכסה לגריל ערפל קד' ימ  ~ Q5
VB53743761Q5  -017 - 'חליפי205.9מכסה לגריל ערפל קד' ימVAG017-020  ~ Q5
VB53743762Q5  -017 - '017-020אודיחליפי205.9מכסה לגריל ערפל קד' שמ  ~ Q5
VB53743762Q5  -017 - 'חליפי205.9מכסה לגריל ערפל קד' שמVAG017-020  ~ Q5
VB5374376TQ5 -017- '017-020אודיחליפי4329מגן קדמי שמ  ~ Q5
VB5374376TQ5 -017- 'חליפי4329מגן קדמי שמVAG017-020  ~ Q5
VB53743781Q5 -017- '017-020אודיחליפי2157.18סורג ימ' במגן קד  ~ Q5
VB53743781Q5 -017- 'חליפי2157.18סורג ימ' במגן קדVAG017-020  ~ Q5
VB53743782Q5 -017- '017-020אודיחליפי2157.18סורג שמ' במגן קד  ~ Q5
VB53743782Q5 -017- 'חליפי2157.18סורג שמ' במגן קדVAG017-020  ~ Q5
VB53743787Q5S -017- '017-020אודיחליפי577.9גריל במגן קד  ~ Q5
VB53743787Q5S -017- 'חליפי577.9גריל במגן קדVAG017-020  ~ Q5
VB53743791Q5 -017 - '017-020אודיחליפי124.6תומך צדדי שמ' למגן קד  ~ Q5
VB53743791Q5 -017 - 'חליפי124.6תומך צדדי שמ' למגן קדVAG017-020  ~ Q5

VB537437911Q5 -017- '017-020אודיחליפי1320.9תומך מגן ימ  ~ Q5
VB537437911Q5 -017- 'חליפי1320.9תומך מגן ימVAG017-020  ~ Q5

VB53743792Q5 -018 - '017-020אודיחליפי124.6תומך צדדי שמ' למגן קד  ~ Q5
VB53743792Q5 -018 - 'חליפי124.6תומך צדדי שמ' למגן קדVAG017-020  ~ Q5
VB53743793Q5 -017- 017-020אודיחליפי312.05מוביל מגן  ~ Q5
VB53743793Q5 -017- חליפי312.05מוביל מגןVAG017-020  ~ Q5
VB53743794Q5 -017- 017-020אודיחליפי312.05מוביל מגן  ~ Q5
VB53743794Q5 -017- חליפי312.05מוביל מגןVAG017-020  ~ Q5

VB5374380Q5 -017- 017-020אודיחליפי631.11מוט מגשר  ~ Q5
VB5374380Q5 -017- חליפי631.11מוט מגשרVAG017-020  ~ Q5

VB53743801Q5 -017- 017-020אודיחליפי858.85משכך מגן  ~ Q5
VB53743801Q5 -017- חליפי858.85משכך מגןVAG017-020  ~ Q5

VB5374381Q-7 16 07-015אודיחליפי11938.3מגן קד ~ Q7
VB5374381Q-7 16 חליפי11938.3מגן קדVAG07-015 ~ Q7
VB5374382Q5  -017 - '017-020אודיחליפי2838.9ספויילר תח' למגן קד  ~ Q5
VB5374382Q5  -017 - 'חליפי2838.9ספויילר תח' למגן קדVAG017-020  ~ Q5

VB53743821Q5 -017- 017-020אודיחליפי1705.2מגלש תחתון  ~ Q5
VB53743821Q5 -017- חליפי1705.2מגלש תחתוןVAG017-020  ~ Q5

VB5374384Q5  -017- '017-020אודיחליפי6820.9מגן אח  ~ Q5



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5374384Q5  -017- 'חליפי6820.9מגן אחVAG017-020  ~ Q5

VB5374384TQ5  -017- '016-019אודיחליפי6820.9מגן אח ~ Q7
VB5374384TQ5  -017- 'חליפי6820.9מגן אחVAG016-019 ~ Q7

VB5374386Q5  -017 - '017-020אודיחליפי3896.98מגן אח' תח  ~ Q5
VB5374386Q5  -017 - 'חליפי3896.98מגן אח' תחVAG017-020  ~ Q5

VB53743861Q-5 16- '09-012אודיחליפי5751.3ספוילר מגן אח ~ Q5
VB53743861Q-5 16- 'חליפי5751.3ספוילר מגן אחVAG09-012 ~ Q5
VB5374386TQ5  -017 - '017-021אודיחליפי3896.98מגן אח' תח  ~ SQ5
VB5374386TQ5  -017 - 'חליפי3896.98מגן אח' תחVAG017-021  ~ SQ5

VB5374387Q5S  -017- '017-021אודיחליפי1400.9תושבת למגלש אח  ~ SQ5
VB5374387Q5S  -017- 'חליפי1400.9תושבת למגלש אחVAG017-021  ~ SQ5

VB53743886Q5S -017- '017-020אודיחליפי3752.2ספוילר למגן אח  ~ Q5
VB53743886Q5S -017- 'חליפי3752.2ספוילר למגן אחVAG017-020  ~ Q5

VB5374473Q5  -021 - 'חליפי1379.19מגן מצננים תח
VB53744787Q5  -021 - '017-020אודיחליפי863.88גריל תח' במגן קד  ~ Q5
VB53744787Q5  -021 - 'חליפי863.88גריל תח' במגן קדVAG017-020  ~ Q5

VB537481PFMRSQ5  -019 - 017-020אודיחליפי38400קיט מגנים מושלם  ~ Q5
VB537481PFMRSQ5  -019 - חליפי38400קיט מגנים מושלםVAG017-020  ~ Q5

VB5375011Q3 -012 - '011-014אודיחליפי307.25תומך חזית ימ ~ Q3
VB5375011Q3 -012 - 'חליפי307.25תומך חזית ימVAG011-014 ~ Q3
VB5375012Q3 -012 - '011-014אודיחליפי307.25תומך חזית שמ ~ Q3
VB5375012Q3 -012 - 'חליפי307.25תומך חזית שמVAG011-014 ~ Q3
VB5375110Q3 -012 - 011-014אודיחליפי12308.69מכסה מנוע ~ Q3
VB5375110Q3 -012 - חליפי12308.69מכסה מנועVAG011-014 ~ Q3
VB5375111Q3 -012 - 011-014אודיחליפי3351.9כנף קד ימ' בלי חור ~ Q3
VB5375111Q3 -012 - חליפי3351.9כנף קד ימ' בלי חורVAG011-014 ~ Q3
VB5375112Q3 -012 - 011-014אודיחליפי3351.9כנף קד' שמ' בלי חור ~ Q3
VB5375112Q3 -012 - חליפי3351.9כנף קד' שמ' בלי חורVAG011-014 ~ Q3
VB5375117Q3 -015 '011-014אודיחליפי807.11ביטנה קד' ימ ~ Q3
VB5375117Q3 -015 'חליפי807.11ביטנה קד' ימVAG011-014 ~ Q3
VB5375118Q3 -015 '011-014אודיחליפי807.11ביטנה קד' שמ ~ Q3
VB5375118Q3 -015 'חליפי807.11ביטנה קד' שמVAG011-014 ~ Q3
VB5375151012- ספורט מפואר Q3 011-014אודיחליפי7731.9גריל ~ Q3
VB5375151012- ספורט מפואר Q3 חליפי7731.9גרילVAG011-014 ~ Q3

VB53751511RS Q3 -012- '011-014אודיחליפי7731.9גריל קד ~ Q3
VB53751511RS Q3 -012- 'חליפי7731.9גריל קדVAG011-014 ~ Q3
VB53751523Q3 12 011-014אודיחליפי1292.33מיכל שפריצר ~ A8
VB53751523Q3 12 חליפי1292.33מיכל שפריצרVAG011-014 ~ A8
VB53751651Q3 -012 - '011-014אודיחליפי1942.9קשת כנף קד' ימ ~ Q3
VB53751651Q3 -012 - 'חליפי1942.9קשת כנף קד' ימVAG011-014 ~ Q3
VB53751652Q3 12 - '011-014אודיחליפי1942.9קשת כנף קד' שמ ~ Q3
VB53751652Q3 12 - 'חליפי1942.9קשת כנף קד' שמVAG011-014 ~ Q3

VB5375171ערום Q3 12-/ A-5 09 08-12אודיחליפי2608.3כונס אויר  ~ A5
VB5375171ערום Q3 12-/ A-5 09 חליפי2608.3כונס אוירVAG08-12  ~ A5

VB53751730Q3 12 011-014אודיחליפי3315.9מגן מנוע מרכזי ~ Q3
VB53751730Q3 12 חליפי3315.9מגן מנוע מרכזיVAG011-014 ~ Q3
VB53751731Q3 011-018 - '011-014אודיחליפי915.29מגן מצננים תח ~ Q3
VB53751731Q3 011-018 - 'חליפי915.29מגן מצננים תחVAG011-014 ~ Q3

VB5375175Q3 -012 - '011-014אודיחליפי3205.22מגן קד' ימ ~ A1
VB5375175Q3 -012 - 'חליפי3205.22מגן קד' ימVAG011-014 ~ A1
VB5375176Q3 -012 - '011-014אודיחליפי3208.39מגן קד' שמ ~ A8
VB5375176Q3 -012 - 'חליפי3208.39מגן קד' שמVAG011-014 ~ A8

VB5375176TQ3 -012 - 'חליפי3208.39מגן קד' שמ
VB53751781Q3 11-15- 011-014אודיחליפי936.3תריס ימ' במגן ~ Q3
VB53751781Q3 11-15- חליפי936.3תריס ימ' במגןVAG011-014 ~ Q3
VB53751782Q3 12 - 011-014אודיחליפי936.3תריס שמ' במגן ~ Q3
VB53751782Q3 12 - חליפי936.3תריס שמ' במגןVAG011-014 ~ Q3
VB53751789RSQ3 -014- 011-014אודיחליפי382.59מוביל מגן ~ Q3
VB53751789RSQ3 -014- חליפי382.59מוביל מגןVAG011-014 ~ Q3
VB53751791Q3 -012 - '011-014אודיחליפי809.22תומך פנס ראשי ימ ~ Q3
VB53751791Q3 -012 - 'חליפי809.22תומך פנס ראשי ימVAG011-014 ~ Q3
VB53751792Q3 -012 - '011-014אודיחליפי809.22תומך פנס ראשי שמ ~ Q3
VB53751792Q3 -012 - 'חליפי809.22תומך פנס ראשי שמVAG011-014 ~ Q3
VB53751793Q3  -015 - '011-014אודיחליפי572.22כיסוי לקלקר למגן קד ~ Q3
VB53751793Q3  -015 - 'חליפי572.22כיסוי לקלקר למגן קדVAG011-014 ~ Q3

VB5375180Q3 -012 - '011-014אודיחליפי6859.3חיזוק קד ~ Q3
VB5375180Q3 -012 - 'חליפי6859.3חיזוק קדVAG011-014 ~ Q3

VB53751801Q3 -012 - 011-014אודיחליפי855.99חיזוק לחזית ~ Q3
VB53751801Q3 -012 - חליפי855.99חיזוק לחזיתVAG011-014 ~ Q3

VB537518011Q3 12 - '011-014אודיחליפי535.23קלקר קד ~ Q3
VB537518011Q3 12 - 'חליפי535.23קלקר קדVAG011-014 ~ Q3
VB5375181TQ3 11- 011-014אודיחליפי891.9מגן קד' מרכזי ~ Q3
VB5375181TQ3 11- חליפי891.9מגן קד' מרכזיVAG011-014 ~ Q3

VB5375182Q3 12 - '011-014אודיחליפי5136.2ספויילר קד ~ Q3
VB5375182Q3 12 - 'חליפי5136.2ספויילר קדVAG011-014 ~ Q3

VB53751821Q3  -015 - '011-014אודיחליפי4981.33ספוילר מגן קד ~ Q3
VB53751821Q3  -015 - 'חליפי4981.33ספוילר מגן קדVAG011-014 ~ Q3

VB5375185Q3 12 - '011-014אודיחליפי6820.13מגן אח ~ Q3
VB5375185Q3 12 - 'חליפי6820.13מגן אחVAG011-014 ~ Q3
VB5375186Q3 12 - '011-014אודיחליפי7735.3ספויילר אח ~ Q3
VB5375186Q3 12 - 'חליפי7735.3ספויילר אחVAG011-014 ~ Q3

VB53751882Q3 -014- '011-014אודיחליפי391.9תפס מגן אח' ימ ~ Q3
VB53751882Q3 -014- 'חליפי391.9תפס מגן אח' ימVAG011-014 ~ Q3



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB53752787Q3 -015 '011-014אודיחליפי1603.33גריל מרכזי במגן קד ~ Q3
VB53752787Q3 -015 'חליפי1603.33גריל מרכזי במגן קדVAG011-014 ~ Q3

VB5375281Q3   -015 - '011-014אודיחליפי7807.36מגן קד ~ Q3
VB5375281Q3   -015 - 'חליפי7807.36מגן קדVAG011-014 ~ Q3

VB5375281TQ3   -015 - '011-014אודיחליפי7807.36מגן קד ~ Q3
VB5375281TQ3   -015 - 'חליפי7807.36מגן קדVAG011-014 ~ Q3

VB5375282Q3 -015 '011-014אודיחליפי2900.59ספויילר קד ~ Q3
VB5375282Q3 -015 'חליפי2900.59ספויילר קדVAG011-014 ~ Q3
VB5375284Q3 -015 '011-014אודיחליפי2859.6חיזוק אח ~ Q3
VB5375284Q3 -015 'חליפי2859.6חיזוק אחVAG011-014 ~ Q3
VB5375285Q3 -015 '011-014אודיחליפי7450.29מגן אח ~ Q3
VB5375285Q3 -015 'חליפי7450.29מגן אחVAG011-014 ~ Q3

VB53753731Q3  -019 - 011-014אודיחליפי730.48מגן מנוע קטן ~ Q3
VB53753731Q3  -019 - חליפי730.48מגן מנוע קטןVAG011-014 ~ Q3

VB5375381KITQ3 RSQ3 017- 011-014אודיחליפי18292.2קיט מגן קד' חיצ'+גריל ~ Q3
VB5375381KITQ3 RSQ3 017- חליפי18292.2קיט מגן קד' חיצ'+גרילVAG011-014 ~ Q3

VB5375410(אלומניום) Q3  -019 - 019אודיחליפי7992.2מכסה מנוע-  ~ Q3
VB5375410(אלומניום) Q3  -019 - חליפי7992.2מכסה מנועVAG019-  ~ Q3
VB5375411Q3  -019 - '019אודיחליפי4901.9כנף קד' ימ-  ~ Q3
VB5375411Q3  -019 - 'חליפי4901.9כנף קד' ימVAG019-  ~ Q3
VB5375412Q3  -019 - '019אודיחליפי4901.9כנף קד' שמ-  ~ Q3
VB5375412Q3  -019 - 'חליפי4901.9כנף קד' שמVAG019-  ~ Q3

VB53754621Q3  -019 - '019אודיחליפי399.6שפם פנס ראשי ימ-  ~ Q3
VB53754621Q3  -019 - 'חליפי399.6שפם פנס ראשי ימVAG019-  ~ Q3
VB53754622Q3  -019 - '019אודיחליפי399.6שפם פנס ראשי שמ-  ~ Q3
VB53754622Q3  -019 - 'חליפי399.6שפם פנס ראשי שמVAG019-  ~ Q3
VB53754750Q3  -019 - '019אודיחליפי3101.03פינה ימ' למגן קד-  ~ Q3
VB53754750Q3  -019 - 'חליפי3101.03פינה ימ' למגן קדVAG019-  ~ Q3
VB53754760Q3  -019 - '019אודיחליפי3101.03פינה שמ' במגן קד-  ~ Q3
VB53754760Q3  -019 - 'חליפי3101.03פינה שמ' במגן קדVAG019-  ~ Q3
VB53754787Q3  -019 - '011-014אודיחליפי808.1גריל תח' במגן קד ~ Q3
VB53754787Q3  -019 - 'חליפי808.1גריל תח' במגן קדVAG011-014 ~ Q3

VB5375661Q3-011-014אודיחליפי371.01תומך פנס ראשי ימ ~ Q3
VB5375661Q3-חליפי371.01תומך פנס ראשי ימVAG011-014 ~ Q3
VB5375755ברזל Q3 012-016 '011-014אודיחליפי805.99תומך כנף קד' ימ ~ Q3
VB5375755ברזל Q3 012-016 'חליפי805.99תומך כנף קד' ימVAG011-014 ~ Q3
VB5375756Q3 011-014אודיחליפי805.99פחית לכנף קד שמאל ~ Q3
VB5375756Q3 חליפי805.99פחית לכנף קד שמאלVAG011-014 ~ Q3
VB5376110Q5S -017- 017-020אודיחליפי4451.9פח חזית  ~ Q5
VB5376110Q5S -017- חליפי4451.9פח חזיתVAG017-020  ~ Q5
VB5377100Q3 12 - 011-014אודיחליפי3962.33פח חזית ~ Q3
VB5377100Q3 12 - חליפי3962.33פח חזיתVAG011-014 ~ Q3
VB5377108Q3 13- 011-014אודיחליפי912.2כיסוי עליון לגריל ~ Q3
VB5377108Q3 13- חליפי912.2כיסוי עליון לגרילVAG011-014 ~ Q3
VB5377278Q3 -015 '011-014אודיחליפי1139.65גריל ימ' במגן קד ~ Q3
VB5377278Q3 -015 'חליפי1139.65גריל ימ' במגן קדVAG011-014 ~ Q3

VB53772782Q3  -015 - '011-014אודיחליפי1186.6כיסוי ערפל קד' שמ ~ Q3
VB53772782Q3  -015 - 'חליפי1186.6כיסוי ערפל קד' שמVAG011-014 ~ Q3

VB5378100A1 -011 - 011-014אודיחליפי2808.59פח חזית אודי ~ A1
VB5378100A1 -011 - חליפי2808.59פח חזית אודיVAG011-014 ~ A1
VB5378110A1 -011 -  011-014אודיחליפי3890.25מכסה מנוע ~ A1
VB5378110A1 -011 -  חליפי3890.25מכסה מנועVAG011-014 ~ A1

VB5378111TA1 -011 '011-014אודיחליפי2308.99כנף קד' ימ ~ A1
VB5378111TA1 -011 'חליפי2308.99כנף קד' ימVAG011-014 ~ A1

VB5378112A1 12 '011-014אודיחליפי2308.99כנף קד' שמ ~ A1
VB5378112A1 12 'חליפי2308.99כנף קד' שמVAG011-014 ~ A1
VB5378117A1 - 010 '011-014אודיחליפי460.1ביטנה קד' ימ ~ A1
VB5378117A1 - 010 'חליפי460.1ביטנה קד' ימVAG011-014 ~ A1
VB5378118A1 - 010 '011-014אודיחליפי459.32ביטנה קד' שמ ~ A1
VB5378118A1 - 010 'חליפי459.32ביטנה קד' שמVAG011-014 ~ A1

VB5378151TA1 11- '011-014אודיחליפי2695.32גריל קד ~ A1
VB5378151TA1 11- 'חליפי2695.32גריל קדVAG011-014 ~ A1
VB53781561A1 11- 011-014אודיחליפי658.6גריל שמאל עם חור אודי ~ A1
VB53781561A1 11- חליפי658.6גריל שמאל עם חור אודיVAG011-014 ~ A1

VB5378168-A1 010 011-014אודיחליפי349.6כיסוי וו גרירה האודי ~ A1
VB5378168-A1 010 חליפי349.6כיסוי וו גרירה האודיVAG011-014 ~ A1
VB5378171A1  -012  - '011-014אודיחליפי325.3כיסוי מתיז ימ ~ A1
VB5378171A1  -012  - 'חליפי325.3כיסוי מתיז ימVAG011-014 ~ A1

VB53781751A1 -011 -011-014אודיחליפי4983.23מגן קד' ימ' עם שפריצר +חיישן ~ A1
VB53781751A1 -011 -חליפי4983.23מגן קד' ימ' עם שפריצר +חיישןVAG011-014 ~ A1
VB53781752A1 -011 011-014אודיחליפי1359.3מגן קד' ימ' שפריצר+חיישן ~ A1
VB53781752A1 -011 חליפי1359.3מגן קד' ימ' שפריצר+חיישןVAG011-014 ~ A1
VB5378175Tללא שפריצר A1 -011 - '011-014אודיחליפי1398.98מגן קד' ימ ~ A1
VB5378175Tללא שפריצר A1 -011 - 'חליפי1398.98מגן קד' ימVAG011-014 ~ A1

VB53781760TA1 -011 011-014אודיחליפי1329.6מגן קד' שמ' שפריצר+חיישן ~ A1
VB53781760TA1 -011 חליפי1329.6מגן קד' שמ' שפריצר+חיישןVAG011-014 ~ A1

VB53781761A1  -011 - 011-014אודיחליפי4720.39מגן קד' שמ' עם שפריצר ~ A1
VB53781761A1  -011 - חליפי4720.39מגן קד' שמ' עם שפריצרVAG011-014 ~ A1
VB53781762A1 -011 011-014אודיחליפי4125.36מגן קד' שמ' שפריצר+חיישן ~ A1
VB53781762A1 -011 חליפי4125.36מגן קד' שמ' שפריצר+חיישןVAG011-014 ~ A1
VB53781781A1 11- 011-014אודיחליפי499.9גריל ימין במגן אודי ~ A1
VB53781781A1 11- חליפי499.9גריל ימין במגן אודיVAG011-014 ~ A1
VB53781782A1 11- 011-014אודיחליפי499.9גריל שמאל במגן אודי ~ A1



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB53781782A1 11- חליפי499.9גריל שמאל במגן אודיVAG011-014 ~ A1

VB5378180A1  -011 - '011-014אודיחליפי2790.9חיזוק פנ' למגן קד ~ A1
VB5378180A1  -011 - 'חליפי2790.9חיזוק פנ' למגן קדVAG011-014 ~ A1

VB5378182TA1 -09- '011-014אודיחליפי1390.6ספויילר קד' תח ~ A1
VB5378182TA1 -09- 'חליפי1390.6ספויילר קד' תחVAG011-014 ~ A1

VB5378184A1   -011 - 011-014אודיחליפי1808.29חיזוק מגן אחורי ~ A1
VB5378184A1   -011 - חליפי1808.29חיזוק מגן אחוריVAG011-014 ~ A1
VB5378185עם חורים לחיישנים A1 -11 011-014אודיחליפי6980.6מגן אחורי ~ A1
VB5378185עם חורים לחיישנים A1 -11 חליפי6980.6מגן אחוריVAG011-014 ~ A1

VB53781851ללא חורים לחיישני) A1 11- 011-014אודיחליפי3600מגן אחורי חלק אודי ~ A1
VB53781851ללא חורים לחיישני) A1 11- חליפי3600מגן אחורי חלק אודיVAG011-014 ~ A1

VB5378186A1 11- 011-014אודיחליפי1898.3ספויילר אחורי אודי ~ A1
VB5378186A1 11- חליפי1898.3ספויילר אחורי אודיVAG011-014 ~ A1
VB5378200A1 -016 - 015-018אודיחליפי7648.7פח חזית ~ A1
VB5378200A1 -016 - חליפי7648.7פח חזיתVAG015-018 ~ A1

VB53782100A1 -015 - 011-014אודיחליפי3809.13פח חזית ~ A1
VB53782100A1 -015 - חליפי3809.13פח חזיתVAG011-014 ~ A1

VB5378217A1 -015 - '015-018אודיחליפי625.23ביטנה קד ימ ~ A1
VB5378217A1 -015 - 'חליפי625.23ביטנה קד ימVAG015-018 ~ A1

VB537821711A1 015-018 011-014אודיחליפי588.65ביטנה ימ' אודי ~ A1
VB537821711A1 015-018 חליפי588.65ביטנה ימ' אודיVAG011-014 ~ A1

VB5378218A1 -015 - '015-018אודיחליפי625.23ביטנה קד שמ ~ A1
VB5378218A1 -015 - 'חליפי625.23ביטנה קד שמVAG015-018 ~ A1

VB537821811A1 015-018 015-018אודיחליפי588.65ביטנה שמ' אודי ~ A1
VB537821811A1 015-018 חליפי588.65ביטנה שמ' אודיVAG015-018 ~ A1

VB53782761A1 -015 - '015-018אודיחליפי1290.9כיסוי ערפל ימ ~ A1
VB53782761A1 -015 - 'חליפי1290.9כיסוי ערפל ימVAG015-018 ~ A1
VB53782762A1 -015 - '011-014אודיחליפי1290.9כיסוי ערפל קד' שמ ~ A8
VB53782762A1 -015 - 'חליפי1290.9כיסוי ערפל קד' שמVAG011-014 ~ A8

VB5378278-A1 015 -015-018אודיחליפי1456.66גריל מרכזי במגן ~ A1
VB5378278-A1 015 -חליפי1456.66גריל מרכזי במגןVAG015-018 ~ A1
VB5378280A1  -019 - '019אודיחליפי2980.6חיזוק קד- ~ A1
VB5378280A1  -019 - 'חליפי2980.6חיזוק קדVAG019- ~ A1

VB53782811(עם שפריצר) A1 -015 - '015-018אודיחליפי4120.9מגן קד' חיצ ~ A1
VB53782811(עם שפריצר) A1 -015 - 'חליפי4120.9מגן קד' חיצVAG015-018 ~ A1
VB5378281TA1 -016 - '011-014אודיחליפי4809.56מגן קד ~ A1
VB5378281TA1 -016 - 'חליפי4809.56מגן קדVAG011-014 ~ A1

VB5378283A1 -015 - '015-018אודיחליפי611.4קלקר קד ~ A1
VB5378283A1 -015 - 'חליפי611.4קלקר קדVAG015-018 ~ A1

VB5378285TA1 -015 - '015-018אודיחליפי5220.9מגן אח ~ A1
VB5378285TA1 -015 - 'חליפי5220.9מגן אחVAG015-018 ~ A1

VB5378300A1  -019 - 019אודיחליפי4809.46פח חזית- ~ A1
VB5378300A1  -019 - חליפי4809.46פח חזיתVAG019- ~ A1
VB5378310A1  -019 - 019אודיחליפי8280.9מכסה מנוע- ~ A1
VB5378310A1  -019 - חליפי8280.9מכסה מנועVAG019- ~ A1
VB5378311A1  -019 - '019אודיחליפי7839.03כנף קד' ימ- ~ A1
VB5378311A1  -019 - 'חליפי7839.03כנף קד' ימVAG019- ~ A1
VB5378312A1  -019 - '019אודיחליפי7839.03כנף קד' שמ- ~ A1
VB5378312A1  -019 - 'חליפי7839.03כנף קד' שמVAG019- ~ A1
VB5378368A1  -019 - '019אודיחליפי105.9כיסוי וו גרירה למגן קד- ~ A1
VB5378368A1  -019 - 'חליפי105.9כיסוי וו גרירה למגן קדVAG019- ~ A1

VB53783771A1  -019 - '019אודיחליפי529.46ספויילר קד' ימ' למגן קד- ~ A1
VB53783771A1  -019 - 'חליפי529.46ספויילר קד' ימ' למגן קדVAG019- ~ A1
VB53783772A1  -019 - '019אודיחליפי389.09ספויילר שמ' למגן קד- ~ A1
VB53783772A1  -019 - 'חליפי389.09ספויילר שמ' למגן קדVAG019- ~ A1
VB53783781A1  -019 - '019אודיחליפי314.2גריל ימ' במגן קד- ~ A1
VB53783781A1  -019 - 'חליפי314.2גריל ימ' במגן קדVAG019- ~ A1
VB53783782A1  -019 - '019אודיחליפי314.2גריל שמ' במגן קד- ~ A1
VB53783782A1  -019 - 'חליפי314.2גריל שמ' במגן קדVAG019- ~ A1
VB53783787A1  -019 - '019אודיחליפי1780.9גריל תח' אמצעי למגן קד- ~ A1
VB53783787A1  -019 - 'חליפי1780.9גריל תח' אמצעי למגן קדVAG019- ~ A1
VB53783791A1  -019 - '019אודיחליפי939.8תומך צדדי קד' ימ- ~ A1
VB53783791A1  -019 - 'חליפי939.8תומך צדדי קד' ימVAG019- ~ A1
VB53783792A1  -019 - '019אודיחליפי939.8תומך צדדי קד' שמ- ~ A1
VB53783792A1  -019 - 'חליפי939.8תומך צדדי קד' שמVAG019- ~ A1

VB5378381(ללא חיישנים)A1  -019 - '019אודיחליפי5528.09מגן קד- ~ A1
VB5378381(ללא חיישנים)A1  -019 - 'חליפי5528.09מגן קדVAG019- ~ A1
VB5378382A1  -019 - '019אודיחליפי1244.2ספויילר קד' תח- ~ A1
VB5378382A1  -019 - 'חליפי1244.2ספויילר קד' תחVAG019- ~ A1

VB53783851TA1  -019 - 'חליפי4466.79מגן אח
VB5378385TA1  -019 - 'חליפי8490.68מגן אח

VB5379175Q2 -017 - '017אודיחליפי2839.03פינה למגן קד' ימ-  ~ Q2
VB5379175Q2 -017 - 'חליפי2839.03פינה למגן קד' ימVAG017-  ~ Q2

VB5379175TQ2 -017 - '017אודיחליפי2839.03פינה למגן קד' ימ-  ~ Q2
VB5379175TQ2 -017 - 'חליפי2839.03פינה למגן קד' ימVAG017-  ~ Q2

VB5379176Q2 -017 - '017אודיחליפי2839.03פינה למגן קד' שמ-  ~ Q2
VB5379176Q2 -017 - 'חליפי2839.03פינה למגן קד' שמVAG017-  ~ Q2
VB5379183Q2 -017 - '017אודיחליפי398.89קלקר קד-  ~ Q2
VB5379183Q2 -017 - 'חליפי398.89קלקר קדVAG017-  ~ Q2

VB538023A010GS300/400/430 06-09 - '08-012לקסוסחליפי2025כנף קד' שמ ~ GS300
VB5390110Q2 -017 - 017אודיחליפי10828.9מכסה מנוע-  ~ Q2
VB5390110Q2 -017 - חליפי10828.9מכסה מנועVAG017-  ~ Q2
VB5390117Q2 -017 - '017אודיחליפי688.9ביטנה קד' ימ-  ~ Q2



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5390117Q2 -017 - 'חליפי688.9ביטנה קד' ימVAG017-  ~ Q2
VB5390118Q2 -017 - '017אודיחליפי688.9ביטנה קד' שמ-  ~ Q2
VB5390118Q2 -017 - 'חליפי688.9ביטנה קד' שמVAG017-  ~ Q2
VB5390180Q2 -017 - '017אודיחליפי2410.9חיזוק קד-  ~ Q2
VB5390180Q2 -017 - 'חליפי2410.9חיזוק קדVAG017-  ~ Q2

VB5390420020אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי235שפם שמ' פנס ראשי אונסיס
VB5392181SQ7 ~ -016 - '016-019אודיחליפי11601.39מגן קד ~ Q7
VB5392181SQ7 ~ -016 - 'חליפי11601.39מגן קדVAG016-019 ~ Q7
VB5395180TTS -016 - '015אודיחליפי3571חיזוק פנ' למגן קד- ~ TT
VB5395180TTS -016 - 'חליפי3571חיזוק פנ' למגן קדVAG015- ~ TT

VB5402151GQX30  -018 - '018אינפינטיחליפי4180.47גריל קד- ~ QX30
VB54021522GQX30  -018 - '018אינפינטיחליפי2287.69קישוט לגריל תח' במגן קד- ~ QX30

VB54021653QX30  -017 - '018אינפינטיחליפי2481.1קשת כנף קד' ימ- ~ QX30
VB54021654QX30  -017 - '018אינפינטיחליפי1796.44קשת כנף קד' שמ- ~ QX30
VB54021786QX60 -017 - 017אינפינטיחליפי623.65גריל במגן קד' תחתון- ~ Q60

VB5402180QX60  -017 '015-021אינפינטיחליפי4938.24חיזוק מגן קד ~ QX60
VB5402183GQX30  -018 - '018אינפינטיחליפי944.69קלקר מגן קד- ~ QX30
VB5402248GQ30  -017 - 017אינפינטיחליפי88.49כונס אויר ימ' למצנן מים- ~ Q30
VB5402249GQ30  -017 - 017אינפינטיחליפי106.25כונס אויר שמ למצנן- ~ Q30
VB54022653Q-30 017אינפינטיחליפי2598.3קשת כנף קדמי ימין- ~ Q30
VB54022654Q30 -018 - '017אינפינטיחליפי2598.3קשת כנף קד' שמ- ~ Q30

VB54022761GQ30  -018 - '017אינפינטיחליפי314.76כיסוי ערפל קד' ימ- ~ Q30
VB5402280GQ30  -017 - '017אינפינטיחליפי4190.42חיזוק קד- ~ Q30

VB54031762GQ70 -016 - '015אינפינטיחליפי291.13תריס ערפל קד' שמ- ~ Q70
VB5403200FX37/FX35  09-013  09-014אינפינטיחליפי2485.77פח חזית אינפיניטי ~ FX37

VB54032001QX50/EX37 09-017 - 09-014אינפינטיחליפי2213.5פח חזית ~ FX37
VB54032114GFX37 -09 - '09-014אינפינטיחליפי8214.15דלת קד' ימ ~ FX37

VB54032117FX37 -09 - '09-014אינפינטיחליפי405.99בטנה קד' ימ' קד ~ FX37
VB5403212GFX37 -012 - '09-014אינפינטיחליפי2752.64כנף קד' שמ ~ FX37
VB54032171M37/M56 011-013 - '09-014אינפינטיחליפי263.1ביטנה לכנף קד' אח' ימ ~ FX37

VB5403253FX30 09-014אינפינטיחליפי6156.75גריל קד-אינפניטי ~ FX37
VB5403258FX30 אינפניטי-R 09-014אינפינטיחליפי333.9תושבת ראשי ~ FX37
VB540325909-014אינפינטיחליפי287.7תושבת פנס ראשי שמ אינפיניטי ~ FX37

VB54032761FX30 אינפניטי-R 09-014אינפינטיחליפי749.5כיסוי פנס ערפל קד ~ FX37
VB54032762EX37/EX35  08-013 '09-014אינפינטיחליפי257.9כיסוי לפנס ערפל קד' שמ ~ FX37

VB540327620G10 09-014אינפינטיחליפי309.15מסגרת פנס ערפל שמ' אינפיניטי ~ FX37
VB54032791EX35/FX37 11 צדדי R '09-014אינפינטיחליפי313.27תפס מגן ק ~ FX37
VB54032792FX 3.7 11 צדדי L '09-014אינפינטיחליפי394.35תפס מגן ק ~ FX37
VB5403279409-014אינפינטיחליפי977.85תומך מגן קד שמ אינפיניטי ~ FX37
VB5403281GEX37 09-14 '012אינפינטיחליפי4336.28מגן קד' חיצ- ~ EX35
VB54032872EX35/EX37 08-15 09-014אינפינטיחליפי546.5פס קישוט למגן ~ FX37
VB54032985JX35 13 /QX60 14-15 אינפינטיחליפי3449מגן אחורי-JX35  13 - לא פעיל
VB54033511(עם מצלמה) QX60 -017 - '015-021אינפינטיחליפי3362גריל קד ~ QX60
VB54033791EX37 09-14 - '09-014אינפינטיחליפי225.2תומך מגן קד' ימ ~ FX37
VB54033792EX 37 09-014אינפינטיחליפי144.9תומך קד' שמאל צדדי אינפיניטי ~ FX37

VB5403380QX60  -014 - '015-021אינפינטיחליפי4884.28חיזוק קד ~ QX60
VB5403386QX60  -017 - '015-021אינפינטיחליפי1366.04ספויילר מגן קד ~ QX60

VB54033961QX60  -017 - '015-021אינפינטיחליפי245.62ציר מכסה מנוע ימ ~ QX60
VB54033962QX60  -018 - '015-021אינפינטיחליפי400.53ציר מכסה מנוע שמ ~ QX60

VB540411713-14 015אינפינטיחליפי223.6ביטנה לכנף קד' ימ' אינפיניטי- ~ Q50
VB540411813-14 015אינפינטיחליפי223.6ביטנה לכנף קד' שמ' אינפיניטי- ~ Q50
VB5404281FX70 012-013/QX-70 14 09-014אינפינטיחליפי6794.4מגן קד' חיצ' אינפיניטי ~ FX37

VB5404308GG37 - '09-014אינפינטיחליפי494.28כיסוי לגשר על ~ G37
VB5404312GG37 coupe 09-13 '09-014אינפינטיחליפי2464.92כנף קד' שמ ~ G37

VB5404351G25/G37 08-14 09-014אינפינטיחליפי2534.99גריל קד'-אינפניטי ~ G37
VB54043791GR G-37 08 '09-014אינפינטיחליפי122.74תפס מגן ק ~ G37
VB54043792GL G-37 08 '09-014אינפינטיחליפי148.67תפס מגן ק ~ G37
VB54043811GG37 09-014 - '09-014אינפינטיחליפי5348.2מגן קד ~ G37

VB5404381GG37 coupe 09-13 '09-014אינפינטיחליפי3744.17מגן קד ~ G37
VB54043882GG37 -09 - 09-014אינפינטיחליפי366.78תומך מגן אח שמ ~ G37

VB54050659QX50  -017 - (בדלת) '017אינפינטיחליפי565.8קשת כנף אח' ימ- ~ QX50
VB540506591QX50  -017 - '017אינפינטיחליפי478.4קשת כנף אח' ימ- ~ QX50

VB54050660QX50  -017 - '017אינפינטיחליפי565.8קשת כנף אח' שמ- ~ QX50
VB540506601QX50  -017 - (דלת) '017אינפינטיחליפי517המשך קשת כנף אח' שמ- ~ QX50

VB54050673QX60  -015 - '017אינפינטיחליפי1348.72פס קישוט תח' לדלת קד' ימ- ~ QX50
VB54050674QX50  -017 - '017אינפינטיחליפי1348.72קישוט דלת קד' שמ- ~ QX50
VB54050681QX60 -017 '017אינפינטיחליפי1259.68קישוט תחתון דלת אח'ימ- ~ QX50
VB54050682QX50  -017 - '017אינפינטיחליפי1259.68קישוט דלת אח' שמ- ~ QX50

VB5405081QX50 2019- 015אינפינטיחליפי2498.6מגן קדמי חיצוני- ~ Q50
VB5405100Q50 -015 015אינפינטיחליפי3074.8תושבת פח חזית - אמצעי- ~ Q50
VB5405110(אלומניום)Q50 -015 015אינפינטיחליפי6818.2מכסה מנוע- ~ Q50

VB54051100Q50  014-015 '015אינפינטיחליפי689.16תושבת שמ' למגן קד- ~ Q50
VB5405111Q50 -015  '015אינפינטיחליפי3063.82כנף קד' ימ- ~ Q50
VB5405112Q50 -015  '015אינפינטיחליפי3692.32כנף קד' שמ- ~ Q50

VB54051171Q50 -015 '015אינפינטיחליפי742.82ביטנה קד' לכנף ימ' חלק אח- ~ Q50
VB54051178Q50 -015 015אינפינטיחליפי813.4גריל מגן קידמי- ~ Q50

VB5405118Q50 -015  '015אינפינטיחליפי901.2ביטנה קד' קד' לכנף שמ- ~ Q50
VB54051181Q50 015-  '015אינפינטיחליפי1059.92ביטנה קד' לכנף שמ' חלק אח- ~ Q50

VB54051424GQ50 -015 '015אינפינטיחליפי6720.61דלת אח' שמ- ~ Q50
VB540514ELGQ50  -015 - '015אינפינטיחליפי2242.3פנס איתות ימ' במגן קד- ~ Q50

VB5405151Q50 -014 015אינפינטיחליפי3686.65גריל חזית -אינפיניטי- ~ Q50
VB54051511Q50 -014 015אינפינטיחליפי2769.4גריל קדמי -אינפיניטי- ~ Q50
VB54051543Q50  -015 - '015אינפינטיחליפי3288.88חיזוק פנ' למגן קד- ~ Q50



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB54051621Q50  -015 - '015אינפינטיחליפי547.91תושבת פח חזית ימ- ~ Q50
VB54051622Q50  -015 - '015אינפינטיחליפי377.45שפם פנס ראשי שמ- ~ Q50

VB5405167Q50  -015 - '015אינפינטיחליפי328.2כיסוי וו גרירה אח- ~ Q50
VB540517611Q50 -015 015אינפינטיחליפי503.22כיסוי ערפל ימ' עם חור דגם ספורט- ~ Q50
VB540517621Q50 -015 015אינפינטיחליפי503.22כיסוי ערפל שמ' עם חור דגם ספורט- ~ Q50

VB5405178Q50 14- 015אינפינטיחליפי513.4גריל מגן קד'-אינפיניטי- ~ Q50
VB54051791Q50/SEDAN -014  '015אינפינטיחליפי260.82תושבת מגן ימ- ~ Q50

VB540517911Q50 -015 '015אינפינטיחליפי370.7תומך מגן רד' ימ- ~ Q50
VB54051793GQ50  -015 - '015אינפינטיחליפי231.29תפס צדדי למגן קד' ימ- ~ Q50

VB5405180QX60  -017 - '015-021אינפינטיחליפי1376.26חיזוק קד' על ~ QX60
VB5405181QX60 017- - 015-021אינפינטיחליפי6014.15מגן אחורי חיצוני ~ QX60

VB54051813TQ50  -015 - 015אינפינטיחליפי5575.2מגן קד' חיצוני- ~ Q50
VB54051851Tחורים+Q50 015- 015אינפינטיחליפי4990.29מגן אח' חיצ'-אינפניטי- ~ Q50

VB54051853QX60 -017 015-021אינפינטיחליפי4811.33מגן אח ~ QX60
VB5405185Tללא חורים Q50 14- חליפי4872.2מגן אח'- אינפיניטי
VB5405186GQX50  -015 - '015אינפינטיחליפי2199.97ספויילר תח' למגן אח- ~ Q50

VB5405191Q50  -015 - '015אינפינטיחליפי210.8תומך צדדי ימ' למגן קד- ~ Q50
VB54051961Q50 014-018 - '015אינפינטיחליפי259.77ציר למכסה מנוע ימ- ~ Q50
VB54051962Q50 014-018 - '015אינפינטיחליפי491.9ציר למכסה מנוע שמ- ~ Q50

VB5405199Q50  014-015 '015אינפינטיחליפי769.1תושבת ימ' למגן קד- ~ Q50
VB5405200QX60  -017 - 015-021אינפינטיחליפי5480.7פח חזית ~ QX60
VB5405217Q60  -017 '017אינפינטיחליפי659.9ביטנה כנף קד ימ- ~ Q60
VB5405218Q60  -017 '017אינפינטיחליפי690.99ביטנה כנף קד שמ- ~ Q60

VB54052217GQ60  -017 - ('חלק קד) '017אינפינטיחליפי445.66ביטנה קד' ימ- ~ Q60
VB54052218GQ60  -017 - '017אינפינטיחליפי638.61ביטנה קד' שמ- ~ Q60
VB54052237GQ60  -017 - '017אינפינטיחליפי1019.75מגן בוץ אח' ימ- ~ Q60

VB540522762GQ60  -017 - '017אינפינטיחליפי1072.28כיסוי פנס ערפל שמ- ~ Q60
VB54052285G017-  קופה Q60 - '017אינפינטיחליפי4642.7מגן אח- ~ Q60
VB54052286GQ60  -017 - '017אינפינטיחליפי2854.39ספויילר תח' למגן אח- ~ Q60

VB54052610QX60 -17 '015-021אינפינטיחליפי252.76תושבת לפנס ערפל שמ ~ QX60
VB54052611QX60 -17 '017אינפינטיחליפי252.76תושבת לפנס ערפל ימ- ~ Q60
VB54052755QX60  -014 - '015-021אינפינטיחליפי622.57תומך כנף קד' ימ ~ QX60
VB54052756QX60  -014 - '015-021אינפינטיחליפי258.4תומך כנף קד' שמ ~ QX60
VB54052762Q60  -017 - (ניקל) '015-021אינפינטיחליפי978.63תריס שמ' במגן קד ~ QX60
VB54052787Q60  -017 - '017אינפינטיחליפי802.21גריל תח- ~ Q60

VB54052791GQ60  -017 - '017אינפינטיחליפי153.51תושבת ימ' למגן קד- ~ Q60
VB54052792GQ60  -017 - '017אינפינטיחליפי153.51תושבת שמ' למגן קד- ~ Q60

VB54052881QX60  -017 '015-021אינפינטיחליפי169.79תפס מגן אח' שמ ~ QX60
VB54052882QX60  -017 '015-021אינפינטיחליפי136.31תפס מגן אח' ימ ~ QX60

VB5405300Q50  -015 - 015אינפינטיחליפי3130.12פח חזית- ~ Q50
VB5405351Q50 -018- '015אינפינטיחליפי2053.59גריל קד- ~ Q50
VB5405367Q50  -018 - '015אינפינטיחליפי78.19כיסוי וו גרירה אח- ~ Q50
VB5405368QX50 -019 015אינפינטיחליפי164.5כיסוי וו גרירה לפגוש קדמי- ~ Q50

VB54053771QX50 -019 015אינפינטיחליפי1075.5קישוט ימין  פגוש קדמי- ~ Q50
VB54053772QX50 -019 015אינפינטיחליפי744.6קישוט שמאל פגוש קדמי- ~ Q50
VB5405381TQ50 18-'015אינפינטיחליפי5796.86מגן קד- ~ Q50

VB5406100Q70 /M37 -014 015אינפינטיחליפי3679.95פח חזית- ~ Q70
VB5406111Q70 -015 '015אינפינטיחליפי1976.25כנף קד' ימ- ~ Q70
VB5406112Q70 -015 '015אינפינטיחליפי4054.76כנף קד' שמ- ~ Q70

VB5406153GQX70 015-019 - '015-019אינפינטיחליפי3807.75גריל קד ~ QX70
VB5406175GQ70 GT-015 015אינפינטיחליפי284.67מגן קד' ימ' -אינפיניטי- ~ Q70

VB54061761GQ-70 015אינפינטיחליפי291.13מסגרת ערפל ימין- ~ Q70
VB5406183QX60  -017 - '015-021אינפינטיחליפי832.48קלקר מגן קד ~ QX60

VB54061831QX60 -017 - 015-021אינפינטיחליפי738.94קלקר לפגוש קדמי ~ QX60
VB55011887014-019 מיני קופר F56- 'ב.מ.וו / מיניחליפי669מסגרת פנס ערפל אח(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55017003R60 018-/S 13- ב.מ.וו / מיניחליפי277.7אטם פח חזית מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB5501701F-56 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי1013.9מחזיק פח חזית(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר
VB55017281F55 -13 '4)ב.מ.וו / מיניחליפי376.9גריל שמאל תחD (F55 014-021 ~ מיני קופר
VB55017282F55 -13 '4)ב.מ.וו / מיניחליפי503גריל ימין תחD (F55 014-021 ~ מיני קופר

VB5501780014- מיני קופר F-56 'ב.מ.וו / מיניחליפי901.8חיזוק קד' דק במגן קד(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55017801014- מיני קופר F-56 'ב.מ.וו / מיניחליפי2889.56חיזוק קד' במגן קד(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB5501781013-016 מיני קופר R60 - ב.מ.וו / מיניחליפי5360.3מגן קד' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55017880X2/017- X1/013 -018 - ב.מ.וו / מיניחליפי1114.7חיזוק קד' - מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55022171 15 ב.מ.וו / מיניחליפי191המשך ביטנה קד' ימ'-סידרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5502218F20 011-015 'ב.מ.וו / מיניחליפי191כיסוי ביטנה קד' שמ' תח(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5502233F20  12-18 ב.מ.וו / מיניחליפי874.3כונס תחתון(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5502255F20  1  -013 ב.מ.וו / מיניחליפי907.9גריל קד' ימ' סדרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5502256F20  1  -013 ב.מ.וו / מיניחליפי907.9גריל קד' שמ' סדרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5502268012-  1 סדרה (F20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי280.6כיסוי וו גרירה קד(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55022731012-018 1 'סד (F20) - ב.מ.וו / מיניחליפי1664.9מגן מנוע מרכזי(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55022811F20 1 17 ב.מ.וו / מיניחליפי4507.9מגן קד'-סידרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55022811TF20 1 17 ב.מ.וו / מיניחליפי4507.9מגן קד'-סידרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55022875D F20 1 -011 ב.מ.וו / מיניחליפי950קשוט מגן אח' סידרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55022881I118 -015-017ב.מ.וו / מיניחליפי1151תומך מגן אח ימ- ~ I8
VB55022882I118 -015-017ב.מ.וו / מיניחליפי1151תומך מגן אח שמ- ~ I8
VB55022990F20 -15 1 'ב.מ.וו / מיניחליפי234כיסויי וו גרירה אח'סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5502387017- שחור F20 ב.מ.וו / מיניחליפי772.1קישוט במגן אח ב.מ.וו(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55023873017- לבן F20 ב.מ.וו / מיניחליפי359.3קישוט במגן אח ב.מ.וו(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5505100E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי1126.6פח חזית (פלסטיק) סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505110E87 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי3509.56מכסה מנוע סד'1 5דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505111E87 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי867.2כנף קד' ימ' סד'1 5דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505112E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי867.2כנף קד' שמ' סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB5505112TE87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי867.2כנף קד' שמ' סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
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VB5505117E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי497.6בטנה קד' ימ' (חלק קד') סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505118E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי660בטנה קד' שמ' (חלק קד')סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505152BMW 1 ב.מ.וו / מיניחליפי760.23גריל שמ' ניקל\שחור(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505154E87 1 -08 ב.מ.וו / מיניחליפי617גריל קד'ימ' סדרה(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505157E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי465גריל שמ' עם ניקל (דגם סגור)סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505158E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי424גריל ימ' עם ניקל (דגם סגור)סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB55051621E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי580.26תומך תפס לפנס ראשי ימ' סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB55051622E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי580.26תומך תפס לפנס ראשי שמ' סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB5505167E87 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי97כיסוי וו גרירה למגן אח' סד'1 5דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB550517711E87 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי87.4קישוט ימ מגן קד(מחוספס עם חור)סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB550517721E87 1 5-11ב.מ.וו / מיניחליפי297.01קישוט מגן קד' שמ-סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB5505177504-11 1'ב.מ.וו / מיניחליפי242קישוט מגן קד' ימ'+חישן סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505180E87 5D 1 08/3-12'ב.מ.וו / מיניחליפי1307.69חיזוק למגן קד' סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505181E87 1 5-11ב.מ.וו / מיניחליפי1439.6מגן קד צבע(ללא חור לשפריצר/חישן)סד(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB55051811TD5 E-87 1 ב.מ.וו / מיניחליפי3308.56מגן קד  118 07 סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB550518125D E87 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי2904מגן קד'+חור לחשייני מרחק+שפריצר(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB550518121E87 03-010 - ב.מ.וו / מיניחליפי1980מגן קד' חיצ' עם חורים(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505181TE87 1 5-11ב.מ.וו / מיניחליפי1439.6מגן קד צבע(ללא חור לשפריצר/חישן)סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB55051821E87 10-11 ב.מ.וו / מיניחליפי398.9ספויילר תח' למגן קד' לצבע סד'1 5דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB5505184E87 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי685.26חיזוק למגן אח' סד'1 5דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505185E87 5D 1 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי1420.7מגן אח' עליון לצבע סד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB550518512E81/E87 -03/07 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי3209.56מגן אח(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB55051871E87 LCI/E81 07 05-11- 'ב.מ.וו / מיניחליפי742.4קישוט לצבע מגן אח(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB55051872120-'ב.מ.וו / מיניחליפי314.1קישוט מגן אח(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB550518735-11 ב.מ.וו / מיניחליפי409.6קישוט מגן אח' צבע(עם חור חיישן)סד'1 5דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד

VB5505267E87 -09  'ב.מ.וו / מיניחליפי199כיסוי וו אח(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5505280F20/F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי908.56חיזוק תח' למגן קד' סד'3/1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55053101F20/F30 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי798.3נעול תח' שמ' למכסה מנוע סד1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55053102F20/F30 1 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי798.3מנעול חש תח ימ למכסה מנוע סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5505367-F20 015 'ב.מ.וו / מיניחליפי278.8כיסוי וו גרירה אח(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55053671-F20 015 'ב.מ.וו / מיניחליפי278.8כיסוי וו גרירה אח(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55053755F30/F20  -012 - ב.מ.וו / מיניחליפי366.2כונס אויר ימ' למצנן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55053756F30/F20  -012 - ב.מ.וו / מיניחליפי458.8כונס אויר שמ' למצנן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55053781014- 1 ב.מ.וו / מיניחליפי537.6תריס ימ' במגן קד סדרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5506168E-88 -07 'ב.מ.וו / מיניחליפי125כיסוי לוו גרירה קד(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB5507100R60 14-11/ב.מ.וו / מיניחליפי3700.3פח חזית מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB550711113- ב.מ.וו / מיניחליפי2885.9כנף קד' ימין מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB550711215 מיני קופר-L ב.מ.וו / מיניחליפי2885.9כנף קד(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55071171F-56 014-017 'ב.מ.וו / מיניחליפי1094ביטנה לכנף קד' ימ(R50) 02-06 ~ מיני קופר
VB55071171715 ב.מ.וו / מיניחליפי742ביטנה כנף קד' ימין מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55071177R60 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי401.3תושבת לוחית רישוי אח' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB550711788R60 011-016 'ב.מ.וו / מיניחליפי653.9תושבת לוחית רישוי קד(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB5507118R60 011-014 (דגם בסיסי) 'ב.מ.וו / מיניחליפי881ביטנה קד' שמ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071188F-56 014-017 'ב.מ.וו / מיניחליפי1098.1ביטנה לכנף קד' שמ(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר

VB55071188115 מיני קופר-L ב.מ.וו / מיניחליפי1067.2בטנה קד(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507128017-  קאנטרימן (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי656.9מסגרת פנס ראשי שמ(F60) 017-  קאנטרימן
VB550712914-19 מיני (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי656.9מסגרת ניקל לפנס ראשי ימ(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר
VB5507151R60  -011 ב.מ.וו / מיניחליפי597.2גריל תחת' קד' ג'יפ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55071521014- מיני קופר F-56 014 'ב.מ.וו / מיניחליפי896.9מסגרת ניקל לגריל קד(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB550715231F56 014- ב.מ.וו / מיניחליפי894.6מסגרת גריל מרכזי במגן קד' ניקל(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55071531014-019 מיני F56 - (פס קישוט אדום) 'ב.מ.וו / מיניחליפי1986.44גריל קד(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר
VB5507153T15 ב.מ.וו / מיניחליפי1434גריל קד[ניקל]-מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071600R60 -015 ב.מ.וו / מיניחליפי3980.56פח חזית מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507161015- ב.מ.וו / מיניחליפי4809.56מכסה מנוע מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB5507166R60  -013  'ב.מ.וו / מיניחליפי49.4כיסוי וו גרירה אח' שמ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507166114- ב.מ.וו / מיניחליפי756.2קשת כנף אח' ימ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507166214- ב.מ.וו / מיניחליפי673קשת כנף אח' שמ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507166314- ב.מ.וו / מיניחליפי882קשת כנף אח' ימ'(הכנה לצבע)מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507166414- ב.מ.וו / מיניחליפי882קשת כנף אח' שמ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB5507167R60  -013  'ב.מ.וו / מיניחליפי233כיסוי וו גרירה אח' ימ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507168R60 -13 ג'יפ(COOPER S/SD) 'ב.מ.וו / מיניחליפי57.9כיסוי וו גרירה קד(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55071681R60 -13 ב.מ.וו / מיניחליפי234כיסוי וו גרירה קד' (דגם בסיסי) ג'יפ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071685R60  -013 ב.מ.וו / מיניחליפי2641.4מגן אח' ללא ניקל עם חור לחיישן(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB550716851R60  -013 ב.מ.וו / מיניחליפי1216.3מגן אח' ללא ניקל ללא חור לחיישן(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB550716853R60  -013 ב.מ.וו / מיניחליפי5241.8מגן אח' עם ניקל וללא חור לחיישן(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB5507173114 מיני קופר R-56 'ב.מ.וו / מיניחליפי899.6כיסוי מנוע תח(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507176114- ב.מ.וו / מיניחליפי448.59ניקל לפנס ראשי ימ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507176215 מיני קופר-L ב.מ.וו / מיניחליפי448.59מסגרת ניקל לפנס ראשי(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB5507178R60  -011 ב.מ.וו / מיניחליפי233.3גריל תחת' במגן קד' ללא ניקל גי'פ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507178216- ב.מ.וו / מיניחליפי388.7גריל במגן קד' מרכזי מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55071783TF-56 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי720.9רשת מרכזי במגן קד' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071791014-019 מיני (F56) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי395.5תומך צדדי קד' ימ(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר

VB5507181R60  -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1560מגן קד' (דגם בסיסי) ללא ניקל ג'יפ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071811R60  -011 ב.מ.וו / מיניחליפי4538מגן קד' (דגם בסיסי) עם ניקל ג'יפ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071812R60  -011 ב.מ.וו / מיניחליפי5286.09מגן קד' חיצוני ג'יפ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071813F-56 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי4308.56מגן קדמי חיצ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB5507182R60  -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1446ספויילר קד' תחת' גי'פ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071821F56 -014- ב.מ.וו / מיניחליפי860.7ספויילר קדמי מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB550718211011-015 מיני קופר R60 'ב.מ.וו / מיניחליפי1298.69ספויילר קד' תח(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55071821TF-56 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי858.7ספויילר קדמי מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB5507184TF56 -013/ב.מ.וו / מיניחליפי5999מגן אח' על' מיני קופר(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר
VB55071851T13- חליפי3309.56מגן אח מיני קופר

VB5507185TF56 -014/ב.מ.וו / מיניחליפי5997מגן אח' מט-שחור מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
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VB5507191014 - מיני קופר R60- 'ב.מ.וו / מיניחליפי351תפס אח' ימ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507192R60 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי350תפס אח' שמ' מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן

VB55072555S -015 מיני קופר R ב.מ.וו / מיניחליפי604.5ספוילר קד' תחתון(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB55072556014-021 מיני (F56) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי573.7ספויילר שמ' למגן קד(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר

VB5507267F60  -021 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי315.25כיסוי וו גרירה למגן אח(F60) 017-  קאנטרימן
VB5507278S 13- ב.מ.וו / מיניחליפי553כיסוי תחתון במגן קד' מיני קופר(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר
VB5507280F60  -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2881.33תומך מגן קד' על(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר
VB5507281017-ב.מ.וו / מיניחליפי5304.7מגן קדמי - מיני קופר קנטמרן(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5507286F60 018- ב.מ.וו / מיניחליפי2276.8ספוילר מיני קופר(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר

VB55072861017-  קאנטרימן (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1253מגלש מגן אח(F60) 017-  קאנטרימן
VB5507368017-  קאנטרימן (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי293.56כיסוי וו גרירה למגן קד(F60) 017-  קאנטרימן

VB55073787017-  קאנטרימן (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי851.82גריל תח' במגן קד(F60) 017-  קאנטרימן
VB5507381017-  קאנטרימן (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5143.24מגן קד(F60) 017-  קאנטרימן
VB5507382017-  קאנטרימן (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5404.28ספויילר תח' למגן קד(F60) 017-  קאנטרימן
VB5507385017-  קאנטרימן (F60) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4999.64מגן אח(F60) 017-  קאנטרימן
VB5508158F07 GT 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי270.9תושבת לפנס קד' ימ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5508159F07 GT 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי754תושבת לפנס קד' שמ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5508168F18  5  -013 14)ב.מ.וו / מיניחליפי331כיסוי לוו גרירה קד' סדרה- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל
VB5508171F07 GT 09-013 - ב.מ.וו / מיניחליפי239.4כיסוי מתיז ימ' במגן(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5508172GT F07 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי239.4כיסוי מתיז במגן קד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB55081757F07 GT 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי189.9תומך כנף קד' שמ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5508176F07 GT 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי519גריל שמ' למגן קד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB55081841T15 5 14)ב.מ.וו / מיניחליפי6993.4מגן אח-ב.מ.ו סדרה- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל
VB5508185F18 5 15 14)ב.מ.וו / מיניחליפי9354מגן אח'-סידרה- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל

VB5508185TF18 5 -012 14)ב.מ.וו / מיניחליפי9354מגן אח'-סידרה- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל
VB55081871F07 GT 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי344קישוט מגן קד' ימ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55081872F07 GT 09-013  - 'ב.מ.וו / מיניחליפי344קישוט מגן קד' שמ(F07) 010-15 'סד ~ GT 5
VB55081918F18  -013  14)ב.מ.וו / מיניחליפי331כיסוי ימ' למתזים- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל
VB55081919F18  -013  14)ב.מ.וו / מיניחליפי331כיסוי שמ' למתזים- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל

VB5508618ב.מ.וו / מיניחליפי679.9שפריצר שמ במגן קד'-סידרה 7 יבוא אישי(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5508619730 010 'ב.מ.וו / מיניחליפי679.9עין שפריצר ימ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5511039F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי983ביטנה לכנף אח' שמ' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55110594F90 -17 'ב.מ.וו / מיניחליפי3178.7כיסוי תח' למגן אח(M5 (F90  017- ~ 5 'סד
VB5511067F90 -17 'ב.מ.וו / מיניחליפי298.3כיסוי לוו גרירה אח(M5 (F90  017- ~ 5 'סד

VB55110681F20/F30-012 'ב.מ.וו / מיניחליפי262.2תושבת תח' שמ' לרדיאטור סד1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5511073112 3 ב.מ.וו / מיניחליפי800.9מגן גחון קד' שמ' סידרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511085M ב.מ.וו / מיניחליפי7078.9מגן אח-ב.מ.ו סדרה 3 14 דגם(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55110880M5 F90 -17 'ב.מ.וו / מיניחליפי909.1תומך פגוש אח(M5 (F90  017- ~ 5 'סד
VB55111001010-015 5 'סד (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי150כיסוי מצננים על(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55111010F30 4D 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי7280.56מכסה מנוע סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111012S30/F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי1659.9כנף קד' שמ' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111017F30 D4 3 -012'ב.מ.וו / מיניחליפי359.56המשך ביטנה קד' ימ' (משולש) - סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB551110171F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי664ביטנה כנף קד' ימ'(חלק אח' קשת) סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551110172F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי796.6פלסטיק כיסוי דופן קד' ימ' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55111018F30 D4 3 -012'ב.מ.וו / מיניחליפי490ביטנה כנף קד' שמ' (חלק קד') סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551110181F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי703ביטנה כנף קד' שמ'(חלק אח' קשת) סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551110182F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי881פלסטיק כיסוי דופן קד' שמ' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551110217F30  -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1010ביטנה קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551110352014 4 'ב.מ.וו / מיניחליפי101כיסוי לביטנה קדמי שמאל-סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55111051X1 (E84 012-015) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי236.7גריל מרכזי במגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55111055012-018 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי623.44גריל קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111056012-018 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי623.29גריל קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB551110614F-25 011-015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי884.5עין למתז שמ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB551110615X3 010-017 גיפ(F25) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1363.9עין למתיז ימ'במגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB551110617X6 (F16  -015) - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי991מתיז למגן קד ~ X6 (F16)

VB55111067X3 010-017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי288.2סט כיסויים לוו גרירה מגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55111070F30 012- 3 'ב.מ.וו / מיניחליפי311קישוט מרכזי במגן קד' ניקל סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511108009-015  7 'סד (F01) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי691חיזוק תח'  למגן אח(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55111081E92 08-11  ב.מ.וו / מיניחליפי410גריל מרכזי במגן קופה(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VB551110GLF20/F30  -012 - (חימום) 'ב.מ.וו / מיניחליפי529.92זכוכית ראי שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551110GRF30  012-017 - (חימום) 'ב.מ.וו / מיניחליפי516.6זכוכית ראי ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111156012-018 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1064.15גריל קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB551111610M3 (F80 014-018) - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי418.08תושבת לפנס ערפל קד' שמ ~ M3 (F80)
VB551111611012-018 3 סדרה F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי417.67תושבת פנס ערפל קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551111672F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי785.9כיסוי ימ' תח' למנוע(קטן)סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55111178F30/F31 12-14 ב.מ.וו / מיניחליפי779תושבת לוחית רישוי(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551111781X5 014 F15 '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי653.7תושבת לוחית רישוי קד ~ X6 (F16)

VB5511118012-017 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי450.1מגן בוץ קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111187-016 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי785.1קישוט במגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511138X5 F15 013-018 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי2128.7ביטנה אח' שמ ~ X6 (F16)
VB55111513F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי327תריס שמ'+לערפל למגן קד' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111514F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי120.13תריס ימ'+לערפל למגן קד' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511155F30  3  -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי924.6גריל קד ימ שחור (דגם ספורט) סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111555320 12-'ב.מ.וו / מיניחליפי523כונס אויר ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551115563 12+ ב.מ.וו / מיניחליפי523כונס מתחת לפנס שמ' סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511156F30  3  -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי924.6גריל קד שמ שחור (דגם ספורט) סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111731M F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי611.8כיסוי תח' למגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB551117311M F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי990כיסוי תח' למגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111732F30/F31 012-015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2588.9מגן מנוע תח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111761F30 012-014 'ב.מ.וו / מיניחליפי349תומך לפנס ערפל ימ' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511176123 012 'ב.מ.וו / מיניחליפי691כיסוי ערפל ימין-סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111762F30 012-014 'ב.מ.וו / מיניחליפי349תומך לפנס ערפל שמ' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511176213 012 'ב.מ.וו / מיניחליפי515.9כיסוי ערפל שמאל-סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB55111767M F31/F30 -014- 'ב.מ.וו / מיניחליפי118כיסוי לוו גרירה אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111781012-014 3סד F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי551גריל ימ' פתוח מגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551117823 13 ב.מ.וו / מיניחליפי551.9תריס ימ' במגן קד' -סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111790F20/F30 -012 - ב.מ.וו / מיניחליפי406.31תומך תח' צדדי למגן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111793F30/3 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי660תומך מגן קדמי אלומיניום ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511180115 5 ב.מ.וו / מיניחליפי1297תומך מרכזי במגן אח' סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5511181F30 12-14 ב.מ.וו / מיניחליפי9978מגן קד' חיצוני ללא חורים(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111813TF-30 2012-2016 ב.מ.וו / מיניחליפי8209מגן קד' חיצוני(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511182M3 F30 -014-'ב.מ.וו / מיניחליפי937.22ספויילר קד' תח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511184F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי3401.23חיזוק(מתכת) למגן אח' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511185014-012 3סד F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי5108.56מגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55111853F-30 2012-2016 'ב.מ.וו / מיניחליפי6490מגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55111884012-014 ספורט F30 3  - 'ב.מ.וו / מיניחליפי701.9כיסוי ערפל קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511201017- 5 'סד  M5 (F90) - ב.מ.וו / מיניחליפי542חיזוק על' לפח חזית(M5 (F90  017- ~ 5 'סד
VB551120113 013 'ב.מ.וו / מיניחליפי1616כונס אויר עליון-ב.מ.וו סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511202015- 228 3ב.מ.וו / מיניחליפי1519.09גשר עליון לפח חזית סידרה(GT (F34 016- ~ 3 סדרה
VB5511215012-017 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2937.5פלסטיק סף שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511216012-017 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2937.5פלסטיק סף ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511217M F30 013-014 - (משולש) 'ב.מ.וו / מיניחליפי551המשך ביטנה קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55112523-016 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי978.8ניקל בתריס ערפל ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511253F30 015-018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1110.5גריל קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511255F30 -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי1537.5גריל ימ' למגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511256F30 -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי651.2גריל שמ' למגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55112755F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי887תומך קד'ימ' בכנף קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55112756BMW  14- L ב.מ.וו / מיניחליפי887תומך כנף(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55112761-016 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי936.1תריס ערפל ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB551127610012-018 3 'סד LCI (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי702.71כיסוי ערפל קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55112762-016 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי900.8תריס ערפל שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB551127620012-018 3 'סד LCI (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי702.71כיסוי ערפל קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55112770-016 3 'סד F30 - ב.מ.וו / מיניחליפי533.3ניקל מרכז' במגן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB551127701016- 30'ב.מ.וו / מיניחליפי775.3קצה ניקל מרכ' במגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55112782F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי689כיסוי ערפל שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551127914  'סד BMW ב.מ.וו / מיניחליפי544.9תומך קד' ימין(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB551127910F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי52.01תפס צד עלי'(קטן) ימ' למגן קד' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551127911F32  -014 - ב.מ.וו / מיניחליפי702.99תומך ימ' למצננים(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55112792אלומניום F30 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי544.9תומך שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551127920F30 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי115.13תפס צד עלי'(קטן)שמ' למגן קד' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551127921015-  2 'סד (F22) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי584תומך שמ' למגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB551127934 14 ב.מ.וו / מיניחליפי321תומך קד' ימ'-סידרה(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55112794BMW 014-  'ב.מ.וו / מיניחליפי321תומך מגן קד שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55112795-016 3 'סד F30 - ב.מ.וו / מיניחליפי874.19תומך מרכז' במגן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55112811-016 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5869.56מגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55112811T-016 3 'סד F30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5869.56מגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5511281Tספורט LCI F-30 'ב.מ.וו / מיניחליפי7998.9מגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5511287F30 3 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי701.22ניקל במגן אח' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB551130192-98 318 ב.מ.וו / מיניחליפי179.9פח חזית עליון - ב.מ.וו(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל

VB5511305196-98 318 ב.מ.וו / מיניחליפי557פח צר+מס' לגריל ד.חדש - ב.מ.וו(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל
VB5511310192-98 318 ב.מ.וו / מיניחליפי4530.56מכסה מנוע - ב.מ.וו(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל
VB5511311396-98 318 ב.מ.וו / מיניחליפי858.9כנף קד' ימ' - ב.מ.וו(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל

VB5511356E36 3 91-97'ב.מ.וו / מיניחליפי112.6גריל קד' שמ' - סד(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל
VB5511377792-98 318 ב.מ.וו / מיניחליפי65.3כיסוי פנס ערפל שמ' - ב.מ.וו(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל

VB551138092-98 318 - ב.מ.וו / מיניחליפי331.8חיזוק מגן קד' פיבר(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל
VB5511380192-98 318 ב.מ.וו / מיניחליפי331.8חיזוק מגן קד' ברזל - ב.מ.וו(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל

VB5511385E36 3 91-97'ב.מ.וו / מיניחליפי965.56מגן אח' חיצ' - סד(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל
VB55114111E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי534.9כנף קד' ימ' סד'3 2דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB5511417E46 3 99-05ב.מ.וו / מיניחליפי199.9ביטנה כנף קד ימ(חלק אח' קשת)סד(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511418E46 3 99-05ב.מ.וו / מיניחליפי140ביטנה כנף קד' שמ(חלק אח' קשת)סד(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB5511451399-01 318 ב.מ.וו / מיניחליפי111גריל קד' ימ' שחור - ב.מ.וו(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511451499-01 318 ב.מ.וו / מיניחליפי129.1גריל קד' שמ' שחור - ב.מ.וו(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55114515E46 99-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי286.5גריל חזית ימ'(שחור/ניקל) סד'3 2דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55114516E46 99-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי180.8גריל חזית שמ'(שחור/ניקל) סד'3 2דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB551145699-01 318 ב.מ.וו / מיניחליפי57.9קשוט פנס ראשי שמ' - ב.מ.וו(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55114651E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי261.4פס קישוט(שחור)כנף קד ימ סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55114671E46 99-05 ב.מ.וו / מיניחליפי193.9פס קישוט(שחור)דלת קד' ימ' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55114761E-46 98-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי52.8גריל למגן קד' ימ(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB5511477E46 3 98-01'ב.מ.וו / מיניחליפי70.2תושבת מס' רישוי קד' - סד(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511478E46 3 98-01'ב.מ.וו / מיניחליפי87.7גריל במגן קד' - סד(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB55114791E46 2/4D 3 99-05'ב.מ.וו / מיניחליפי28.5תומך ימ' למגן קד' סד(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511481E46 99-01 'ב.מ.וו / מיניחליפי718.6מגן קד' חיצ' סד'3 4דל(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511484E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי706.99חיזוק מגן אח' סד'3 2דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB551148599-01 318 ב.מ.וו / מיניחליפי979.9מגן אח' חיצ' - ב.מ.וו(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511486E46 ב.מ.וו / מיניחליפי189.7קישוט מגן אח' תחתון ספויילר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB5511487199-01 318 ב.מ.וו / מיניחליפי258קשוט למגן אח' מרכזי - ב.מ.וו(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511487299-01 318 ב.מ.וו / מיניחליפי168.4קשוט למגן אח' ימ' - ב.מ.וו(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511487399-01 318 ב.מ.וו / מיניחליפי168.4קשוט למגן אח' שמ' - ב.מ.וו(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55114881-02 318 - ב.מ.וו / מיניחליפי32.8תומך מגן אח' ימ' פלסטיק(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB551149098-05 318 ב.מ.וו / מיניחליפי32.7כיסוי וו גרירה אח(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511510E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי2519.9מכסה מנוע סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511511E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי355כנף קד' ימ' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511512E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי333.2כנף קד' שמ' סד'3 4דל(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511517E46 99-05 ב.מ.וו / מיניחליפי210.1ביטנה כנף קד' ימ'(חלק קד')סד3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511518E46 99-05 ב.מ.וו / מיניחליפי210.1ביטנה כנף קד' שמ'(חלק קד')סד3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB55115511E46 3 99-05ב.מ.וו / מיניחליפי86גריל חזית ימ(במ.מנוע)שחור/ניקל סד(E46) 99-05 ~ 3 'סד



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5511555E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי125.6שפם פנס ראשי ימ' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511556E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי140.3שפם פנס ראשי שמ' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511561E-46 98-06 'ב.מ.וו / מיניחליפי45.8כיסוי לפנס ערפל ימ(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511562E-46 98-06 'ב.מ.וו / מיניחליפי45.8כיסוי לפנס ערפל שמ(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB55115621E46 98-06  'ב.מ.וו / מיניחליפי399.1שפם לפנס ראשי ימ(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55115622E46 98-06  'ב.מ.וו / מיניחליפי459.6שפם לפנס ראשי שמ(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55115642E46/E39 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי176משאבה למיכל שפריצרים סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB5511568E46 99-06 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי160כיסוי וו גרירה למגן קד(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511576E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי323.3כיסוי וו גרירה קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB5511576298-06 ספורט E-46 'ב.מ.וו / מיניחליפי48.7כיסוי לפנס ערפל ימ(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511577E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי111.7פלסטיק מס' במגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB55115771E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי128.66קישוט ימ' למגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55115772E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי128.6קישוט שמ' למגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB5511578E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי191.7גריל מרכז' למגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55115781E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי98.9תריס ימ' (פתוח) למגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55115782E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי101.2תריס שמ' (פתוח) למגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB551157911E46 98-06 'ב.מ.וו / מיניחליפי103.8תפס מגן קד' ימ(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55115792E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי42.1תומך שמ' למגן קד' סד'3 4דל(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB551157921E46 98-06 'ב.מ.וו / מיניחליפי103.8תפס מגן קד' שמ(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55115793E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי56.7מחזיק צד ימ' למגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55115794E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי56.7מחזיק צד שמ' למגן קד' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB5511581E46 02-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי863.33מגן קד' חיצ' לצבע סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5511585E46 02-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי989.56מגן אח' חיצ' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד

VB55115871E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי174קישוט ימ' למגן אח' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55115872E46 99-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי136.7קישוט שמ' למגן אח' סד'3 4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55115881E46 -3 98-06 ב.מ.וו / מיניחליפי440.8תומך אח' ימ' צדדי סידרה(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55115882D2 E46 -3 98-06 ב.מ.וו / מיניחליפי601.5תומך אח' שמ' צדדי סידרה(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB551158821D4 E46 -3 98-06 ב.מ.וו / מיניחליפי173.9תומך אח' שמ' צדדי סידרה(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5511610E46 03-05 'ב.מ.וו / מיניחליפי1945מכסה מנוע סד'3 2דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB551170805-011 3 ב.מ.וו / מיניחליפי765.6מתיז מים במגן קד' - סדרה(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB551171005-09 בלבד E90 ב.מ.וו / מיניחליפי2195.56מכסה מנוע סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117100E90/LCI 05-09 ב.מ.וו / מיניחליפי92תפס שמ' למגן קד'(בכנף)סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB551171001E90/LCI 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי112תפס שמ' למגן קד' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117101E90/LCI 05-09 ב.מ.וו / מיניחליפי92תפס ימ' למגן קד'(בכנף)סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB551171011E90/LCI 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי41תפס ימ' למגן קד' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511711320 06 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי863.9כנף קד' ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117117109-11 3'סד E90/LCI('חלק קד)'ב.מ.וו / מיניחליפי881ביטנה כנף קד ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117117209-11 3'סד E90/LCI('חלק קד)'ב.מ.וו / מיניחליפי881ביטנה כנף קד שמ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511712E90/LCI 3 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי863.9כנף קד' שמ' סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB551171707-09 320 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי664ביטנה כנף קד' קד' ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117171E90/LCI 05-11(חלק אח' קשת)'ב.מ.וו / מיניחליפי465.7ביטנה כנף קד' ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117181E90/LCI 05-11(חלק אח' קשת)'ב.מ.וו / מיניחליפי219.4בטנה כנף קד' שמ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB551171811E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי181רפלקטור ימ' למגן אח' סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117182E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי181רפלקטור שמ' למגן אח' סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117521E90/LCI 05-09 ב.מ.וו / מיניחליפי138.9ניקל עליון לגריל ימ' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117522E90/LCI 05-09 ב.מ.וו / מיניחליפי79ניקל עליון לגריל שמ' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511755E90/LCI 05-09 ב.מ.וו / מיניחליפי239.2גריל ימ'(שחור/ניקל)סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117555E90 -09 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי100כיסוי לביטנה קד' ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117556E90 -09 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי95כיסוי לביטנה קד' שמ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511756E90/LCI 05-09 ב.מ.וו / מיניחליפי237.2גריל שמ'(שחור/ניקל)סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117581E90 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי548.1תושבת(פלסטיק גדול)ימ' לפנס ראשי(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117591E90 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי548.1תושבת(פלסטיק גדול)שמ' לפנס ראשי(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511762108- 318 'ב.מ.וו / מיניחליפי126תומך פנס ראשי ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117622E90/320 -02 ב.מ.וו / מיניחליפי415.9שפם פנס ראשי שמ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117631012-017 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי122תפס פנס ראשי ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55117632012-017 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי122תפס פנס ראשי שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55117671318 06-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי80.7כיסוי מתיז לפנס ראשי ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511768E90/LCI 3 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי164.6כיסוי וו גרירה אח' - סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511773E-90 05-011 ב.מ.וו / מיניחליפי990כיסוי תח' למנוע(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117731330 07-ב.מ.וו / מיניחליפי420מגן מנוע תחתון(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511777E90 3 06-08ב.מ.וו / מיניחליפי24.5קישוט מגן קדמי מרכזי - סדרה(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117781E90/LCI 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי419.9גריל ימ' (שחור/ניקל) סד' 3 4דל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VB55117782E90/LCI 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי419.9גריל שמ'(שחור/ניקל)סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117783325 ב.מ.וו / מיניחליפי121.3תריס במגן ימ' ב.מ.וו(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55117785E90 09-011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי141גריל תח' ימ' במגן קד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB551178006-07 320 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי779.6חיזוק מגן קד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511781E90/LCI 3 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי2326.56מגן קד'(ללא חיישן שפריצר)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117811E90/LCI 3 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי1697.4מגן קד'+חיישן ללא שפריצר סד(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VB55117813E90/LCI 3 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי3980מגן קד(ללא חיישןעם שפריצר)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511781TE90/LCI 3 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי2326.56מגן קד'(ללא חיישן שפריצר)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511784E90/LCI 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי1900.22חיזוק למגן אח' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511785E90/LCI 3 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי3321.2מגן אח'(ללא חורים לחיישן)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117851E90/LCI 3 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי5120.6מגן אח'(עם חורים לחיישן)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB551178512E90/LCI 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי5260.3מגן אח'+חורים לחיישן סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55117GL05-11 3 סדרה (E90) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי533.9זכוכית ראי שמ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118111E92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי1793.13כנף קד' ימ' סד' 3 2 דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118112E92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי1815.13כנף קד' שמ' סד' 3 2 דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511817E92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי240.5ביטנה קד' ימ' (חלק אח' ) סד'3 2דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB55118171E92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי1218.7ביטנה קד' ימ' (חלק קד' ) סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511818E92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי349.8ביטנה קד' שמ' (חלק אח') סד'3 2 דל(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VB55118181E92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי947ביטנה קד' שמ' (חלק קד' ) סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB5511851E92 LCI 03/10-12 ב.מ.וו / מיניחליפי772.5גריל מרכזי למגן קד סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118531E92 LCI 03/10-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1029.3גריל שמ'(הכל ניקל)סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
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VB55118532E92 LCI 03/10-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1029.3גריל ימ'(הכל ניקל)סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118533E92 LCI 03/10-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי880גריל שמ(שחור/ניקל)סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118534E92 LCI 03/10-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי880גריל ימ(שחור/ניקל)סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB551185508 3 ב.מ.וו / מיניחליפי221גריל קד' ימ'[ניקל]-ב.מ.ו סדרה(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118551E92 06-09 ב.מ.וו / מיניחליפי496.4גריל קד' ימ' מושלם(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118561E92 05-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי554.6גריל קד' שמ' (שחור/ניקל) סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118616012-  1 'סד (F20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1325.4עין שפריצר לפנס קד' שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55118617M4/012- F20 -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1325.4מתז לפנס ראשי ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5511871325-08 ב.מ.וו / מיניחליפי170כיסוי מיתז מים ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511878E92 05-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי273.9גריל מרכזי למגן קד' סד' 3 2 דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55118783E92 LCI 03/10-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי485תריס ימ' למגן קד' סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118801E92 LCI 03/10-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1018חיזוק קד' סד' 3 2 דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118812E92 05-11 'ב.מ.וו / מיניחליפי5353.7מגן קד' (ללא חיישנים) סד' 3 2 דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118813E92 LCI 03/10-12 ב.מ.וו / מיניחליפי2224.2מגן קד'(עם חיישנים)סד'3 2דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118855E92 M 06- 2D ב.מ.וו / מיניחליפי9480מגן אח' חיצ' עם חיישנים(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55118981E90/LCI 3 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי3220.3מגן קד' ללא חיישן מרחק סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB55118981TE90/LCI 3 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי3220.3מגן קד' ללא חיישן מרחק סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511902010-015 5 'סד (F10) - ב.מ.וו / מיניחליפי231תומך שמ' לפח חזית(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5511903010-015 5 'סד (F10) - ב.מ.וו / מיניחליפי231תומך ימ' לפח חזית(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5511910E90/LCI 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי2508.26מכסה מנוע סד' 3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5511917F10 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי90כיסוי לביטנה קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5511918F10 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי17.1כיסוי לביטנה קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55119414E90/E92/E93 -08 ב.מ.וו / מיניחליפי2193.9מגן קד' עם חור לחיישן+שפריצר(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VB5511944F10 -011- ב.מ.וו / מיניחליפי518כיסוי תח' שמ' לפח חזית פלסטיק(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55119551E90/LCI 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי334גריל ימ' (הכל ניקל) סד'3 4דל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VB55119561E90/LCI 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי241גריל שמ' (הכל ניקל) סד'3 4דל(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VB55119614X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי571דיזה שפריצר מים לפנס שמ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55119615X5 (E70 06-012) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי881שפריצר מים לפנס ראשי ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55119617010-015 5 'סד (F10)- 'ב.מ.וו / מיניחליפי881.9שפריצר למגן ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55119711X3 010-017 גיפ(F25)- 'ב.מ.וו / מיניחליפי533כיסוי שפריצרים במגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5511972BME 318 08+ 'ב.מ.וו / מיניחליפי40כיסוי שפריצר במגן קד' שמ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55119771E90/LCI 5-11 ב.מ.וו / מיניחליפי84.55קישוט ימ' קטן למגן קד' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55119772E90/LCI 5-11 ב.מ.וו / מיניחליפי84.55קישוט שמ' קטן למגן קד' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB551197795010-015 5 'סד (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי124תפס כנף קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB551197796010-015 5 'סד (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי124תפס לכנף קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5511978E90/LCI 3 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי147גריל מרכזי למגן קד'(פתוח)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55119781E90/LCI 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי134תריס ימ' למגן קד' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB551197811F10 5 -010'ב.מ.וו / מיניחליפי175גריל במגן קד' ימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55119782E90/LCI 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי388.9תריס שמ' למגן קד' סד'3 4דל(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VB551197821F10 5 -010'ב.מ.וו / מיניחליפי180גריל במגן קד' שמ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55119791010-015 5 'סד (F10)- 'ב.מ.וו / מיניחליפי243מחזיק שמ' לחיזוק קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55119793F1/F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי262.05מחבר ימ' לחיזוק מגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5511980F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי3965.23חיזוק למגן קד'סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55119801F10 11 530-  ב.מ.וו / מיניחליפי1065.7תומך למגן קד' פנימי(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55119807F10 -010 'ב.מ.וו / מיניחליפי103.9מתאם למגן מנוע תח(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5511981F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי3786.3מגן קד' חיצ' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55119811E90 3 09-11ב.מ.וו / מיניחליפי4045.7מגן קד'+שפריצרים ללא חישן מרחק סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB55119831F10 5 -10ב.מ.וו / מיניחליפי339.4תומך מגן קד' ימ' סדרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5511985F10)-2011) ב.מ.וו / מיניחליפי7264.5מגן אחורי חיצ' סדן(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55119878F10 -010 'ב.מ.וו / מיניחליפי540גריל למגן קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5512171E93/92 11-13 'ב.מ.וו / מיניחליפי279.6כיסוי למתיז במגן קד' ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5512172E92/E93 11-13 'ב.מ.וו / מיניחליפי210.1כיסוי למתיז במגן קד' שמ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5512176E92/E93/E90 3 10-13'ב.מ.וו / מיניחליפי232כיסוי וו גרירה סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VB5512202F30 4D 13- ב.מ.וו / מיניחליפי1672.23גשר קד' עליון(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5512203F30 3 -013ב.מ.וו / מיניחליפי1105.6פח משקף קד' שמ' סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5512204F20  -120 'ב.מ.וו / מיניחליפי1105.6שפם לפנס ראשי ימ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5512210015- 2 'סד F22/012- F20 'ב.מ.וו / מיניחליפי7521.23מכסה מנוע סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5512210T015- 2 'סד F22/012- F20 'ב.מ.וו / מיניחליפי7521.23מכסה מנוע סד' 1 5דל(F22) 015- ~ 2 'סד
VB5512211F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1649.56כנף קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5512212F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1649.56כנף קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55122563F30 3 012-014ב.מ.וו / מיניחליפי551גריל שמ' פתוח במגן קד' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5512268F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי278.6כיסוי וו גרירה למגן קד' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5512275F30 12-14 'ב.מ.וו / מיניחליפי621.23פס קישוט מרכזי למגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55122753F30/F31 -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי179.24כיסוי מתיז במגן קד ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122754F30/F31 -015 -'ב.מ.וו / מיניחליפי241כיסוי מתיז במגן קד שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122771F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי156.6קישוט ימ' למגן קד' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122772F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי156.6קישוט שמ' למגן קד' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122773F30 3 -012'ב.מ.וו / מיניחליפי638קישוט מתחת לגריל ימ' למגן קד' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122774F30 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי638קישוט מתחת לגריל שמ' למגן קד' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122792F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי638תומך שמ' לחיזוק קד' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122793F22/F20/F30 1 -12ב.מ.וו / מיניחליפי826.6תומך ברזל מגן קד ימ סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122794F22/F20/F30 1 -12ב.מ.וו / מיניחליפי826.6תומך ברזל מגן קד שמ סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122811F30 3 -013'ב.מ.וו / מיניחליפי3590מגן קד' חיצ' +מגבים סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122813F30 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי6314.9מגן קד' חיצ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122814F30-12 ב.מ.וו / מיניחליפי2774.1מגן קדמי חיצוני+סנסור סרייס(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5512281T012-  1 'סד (F20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4589.6מגן קד' חיצ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5512285F30 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי5308.35מגן אח' ללא חור לחיישן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122852F30 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5208.56מגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55122852TF30 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5208.56מגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55122854F30 3  -012 ב.מ.וו / מיניחליפי4200.3מגן אחורי חיצוני סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5512287F30 -316I 012-014 3'ב.מ.וו / מיניחליפי837ניקל מגן אח' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55138851F30 016-017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי7259.56מגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5513885TF30 3 - 016-017 'ב.מ.וו / מיניחליפי8615.23מגן אח' חיצ'- סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
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VB551610761019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי328.36כיסוי בכיסוי ערפל קד' ימ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB551610762019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי328.36כיסוי בכיסוי ערפל קד' שמ(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB5516111019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4308.56כנף קד' ימ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5516112019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4308.56כנף קד' שמ(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB55161178019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי618.32תושבת לוחית רישוי קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB55161523019-  1 סדרה SPORT (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי704.8קישוט ימ' לגריל תח' מגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB55161524019-  1 סדרה SPORT (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי704.8קישוט שמ' לגריל תח' מגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB5516155019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי599כיסוי על' לגריל ימ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5516156019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי599כיסוי על' לגריל שמ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5516167F-40 -020 'ב.מ.וו / מיניחליפי213.8כיסוי וו גרירה אח(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5516168F-40 -020 'ב.מ.וו / מיניחליפי317.8כיסוי וו גרירה קד(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB55161761019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי838.2כיסוי ערפל קד' ימ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB551617611019-  1 סדרה (F40) - (ניקל) 'ב.מ.וו / מיניחליפי749.8מסגרת פנס ערפל קד' ימ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB551617612019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי667.08תושבת פנס ערפל קד' ימ(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB55161762019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי835.2כיסוי ערפל קד' שמ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB551617621019-  1 סדרה (F40) - (ניקל) 'ב.מ.וו / מיניחליפי751.8מסגרת פנס ערפל קד' שמ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB551617622019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי665.08תושבת פנס ערפל קד' שמ(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB55161781019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי652.36גריל ימ' במגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB55161782019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי652.36גריל שמ' במגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB55161787019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1075.4גריל תח' במגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB551617871019-  1 סדרה SPORT (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1075.4גריל תח' במגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB551617872019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי967גריל תח' במגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB5516180019-  1 סדרה (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1076.3חיזוק תח' למגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB55161801F44)/019-  (F40)  -020) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2763.6חיזוק פנ' למגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה

VB5516181(עם חיישנים)סדרה 1  -019 (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5984.7מגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5516182(LUXURY דגם)סדרה 1  -019 (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי7063מגן קד(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5516185(עם חיישנים)סדרה 1 -019 (F40) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי6197.2מגן אח' חיצ(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5517761017-  ב.מ.וו / מיניחליפי303.8כונס שמ' במגן קד' - מיני קופר(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר
VB5517762017-  ב.מ.וו / מיניחליפי303.8כונס ימ' במגן קד' - מיני קופר(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר

VB55210178-F22 14 ב.מ.וו / מיניחליפי763.5תושבת לוחית רישוי(F22) 015- ~ 2 'סד
VB5521055F22 2 -015 ב.מ.וו / מיניחליפי190.64גריל קד' ימ' סדרה(F22) 015- ~ 2 'סד

VB55210551F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי958.1גריל קד' ימ' (ספורט) סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB552105511F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי979.9סורג ימין סד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB5521056F22 2 -015 ב.מ.וו / מיניחליפי186.64גריל שמ' במגן סדרה(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55210561F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי842גריל קד' שמ' (ספורט) סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55210651X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי2006.1כיסוי לכנף קד' ימ ~ (F15) X5

VB5521071F22 14-16 'ב.מ.וו / מיניחליפי321כיסוי למתז ימ(F22) 015- ~ 2 'סד
VB5521072F22 14-16 'ב.מ.וו / מיניחליפי188.9כיסוי למתז שמ(F22) 015- ~ 2 'סד
VB5521075010-012 750 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי298סופג ימ' למגן קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521076010-012 750 'ב.מ.וו / מיניחליפי398.16סופג שמ' למגן קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55210773F22 15-16 'ב.מ.וו / מיניחליפי151פלסטיק ימ' למגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55210774F22 15-16 'ב.מ.וו / מיניחליפי168.4פלסטיק שמ' למגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB5521078F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי890.9סורג במגן קד סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55210781F22 2 -015 ב.מ.וו / מיניחליפי890.9גריל במגן קד' ימ' סדרה(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55210787F22 14-15  'ב.מ.וו / מיניחליפי821גריל למגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB5521081F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי7781.1מגן קד' סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55210881F22 2 -015'ב.מ.וו / מיניחליפי982.66תומך ימ' למגן אח' סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55210882F22 2 -015'ב.מ.וו / מיניחליפי662תומך שמ' למגן אח' סד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB5521103020-  2 סדרה (F44) - ב.מ.וו / מיניחליפי1480.4תומך ימ' לפח חזית(F44) 4 ~ -020 סדרהD 2
VB5521104020-  2 סדרה (F44) - ב.מ.וו / מיניחליפי1480.4תומך שמ' לפח חזית(F44) 4 ~ -020 סדרהD 2
VB5521110019(F44)  -020/-  1 סדרה (F40) - ב.מ.וו / מיניחליפי7290.6מכסה מנוע(F40) 019- ~ 1 סדרה
VB5521184F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי991מחזיק מרכז'(גדול) לחיזוק אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55212511015-  2 'סד (F22) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי392.2כונס אויר שמ' במגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55212512015-  2 'סד (F22) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי392.2כונס אויר ימ' במגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55212618645 14-ב.מ.וו / מיניחליפי992מתיז מים שמ' במגן(F06,F12) 016- ~ 6 'סד
VB55212619014- 6 ב.מ.וו / מיניחליפי992מתיז ימין במגן קד' סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55212642F1/F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי547משאבה למיכל שפריצר סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5521267F-22 ב.מ.וו / מיניחליפי279כיסוי וו גרירה קד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55212791012-018 1 'סד (F20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי255.3תומך צדדי תח' ימ' למגן קד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55212792F20 14- 'ב.מ.וו / מיניחליפי255.3תומך שמ' למגן קדמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB5521284F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי2768.7חיזוק מרכז'(מתכת) למגן אח' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5521286-F22 015 ב.מ.וו / מיניחליפי2153.3ספויילר אח' תח' עם חור לצינור(F22) 015- ~ 2 'סד

VB55212872F18 /014- F10 014-016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי224.25כיסוי ערפל שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55212881010-015 5 סדרה (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1241תומך אח' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55212882010-015 5 סדרה (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1241תומך אח' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55212919F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי64תושבת שפריצר שמ' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55212920F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי16.36תושבת שפריצר ימ' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB552130589-95 518 ב.מ.וו / מיניחליפי1191פח צר+מסגרת לגריל מרכזי - ב.מ.וו(E34) סד' 5  89-96 - לא פעיל
VB552131089-95 518 ב.מ.וו / מיניחליפי984.9מכסה מנוע - ב.מ.וו(E34) סד' 5  89-96 - לא פעיל
VB552131189-96 518 ב.מ.וו / מיניחליפי694כנף קד' ימ' - ב.מ.וו(E34) סד' 5  89-96 - לא פעיל
VB552135189-95 518 ב.מ.וו / מיניחליפי100גריל קד' מרכזי - ב.מ.וו(E34) סד' 5  89-96 - לא פעיל
VB552135689-95 518 ב.מ.וו / מיניחליפי179.4גריל צד שמ' - ב.מ.וו(E34) סד' 5  89-96 - לא פעיל

VB5521377189-96 518 ב.מ.וו / מיניחליפי295קשוט ימ' למגן קד' - ב.מ.וו(E34) סד' 5  89-96 - לא פעיל
VB5521381E-34 5 88-95 'ב.מ.וו / מיניחליפי680.9מגן קד' חיצוני - סד(E36) סד' 3  91-98 - לא פעיל
VB5521510E39 97-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי1651.9מכסה מנוע סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB5521511E39 97-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי882כנף קד' ימ' סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB5521512E39 'ב.מ.וו / מיניחליפי882כנף קד' שמ' סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB5521517E39 97-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי222ביטנה כנף קד' ימ'(קשת) סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד

VB55215171E39 5 97-01'ב.מ.וו / מיניחליפי192ביטנה כנף קד' ימ' (חלק קד') סד(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB5521518E39 97-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי222ביטנה כנף קד' שמ'(קשת) סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד

VB55215181E39 5 97-01'ב.מ.וו / מיניחליפי192ביטנה כנף קד' שמ' (חלק קד') סד(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55215182E39 5 01-03'ב.מ.וו / מיניחליפי209.7ביטנה כנף קד' שמ'(חלק קד') סד(E39) 97-03 ~  5 'סד

VB5521555E39 5 97-01'ב.מ.וו / מיניחליפי232גריל קד'(שחור) חזית ימ' סד(E39) 97-03 ~  5 'סד



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB55215551E39 5 01-03'ב.מ.וו / מיניחליפי222גריל קד'(שחור) חזית ימ' סד(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB5521556E39 5 97-01'ב.מ.וו / מיניחליפי146גריל קד'(שחור) חזית שמ' סד(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB5521571E39 5 97-01'ב.מ.וו / מיניחליפי74.6כיסוי וו גרירה למגן קד' סד(E39) 97-03 ~  5 'סד

VB55215711E39 M5 00-03   5  ב.מ.וו / מיניחליפי87.1כיסוי וו גרירה קדמי סדרה(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55215743M5 E39 5 00-03  ב.מ.וו / מיניחליפי218.3תושבת פנס ערפל ימ' סדרה(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55215745528 97 ב.מ.וו / מיניחליפי69.8קישוט מגן קד' ימין(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB55215746528 97 'ב.מ.וו / מיניחליפי139.5קישוט מגן קד' שמ(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB55215764E39 01-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי489ניקל לקישוט שמ' מגן קד' סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55215775E39 01-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי225.26פלסטיק מספר למגן קד' סד'5 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55215777E39 5 01-03ב.מ.וו / מיניחליפי106.7קישוט שמ פלס למגן קד(ללא ניקל) סד(E39) 97-03 ~  5 'סד

VB5521581E39 97-01 'ב.מ.וו / מיניחליפי998.9מגן קד' חיצ' סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55215811E39 01-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי862.26מגן קד' חיצ' סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55215813E39 5 00-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי11047.1מגן קד' + גריל + כיסוי ערפל סד(E39) 97-03 ~  5 'סד

VB552158711E39 00-03 ב.מ.וו / מיניחליפי211.9קישוט למגן אח' ימ' ללא חור לחיישן(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55215878E39 5 01-03ב.מ.וו / מיניחליפי150.2קישוט ימ פלס למגן אח הכנה ניקל סד(E39) 97-03 ~  5 'סד

VB5521589E39/E38 5 97-03'ב.מ.וו / מיניחליפי17.5תפס זכר שמ'+ימ' למגן אח' סד(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB5521590E39 97-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי46כיסוי וו גרירה למגן אח' סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB5521611(אלומיניום) E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1843.23כנף קד' ימ' סד  4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB55216112(פח) E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1877.5כנף קד' ימ' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5521612(אלומיניום)E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1843.23כנף קד' שמ' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB55216121(פח)E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1877.5כנף קד' שמ' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5521617E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי198.56ביטנה לכנף קד' ימ'(הקשת)סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB55216171E60 4D 5 04-10'ב.מ.וו / מיניחליפי675.5ביטנה לכנף קד' ימ'(חלק קד')סד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB55216178E60 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי219.4תושבת לוחית רישוי אירופאי(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB5521618E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי239ביטנה לכנף קד' שמ'(הקשת)סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB55216183E60 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי232רפלקטור ימ' במגן אח' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB55216184E60 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי232רפלקטור שמ' במגן אח' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB552166214-07(E60 LCI)4D ב.מ.וו / מיניחליפי40כיסוי דמי לשפריצר ימ במגן קד(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB5521667E60 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי162כיסוי וו גרירה למגן אח' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5521668E60 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי309.8כיסוי וו גרירה למגן קד' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB552166852E60 04-10 ב.מ.וו / מיניחליפי377.4פלסטיק משולש ימ לכיסוי מנוע  ס5 4ד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB55216771104-07(E60 LCI)4D 5ב.מ.וו / מיניחליפי221כיסוי ימ לשפריצר במגן קד ס(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB552167811E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי134.3תריס ימ' למגן קד' סד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל

VB55216782E60 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי159גריל שמ(עם חור לערפל)למגן קד ס5 4ד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB552167821E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי114.2תריס שמ' למגן קד' סד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל

VB5521680E60 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי2491.1חיזוק למגן קד'(מתכת) סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5521681E60 4-07 ב.מ.וו / מיניחליפי1755.7מגן קד חיצ(ללא חורים לחיישן)סד5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB55216811E60 5 04-07 'ב.מ.וו / מיניחליפי1890.56מגן קד חיצ' לחיישנים סד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5521684E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי867חיזוק מתכת למגן אח' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB55216851E60 4D 5 04-07ב.מ.וו / מיניחליפי2891.6מגן אח חיצ(עם חורים לחיישנים)ס(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5521687E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1437.8קישוט למגן אח(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB55216881E60 04-10 ב.מ.וו / מיניחליפי324.1תפס(גדול)פלסטיק צד ימ מגן אח ס5 4ד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB55216882E60 04-10 ב.מ.וו / מיניחליפי179תפס(גדול)פלסטיק צד שמ מגן אח ס5 4ד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB55216918E60 LCI)04-07)ב.מ.וו / מיניחליפי76תושבת למתיז ימ במגן קד ס5 4ד(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB5521730F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי336תעלת פלסטיק שמ' לכונס חזית סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5521731F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי104תעלת פלסטיק ימ' לכונס חזית סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5521755E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי458.56גריל ימ'(ניקל)חזית סד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל

VB55217681E65\07-09 5 07-10ס E60 ב.מ.וו / מיניחליפי309.8כיסוי וו גרירה קד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
VB5521770E60LCI\07-09 5 07-10סד E60 'ב.מ.וו / מיניחליפי533.3פס קישוט למגן קד(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB55217791E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי162תפס ימ' למגן קד' סד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
VB55217792E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי162תפס שמ' למגן קד' סד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל

VB5521780E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי2162.4חיזוק למגן קד' סד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5521781E60 LCI 5 07-10ב.מ.וו / מיניחליפי3458.56מגן קד חיצ(עם חורים לחיישן)ס(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
VB5521785E60 LCI 5 07-10'ב.מ.וו / מיניחליפי5655.23מגן אח(עם חיישנים)סד(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
VB55218005 12 ב.מ.וו / מיניחליפי3918פח חזית פלסטיק-סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521802F10/014-016 LCI X5 F18 -'ב.מ.וו / מיניחליפי754.2גשר פח חזית עלי(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218100F30/016- '5 F10 3' 012-017 - ב.מ.וו / מיניחליפי3284כונס אויר אמצעי(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521811(אלומיניום) סד' 5 010-015 (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2859.6כנף קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB552181105S/F10 -011- 'ב.מ.וו / מיניחליפי9701.3מכסה מנוע (מתכת) סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5521812F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי2859.6כנף קד' שמ' אלומיניום סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521813F10 09-10 740 - ב.מ.וו / מיניחליפי1262.9כיסוי תחתון למנוע(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521814F10 5  -010 'ב.מ.וו / מיניחליפי5197מגן קד' פנימי (אלומיניום) סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521817F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי999.33בטנה כנף קד'(חלק קד') ימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218171F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי857בטנה כנף קד'(חלק אח') ימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218178F-10 -11  ב.מ.וו / מיניחליפי151.8תושבת לוחית רישוי(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521818F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי999.33בטנה כנף קד'(חלק קד') שמ'סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218181F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי999.33בטנה כנף קד'(חלק אח') שמ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521821F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי257קישוט ימ' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521830F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי331תעלת פלסטיק אויר שמ' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521831F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי121תעלת פלסטיק אויר ימ' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521835010-015 5 'סד (F10) - ב.מ.וו / מיניחליפי991פלסטיק טורפדו(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521837F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי794.4ביטנה ימ'(קשת) לכנף אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521847F10 11-13 ב.מ.וו / מיניחליפי1007.4ספויילר למכסה מטען(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218505010-015 5 'סד (F10)- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1661כיסוי פנ' לכנף קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218506010-015 5 'סד (F10)- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1661כיסוי פנ' לכנף קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521851F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי242.2גריל קד' ימ'(ראיית לילה)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521852F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי332.5גריל קד' שמ'(ראיית לילה)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521853F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי321.8גריל קד' חזית ימ'(שחור)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521854F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי310.7גריל קד' חזית שמ'(שחור)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521855F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי765.55גריל קד' ימ'(הכל ניקל)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521856F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי765.55גריל קד' שמ'(הכל ניקל)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521858F18 / 012- F10 014-016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1992תושבת פנס ראשי ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521859F18 / F10 LCI 014-016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1992תומך פנס ראשי שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
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VB5521861F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי991כיסוי תח' מרכז' למגן אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218651F10) 5 010-015) - (ניקל) 'ב.מ.וו / מיניחליפי291קישוט לכנף קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218652F10) 5 010-015) - (ניקל) 'ב.מ.וו / מיניחליפי291קישוט לכנף קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218675   ב.מ.וו / מיניחליפי221כיסוי וו גרירה אח סדרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521868S5 11- BMW 'ב.מ.וו / מיניחליפי69.2כיסוי וו גרירה קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55218731010-015 5 'סד (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי761מגן אבנים אח' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218741F10 -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי50.9לוחית מרווח ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218742F10 -011 - ב.מ.וו / מיניחליפי17.6לוחית מרווח שמ' לפנס(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218751F10 011- -'ב.מ.וו / מיניחליפי90.6כיסוי למתיז מים ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218752F10 -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי251כיסוי למתיז מים שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521878F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי169.9גריל מרכז' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521878010- 5'סד F10(קרוז קונטרול)ב.מ.וו / מיניחליפי179.1גריל מרכז למגן קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218781F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי314.6גריל ימ' למגן קד'(דגם סגור)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB552187811F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי530.4גריל ימ' למגן קד'(דגם פתוח)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218782F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי314.5גריל שמ' למגן קד'(דגם סגור)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB552187821F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי683גריל שמ' למגן קד'(דגם פתוח)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB552187822F10 11-13 'ב.מ.וו / מיניחליפי409.1גריל שמ' ללא חור במגן קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218783F10 -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי330גריל במגן קד' מרכז(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218785F10 -011 ב.מ.וו / מיניחליפי90כיסוי פנ' ימ' פנס ערפל(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218786F10 -011 - ב.מ.וו / מיניחליפי90כיסוי פנ' שמ' פנס ערפל(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521879F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי589.56חיזוק תח'(דק) למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218791F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1171מחזיק ימ' (גדול) למגן אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218792F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1406.7מחזיק שמ'(גדול)למגן אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB552187935 12 ב.מ.וו / מיניחליפי318.7תומך כנף ימ'-סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB552187945 ב.מ.וו / מיניחליפי318.7תושבת כנף שמאל ב.מ.וו סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521881F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי9869.99מגן קד'(עם הכנה למצלמה)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218812TF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי5194.1מגן קד'(עם חיישנים)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218813F10 5 011-012 'ב.מ.וו / מיניחליפי8664מגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521884F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי1397חיזוק אח' עלי' פלסטיק למגן אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218841F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי5172.7חיזוק מתכת למגן אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521885F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי9423.9מגן אח' חיצ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55218851TF10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי4795.06מגן אח'(עם חיישנים)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218852TF10 530 -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי10255.1מגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55218855F01 / 09-12 F2  7 11-12ב.מ.וו / מיניחליפי5322מגן אח' ללא חישן סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB552188585010-015 5 'סד (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי8892מגן אח(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521886F10 11-13 'ב.מ.וו / מיניחליפי989ספוילר למגן אח(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218861F10 11- 'ב.מ.וו / מיניחליפי794.4ספוילר למגן אח(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521887015- 5ב.מ.וו / מיניחליפי1141פס מגן במגן אח' -סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55218882F10) 010-015) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי697תומך מרכזי תח' למגן אח(E34) סד' 5  89-96 - לא פעיל

VB5521890F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי346כיסוי וו גרירה למגן אח' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521908G30 -017 - ב.מ.וו / מיניחליפי980.6תושבת פח חזית(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB552191171G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי878בטנה קד' ימ' חלק אח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552191181G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי878בטנה קד' שמ' חלק אח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552191717G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי882בטנה קד' ימ' חלק קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552191718G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי882בטנה קד' שמ' חלק קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219172G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי413.1המשך בטנה ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552191781G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי983גריל במגן ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552191782G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי983גריל  במגן שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219180G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי5890.6חיזוק קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552191883G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי910.1תומך אמצ' למגן אח(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219285 17- 'סד R ב.מ.וו / מיניחליפי390.3פלסטיק מעל ראשי(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521929017-  5 סדרה (G30)- ב.מ.וו / מיניחליפי390.3פנל שמ' כיסוי פנסים ראשי(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219322(M) G30  -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4156.1פלסטיק סף שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521937G30  -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1366.1ביטנה אח' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521951G30  -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2559.4בסיס לגריל קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219510021-  5 סדרה M (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3494.65גריל קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219511G30-017ב.מ.וו / מיניחליפי654.8גריל במגן מרכזי(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5521953(מבריק)G30 G31 -020 'ב.מ.וו / מיניחליפי3388.8גריל קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521955F10 LCI 5  -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי688.16גריל קד' ימ' (מפואר) סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55219551017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1095.6גריל קד' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219555017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי432.3כונס אוויר לכנף קד' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219556017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי432.3כונס אוויר לכנף קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5521956F10 LCI 5  -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי989גריל קד' שמ' (מפואר) סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55219561017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1097.6גריל קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219563G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי982גריל שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521956TF10 LCI 5  -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי989גריל קד' שמ' (מפואר) סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55219621017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2200.41תומך ימ' למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219622017-  5 סדרה (G30)- 'ב.מ.וו / מיניחליפי2200.41תושבת שפם לפנס ראשי שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5521967021-  5 סדרה M (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי381.59כיסוי וו גרירה למגן אח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521968017- 5 'ב.מ.וו / מיניחליפי392.8כיסוי לוו גרירה קד' סד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521971F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי287כיסוי חור שפריצר ימ' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521972F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי313.9כיסוי חור שפריצר שמ' למגן קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5521973G11/018- G30  -016- 'ב.מ.וו / מיניחליפי434.13מגן גיר תח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521975F10 014-016 'ב.מ.וו / מיניחליפי230קישוט למגן קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55219756G30  -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1281.9תריס שמ' למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521976F10 014-016 'ב.מ.וו / מיניחליפי231קישוט למגן קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55219761F10/014-016 F18 5 -010 'ב.מ.וו / מיניחליפי292ניקל ימ' בגריל - סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB552197612021-  5 סדרה M (G30) - 'חליפי876.6כיסוי ערפל קד' ימ

VB552197625 14 ב.מ.וו / מיניחליפי665ניקל שמ' בגריל-סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB552197622021-  5 סדרה M (G30) - 'חליפי821.42כיסוי ערפל קד' שמ

VB552197815 14 14)ב.מ.וו / מיניחליפי675גריל ימ' במגן קד'-סחדרה- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל
VB552197811F10 530 R -016 ב.מ.וו / מיניחליפי598.13גריל במגן(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB552197812G30 -017 ב.מ.וו / מיניחליפי1999.7כיסוי מגן עליון(G30) 017- ~ 5 סדרה
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VB552197825 14 14)ב.מ.וו / מיניחליפי715.3גריל שמ' במגן קד'-סידרה- (F-18 סדרה 5 - לא פעיל

VB552197821F10 530 L -016 ב.מ.וו / מיניחליפי622.13גריל במגן(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55219782215 5 ב.מ.וו / מיניחליפי1191.9קישוט שמ' במגן אח' סידרה(M4 (F82/F83  016-  4 'סד

VB55219784G11 -16 'ב.מ.וו / מיניחליפי4796.3חיזוק מגן אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55219787G30 -019 ב.מ.וו / מיניחליפי808.6גריל מרכזי במגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219791G30  -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי179.3תפס למגן קד' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB552197911017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי150.99תומך קד' למדרכה ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552197912021-  5 סדרה M (G30) - 'חליפי738.4תומך ימ' למגן קד
VB552197921017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי119תומך קד' למדרכה שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552197922021-  5 סדרה M (G30) - 'חליפי737.4תומך שמ' למגן קד
VB552197951G30/G11  5 -017'ב.מ.וו / מיניחליפי2782חיזוק תח' למגן קד' - סד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219797021-  5 סדרה M (G30) - 'חליפי956.65גריל תח' במגן קד
VB5521980M  -018 דגם G30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי12369.6מגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521981I520 5 -014 'סד F10 ב.מ.וו / מיניחליפי5994.6מגן קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55219810G30- M -018 ב.מ.וו / מיניחליפי14130.6מגן קד' דגם(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219811F10 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי7981מגן קד' עם חור לחיישן+חור למתיז(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55219812LCI  F10/F18 LCI -014 - ב.מ.וו / מיניחליפי8839מגן קד' +חור(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55219813F-10 015- 5 ב.מ.וו / מיניחליפי6983מגן קדמי סדרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55219815G30  -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי11749.6מגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5521983G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי931קלקר קד' תח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219831G30 -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי642קלקר תח' למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219841G30  -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי6618.39מגן אח' פנ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55219851021-  5 סדרה M (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי16269.3מגן אח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521985T014- 5 ב.מ.וו / מיניחליפי12200.6מגן אח' חיצ' -סידרה(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5521986M5 G30 18- ב.מ.וו / מיניחליפי1257ספויילר אח' מרכזי(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5521987021-  5 סדרה M (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3152.75קישוט מרכזי למגן אח(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219871214 5 ב.מ.וו / מיניחליפי1190.9ניקל מעל מחזיר אור אח' ימין במגן סידרה(M4 (F82/F83  016-  4 'סד
VB552199793G30 -018- ב.מ.וו / מיניחליפי666.9תפס ימ' פנימי(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552199794G30 -018- ב.מ.וו / מיניחליפי666.9תפס שמ' פנימי(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55219981017-  5 סדרה M (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי13445.6מגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522013G30 -015 ב.מ.וו / מיניחליפי500.8בולם מכסה מנוע(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5522015871G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי600.7כיסוי פנימי גריל במגן ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522015872G30 -018- ב.מ.וו / מיניחליפי155.9כיסוי גריל במגן קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55220173G-30-017 'ב.מ.וו / מיניחליפי505.33כיסוי מנוע תח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552201787G30 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי837.9סורג מרכ' במגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55220183G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי291מחזיר אור אח' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220184G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי291מחזיר אור אח' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5522055G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי883גריל ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220551G38/ G31 / G30 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי883גריל ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220552G38/G31/G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי883גריל קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220610G30 -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי592.3תושבת לפנס ערפל שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220611G30 -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי592.3תושבת פנס ערפל ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5522068G30 -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי604.3כיסוי וו גרירה אח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220731G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1290כיסוי תח' למגן אח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220761017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי159.7כיסוי ערפל קד' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220762017- 5 'סד G30 -ב.מ.וו / מיניחליפי520.3כיסוי שמ' לגריל(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220771G30 -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי596.8קישוט ימ' במגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB552207712G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי592כיסוי ניקל במגן קד' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220772G30 -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי596.8קישוט שמ' במגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB552207722G30 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי592כיסוי ניקל במגן קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522078G30 -018(שחור)ב.מ.וו / מיניחליפי766גריל למגן קד' ללא בקרת שליטה(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55220781G30 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי768גריל למגן קד'(שחור) עם בקרת שליטה(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220785G30 -017 ב.מ.וו / מיניחליפי10004מגן אח' חיצ' ללא חניה אוט'+חיישן(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB552207851G30 -017 -'ב.מ.וו / מיניחליפי8163.2מגן אח' חיצ' עם חיישן+חניה אוט(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552207852G30 -017 ב.מ.וו / מיניחליפי4566מגן אח' חיצ' ללא חניה אוט+ללא חישן(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552207853G30 -018-  ב.מ.וו / מיניחליפי12999.41מגן אח' חיצ' ללא חניה(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552207854G30 -017- ב.מ.וו / מיניחליפי9983מגן אח' חיצ' + חניה אוט' ללא חיישן(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552207856G30 -017 - ב.מ.וו / מיניחליפי2839.4מגן אח' חיצ'+חניה אוט' ללא חיישן(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552207857G30 017 - ב.מ.וו / מיניחליפי9975מגן אח' חיצ' ללא חניה אוט' מפואר(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB552207858G30 -018- ב.מ.וו / מיניחליפי11550.3מגן אח' עם חניה ללא חיישן לא מפואר(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55220793G30 -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי142מתאם ימ' למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220794G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי142מתאם שמ' למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5522081G30- 5 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי10660.3מגן קד סדרה(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220811G-30 ב.מ.וו / מיניחליפי6697.3מגן קד' חיצוני(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5522085(5 סידרה) G30 -017- 'ב.מ.וו / מיניחליפי11868מגן אח' חיצ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55220883G30 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1877.8תומך צדדי ימ' למגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55220884G30 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי2195.4תומך שמ' למגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5522101G11  -016 - ב.מ.וו / מיניחליפי1830.8חיזוק על' לפח חזית(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5522110G30 5 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי14290.6מכסה מנוע(אלומיניום)סד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522111(אלומניום)G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי6311.3כנף קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5522111TG30  5 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי6311.3כנף קד ימ'-סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5522112(אלומניום)G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי6311.3כנף קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522115G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי3460.1פלסטיק סף שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522116G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי3460.1פלסטיק סף ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55221180017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי178.23תושבת קישוט סף אח' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522133017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי542.02כונס פנ' ימ' למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522134017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי542.02כונס פנ' שמ' למגן קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB55221381021-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי10875.95מגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522151G30 -018- ב.מ.וו / מיניחליפי655.7גריל מרכזי(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55221510017-  5 'סד  M5 (F90) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1086.88גריל חזית שמ(M5 (F90  017- ~ 5 'סד
VB55221511017-  5 'סד  M5 (F90) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1086.88גריל חזית ימ(M5 (F90  017- ~ 5 'סד

VB552215110G30  -018 - ב.מ.וו / מיניחליפי717.2כונס תח' למצנן מים(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55221555G30-018 'ב.מ.וו / מיניחליפי392.2כונס אויר ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB55221556G30-018 'ב.מ.וו / מיניחליפי392.2כונס אויר שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55221621G-30 018 ב.מ.וו / מיניחליפי213.8תושבת ימ' לפנס ראשי(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55221622G-30 018 ב.מ.וו / מיניחליפי213.8תושבת שמ' לפנס ראשי(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5522173(M) G11/017-  G30  -016 - ב.מ.וו / מיניחליפי814.2מגן מנוע מרכזי(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55221787M5 ב.מ.וו / מיניחליפי773.98גריל במגן קד' מרכזי(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VB5522180G30  -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4504.39חיזוק קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522181G-30 -17 ב.מ.וו / מיניחליפי9998מגן קד' חיצוני(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55221811017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי11369.5מגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522183G30  -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי843.8קלקר קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55221831017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי434.55מגן גחון אח' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55221832017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי561.89מגן גחון אח' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55221871G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי388.2שופר אויר ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55221872G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי388.2שופר אויר שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55222651G31 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי458.2כיסוי ניקל כנף קד' ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55222652G31 -017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי458.2כיסוי ניקל כנף קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55223781021- ~ 5 סדרה LCI(G30) 'ב.מ.וו / מיניחליפי723גריל ימ' במגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB55223801021- ~ 5 סדרה LCI(G30) 'ב.מ.וו / מיניחליפי992סופג אנרגיה למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5522381021- ~ 5 סדרה LCI(G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי13442.6מגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5522968021-  5 סדרה M (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי449.72כיסוי וו גרירה למגן קד(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55229881021-  5 סדרה M (G30) - 'חליפי1812תומך צדדי ימ' למגן אח
VB55229882021-  5 סדרה M (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1812תומך צדדי שמ' למגן אח(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB5523151019-  8 סדרה (G15) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3755גריל קד(G15) 019- ~ 8 סדרה
VB5528400010- טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי4807.55פח חזית - טוארג
VB5528400010- חליפי4807.55פח חזית - טוארגVAG011-014 ~ טוראן

VB552846732010 טוארג R 'טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3385קישוט דלת קד
VB552846732010 טוארג R 'חליפי3385קישוט דלת קדVAG09-018 ~ טוארג

VB5528468010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי192.7כיסוי וו גרירה קד שמ טוארג
VB5528468010 חליפי192.7כיסוי וו גרירה קד שמ טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB552846812010 טוארג R טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3992.8קישוט דלת אחורי
VB552846812010 טוארג R חליפי3992.8קישוט דלת אחוריVAG09-018 ~ טוארג
VB55284791012 טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי646.7תפס מגן קדמי ימין-טוארג
VB55284791012 חליפי646.7תפס מגן קדמי ימין-טוארגVAG011-014 ~ טוראן

VB5528481010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי4979.8מגן קד' - טוארג
VB5528481010- חליפי4979.8מגן קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5528482010- 'טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי7156.33ספויילר מגן קד' - טוארג
VB5528482010- 'חליפי7156.33ספויילר מגן קד' - טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB552848609 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי5926ספויילר אח תחתון פנימי טוארג
VB552848609 חליפי5926ספויילר אח תחתון פנימי טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VB5528487010 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3973.4קישוט מגן אח טוארג
VB5528487010 חליפי3973.4קישוט מגן אח טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VB55351750509-015 7 'סד (F01)- ב.מ.וו / מיניחליפי1048.9כיסוי על' שמ' למכסה מנוע(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55351750609-015 7 'סד (F01)- ב.מ.וו / מיניחליפי1048.9כיסוי על' ימ' למכסה מנוע(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535418E38 7 94-01'ב.מ.וו / מיניחליפי570.9ביטנה כנף קד' שמ' סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד
VB55354772E38 7 94-01'ב.מ.וו / מיניחליפי179.4קישוט שמ'(פלסטיק)למגן קד' סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד

VB5535485E38 7 94-01'ב.מ.וו / מיניחליפי3390.65מגן אח' סד(E38) סד' 7  94-99 - לא פעיל
VB5535487E38 7  94-01'ב.מ.וו / מיניחליפי497.1קישוט מרכז'(פלסטיק) למגן אח' סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד

VB55354871E38 7 94-01'ב.מ.וו / מיניחליפי240קישוט ימ' למגן אח' סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד
VB5535487117'סד E38 95-01- (בלי חיישן)'ב.מ.וו / מיניחליפי364.66קישוט מגן אח' ימ(E38) סד' 7  94-99 - לא פעיל

VB5535487111E38 7 95-01'ב.מ.וו / מיניחליפי506.1קישוט מגן אח' מרכזי(בלי חיישן)סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד
VB55354872E38 7 94-01'ב.מ.וו / מיניחליפי263קישוט שמ' למגן אח' סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד

VB553548721E38 7 95-01'ב.מ.וו / מיניחליפי263קישוט מגן אח' שמ'(בלי חיישן)-סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד
VB5535488E38 7 94-01'ב.מ.וו / מיניחליפי406.8קישוט מרכז'(ניקל) למגן אח' סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד

VB55354881E387 94-01 ב.מ.וו / מיניחליפי252.6ניקל ימ' (מעל הקישוט)מגן אח סד(E38) סד' 7  94-99 - לא פעיל
VB55354882E38 7 94-01ב.מ.וו / מיניחליפי156ניקל שמ'(מעל הקישוט)מגן אח' סד(E38) 99-01 ~ 7 'סד

VB5535491E38 95-01 'ב.מ.וו / מיניחליפי99תפס צדדי למגן קד' ימ(E38) 99-01 ~ 7 'סד
VB5535492E38 95-01 'ב.מ.וו / מיניחליפי99תפס צדדי למגן קד' שמ(E38) 99-01 ~ 7 'סד
VB5535517E65 7 01-05'ב.מ.וו / מיניחליפי397.03ביטנה(קשת) כנף קד' ימ' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535518E65 7 01-05'ב.מ.וו / מיניחליפי595ביטנה(קשת) כנף קד' שמ' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5535551E65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי643.99גריל מרכז' חזית(ערום) סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535552E65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי210.5קישוט לצבע מרכזי לגריל חזית סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB55355522E65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי259.2ניקל שמ' לגריל מרכז' חזית סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55355584E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי241.9כיסוי שפריצר ימ' מגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55355585E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי94.3כיסוי שפריצר שמ' מגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55355621E65 7 02-09'ב.מ.וו / מיניחליפי98.5כיסוי ימ' לשפריצר במגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55355622E65 7 02-09'ב.מ.וו / מיניחליפי219כיסוי שמ' לשפריצר במגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB5535573E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי1387כיסוי תח' למנוע סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535576ב.מ.וו / מיניחליפי226ניקל לתושבת לוחית רישוי(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB55355761E65 02-05  ב.מ.וו / מיניחליפי482.6קישוט למגן קד' ימ' ניקל(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535576302-05 7'סד E65 ב.מ.וו / מיניחליפי325.5קישוט למגן קד' ימ' שחור(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55355764E65 02-05 ב.מ.וו / מיניחליפי480.4קישוט מגן קד' שמ' שחור(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55355781E65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי469תריס ימ' למגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55355782E65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי132.9תריס שמ' למגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB5535580E65 7 02-09'ב.מ.וו / מיניחליפי1544.4חיזוק למגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535581E65 7 02-09'ב.מ.וו / מיניחליפי3688.33מגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB553558602-05 7 'סד E65 'ב.מ.וו / מיניחליפי420ספויילר תחתון למגן אח(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB553558702-05 'סד E65 ניקל+PDS 'ב.מ.וו / מיניחליפי237.7קישוט מרכזי למגן אח(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB5535587402-05 7 'סד E65 'ב.מ.וו / מיניחליפי310קישוט ניקל למגן אח' ימ(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535587502-05 7 'סד E65 'ב.מ.וו / מיניחליפי182.9קישוט ניקל למגן אח' שמ(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535587602-05 7 'סד E65 ב.מ.וו / מיניחליפי196.5קישוט מגן אח' ימ' הכנה לניקל(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535587702-05 7 'סד E65 ב.מ.וו / מיניחליפי174.7קישוט מגן אח' שמ' הכנה לניקל(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB5535590E65 7 02-05'ב.מ.וו / מיניחליפי46.9כיסוי וו גרירה מגן אח' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535610ב.מ.וו / מיניחליפי8256.3מכסה מנוע -06  730 ברזל(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5535611E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי2918כנף קד' ימ' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
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VB5535617E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי728.9ביטנה כנף קד' ימ' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535618E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי728.9ביטנה כנף קד' שמ' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB55356511E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי389.4גריל חזית(ערוב)סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535657E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי180.12קישוט ימ' לגריל מרכז' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535658E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי180.12קישוט שמ' לגריל מרכז' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB55356762E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי490קישוט ימ'(הכנה לניקל) מגן קד' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB55356782E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי168.7תריס שמ' למגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי

VB5535681730 06-08  'ב.מ.וו / מיניחליפי7991.33מגן קד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5535685E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי6936.6מגן אח' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB553568805-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי233.9קישוט מרכזי(הכנה לניקל)+חיישני מגן אח(E65) 02-09 ~ 7 'סד

VB55356881E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי157.59קישוט ימ' למגן אח'(הכנה לניקל)סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535690E65 7 05-09'ב.מ.וו / מיניחליפי43.9כיסוי וו גרירה מגן אח' סד(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VB5535711אלומינים F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי7981כנף קד' ימ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5535712אלומיניום F1 7  -09'ב.מ.וו / מיניחליפי7981כנף קד' שמ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5535717F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי985ביטנה כנף קד' ימ'(חלק קד')סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB55357171F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי590ביטנה כנף קד' ימ'(חלק אח')סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357177F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי140.2פלסטיק מספר במגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357178F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי178פלסטיק מספר למגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535718F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי822.9ביטנה כנף קד' שמ'(חלק קד')סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357181F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי822.9ביטנה כנף קד' שמ'(חלק אח')סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB553571831F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי287.03רפלקטור ימ' מגן אח' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357184F2/09-11 F1 7'ב.מ.וו / מיניחליפי235רפלקטור שמ' מגן אח'(ספורט)סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB553571841F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי235רפלקטור שמ' מגן אח' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357352F2/09- F1 7 -13ב.מ.וו / מיניחליפי130.9כיסוי תח' לבטנה כנף קד' שמ' ס(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535751F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי593גריל מרכז' למגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357513F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי1314.15גריל שמ' חזית סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357514F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי919גריל ימ' חזית סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535767F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי190כיסוי וו גרירה מגן אח' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5535768F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי301.9כיסוי וו גרירה מגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי

VB55357681F1 13-15 'ב.מ.וו / מיניחליפי120כיסוי וו גרירה קד(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB5535771F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי362.5כיסוי זידה שפריצר ימ' במגן סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB55357721F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי330כיסוי חור שפריצר ימ' מגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55357722F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי331כיסוי חור שפריצר שמ' מגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55357761F-01 09-15 'ב.מ.וו / מיניחליפי158גריל למגן קד' ימ(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55357762F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי561.9תריס שמ' למגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357771F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי393קישוט ימ' למגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357772F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי393קישוט שמ' למגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357781F1 7  09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי402תריס ימ' למגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357782F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי402תריס שמ' למגן קד' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357791730 010 'ב.מ.וו / מיניחליפי1109.8תומך קד' ימ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357792730 010-'ב.מ.וו / מיניחליפי1109.8תומך קד' שמ(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535780F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1579.6חיזוק למגן קד'(הגדול)סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357801F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1409חיזוק למגן קד'(הקטן) תח' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535781F1 7  09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי6293.9מגן קד'(עם חיישנים) ללא מצלמה סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55357811F1 7 09-11'ב.מ.וו / מיניחליפי8876.26מגן קד'(עם חיישנים)מצלמת צד סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5535784109-  7 'סד F01 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1397חיזוק על' פלסטיק למגן אח(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535785F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי8893.13מגן אח'(עם חיישנים)סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55357861F2 / 07- F1 -013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1302ספויילר תח(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535793F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1792תפס ימ'(הגדול) מגן אח' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55358351F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי552כיסוי תח' לבטנה כנף קד' ימ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535855011-015 7 'סד (F01) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי331גריל במגן קד' ימ(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5535856011-015 7 'סד (F01) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי331גריל במגן קד' שמ(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי

VB55358756F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי285מחזיק לכנף קד' שמ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55358772F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי445.9קישוט תח' שמ' למגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55358774F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי489קישוט מתחת לגריל שמ' מגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55358781F01 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1595.9גריל חזית ימ(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55358782F01 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1595.9גריל חזית שמ(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5535880F1 LCI 7 -11מגן קד(הגדול)סדk (מתכת)'ב.מ.וו / מיניחליפי5401.5חיזוק על(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5535881F1 LCI 7 -11'ב.מ.וו / מיניחליפי6922מגן קד חיצ עם חיישנים מצלמה סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי

VB55358813F01 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי9972.9מגן קד' חיצוני(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB553588514 740- 'ב.מ.וו / מיניחליפי8520.3מגן אח(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5535978F1 LCI 7 11-'ב.מ.וו / מיניחליפי590גריל למגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5536001G11 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי657כונס אויר על' למצנן(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55360101G11 X3 018 018ב.מ.וו / מיניחליפי369.9מנעול על' מכסה מנוע- ~ X3 (G01)
VB55360108G12 -018 'ב.מ.וו / מיניחליפי250.3כיסוי לגריל קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB553601081G12 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי250.3כיסוי לגריל קד' חיצוני(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536011017- ב.מ.וו / מיניחליפי6850.74כנף קד' ימ' סדרה 7-אלומיניום(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB5536012017- ב.מ.וו / מיניחליפי7140כנף קד' שמ' סדרה 7-אלומניום(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB55360151M) 7 (G11)  -016) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3501.9גריל קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB553601523016- 7 סדרה G11 'ב.מ.וו / מיניחליפי703ניקל ימ' בגריל במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536015231M '7 (G11  -016)- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1250פס קישוט ניקל ימ' למגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB553601524016- 7 סדרה G11 'ב.מ.וו / מיניחליפי703ניקל שמ' בגריל במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55360153016-  7 סדרה (G11) - (כונס) 'ב.מ.וו / מיניחליפי1701.96גריל קד' פנ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536033G11 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי673.1כונס אויר תח' למצנן(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55360351016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי536.2המשך ביטנה קד' תח' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360352016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי536.2המשך ביטנה קד' תח' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536051019-  7 סדרה (G12 LCI) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי7256גריל קד(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB55360523G11/G12 7 -016'ב.מ.וו / מיניחליפי599גריל ימ' במגן קד' (שחור) - סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55360524G11/G12 7 -016-'ב.מ.וו / מיניחליפי187.9גריל שמ' במגן קד' שחור סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB5536055016- 7 'סד G11/G12/735 15-ב.מ.וו / מיניחליפי187.9גריל ימ' במגן(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55360551G12 / G11 -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1535.6גריל קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360552G12/G11 -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1535.6גריל קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360555X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1984כונס אויר תח' למגן קד- ~ X5 (G05)
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VB5536073G-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי913מגן אבנים אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55360731G-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי675.99כיסוי תח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536078G12 016-018 'ב.מ.וו / מיניחליפי880גריל מרכזי למגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55360781016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי691.1גריל ימ' תח' במגן קד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55360782016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי691.1כיסוי ערפל קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB553607822G11 -019 'ב.מ.וו / מיניחליפי788.2רשת ימ' תח' במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360790G11/G12 7 -016'ב.מ.וו / מיניחליפי1620.9תומך תח' למגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB55360791740I G11 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי469תפס מגן קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360792740I G11 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי522.8תפס מגן קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55360811TM760 016-017 ב.מ.וו / מיניחליפי13109.4מגן קד' עם חור +חיישן מרחק+חניה(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB55360812M760 016-017 ב.מ.וו / מיניחליפי12590.8מגן קד' ללא חור+חיישן מרחק+חניה(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VB553608121G12/G11 -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי276כיסוי מגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360812TM760 016-017 ב.מ.וו / מיניחליפי12590.8מגן קד' ללא חור+חיישן מרחק+חניה(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VB55360813Tללא חורים לחיישנים G12 7 -017 חליפי12228.9מגן קד' סדרה

VB55360815016-  7 סדרה (G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי9783.1מגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB553608181-G11/G12 016 7'ב.מ.וו / מיניחליפי11900מגן קד' סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי

VB5536081811-G11/G12 016 7'ב.מ.וו / מיניחליפי11900מגן קד' חיצוני סד(F1LCI) סד' 7   011-015 - לא פעי
VB5536082X-3 G10 -17 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1045.2כיסוי תח' למגן אח- ~ X3 (G01)
VB5536085G-11- 016 'ב.מ.וו / מיניחליפי13879מגן אח' חיצ(G30) 017- ~ 5 סדרה

VB55360851G12 740 -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי14604מגן אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360852017- 7 'סד G12 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי14604מגן אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536086X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי3365ספויילר תח' למגן אח- ~ X3 (G01)
VB55360861G12 -019 'ב.מ.וו / מיניחליפי1250כיסוי תח' למגן( סדרה 7) אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB55360868G12 019- 'ב.מ.וו / מיניחליפי286.1כיסוי וו גרירה קד' ( סדרה 7) אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה

VB553608787G12 -019 ב.מ.וו / מיניחליפי860.25גריל במגן מרכזי(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55360881G12 -019 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140תומך מגן אח' ימ' ( סדרה 7) אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה

VB553608811G12 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140תומך למגן קד' ימ(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB553608812M) 7 (G11)  -019) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי9380מגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55360882G12 -019 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140תומך מגן אח' שמ' ( סדרה 7) אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB553608821G12 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי1140תומך למגן קד' שמ(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB553608871G12 019- 'ב.מ.וו / מיניחליפי445.9קישוט  מגן אח' ימ' ( סדרה 7) אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB553608872G12 019- 'ב.מ.וו / מיניחליפי445.9קישוט  מגן אח' שמ' ( סדרה 7) אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה

VB5536102G22)/018-  (G20) -021) ב.מ.וו / מיניחליפי1207גשר על' אמצ' לפח חזית(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55361102X6/018-  X3  -020 - 018ב.מ.וו / מיניחליפי809.4מנעול ימ' למכסה מנוע- ~ X3 (G01)

VB5536117016- 7 סדרה (G11)- ('חלק קד) 'ב.מ.וו / מיניחליפי722.9ביטנה קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361171G11  -016 - ('חלק אח) 'ב.מ.וו / מיניחליפי722.9ביטנה קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536118016-  7 סדרה (G11) - ('חלק קד) 'ב.מ.וו / מיניחליפי722.9ביטנה קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361181G11  -016 - ('חלק אח) 'ב.מ.וו / מיניחליפי722.9ביטנה קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361621G11  -016 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1241.7שפם פנס ראשי ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361671016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1490כיסוי וו גרירה אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361681016- 7 'סד G11 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי669.2קישוט ניקל תח' דלת אח' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361785G11) 7  -016) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי512.7קישוט על' לפנס ערפל ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361786016-  7 סדרה (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי512.7קישוט ערפל קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361787016-  7 סדרה (G11/G12 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי765.44גריל תח' במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55361791740I G11 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי723.8תומך מגן קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536183(M) 7  -016 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי990קלקר תח' למגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536185M) 7 (G11)  -016) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי12946.7מגן אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536187M) 7 (G11)  -016) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2998.8קישוט מגן אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55361872G11- 015 -'ב.מ.וו / מיניחליפי468.13קישוט שמ' למגן אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB553625100016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2436כונס פנ' לגריל קד' תח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536255016-  7 סדרה M (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1507גריל קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536256016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1507גריל קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55362584016-  7 סדרה (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי190.83כיסוי למתז פנס ראשי שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55362585016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי190.83כיסוי למתז פנס ראשי ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536267016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי305.5כיסוי וו גרירה אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55362670016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי506כיסוי וו גרירה אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536268016-  7 סדרה (G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי302כיסוי וו גרירה קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55362680016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי506כיסוי וו גרירה למגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55362761016-  7 סדרה (G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי842.9קישוט ימ' לערפל קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55362762016-  7 סדרה (G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי842.9קישוט שמ' לערפל קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55362763019-  7 סדרה (G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1256קישוט לפנס ערפל קד' ימ(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB55362764019-  7 סדרה (G12 LCI) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1256.7קישוט פנס ערפל קד' שמ(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה

VB5536281016-  7 סדרה (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי11833.73מגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536283016-  7 סדרה (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי772.83קלקר מגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB5536285016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי12746.64מגן אח(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55362851016-  7 סדרה (G12) - ב.מ.וו / מיניחליפי3847.41גריל קד' מושלם(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55362853019-  7 סדרה (G12 LCI) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3420גריל קד' פנ(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה

VB553628710019-  7 סדרה (G12 LCI) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי657קישוט ימ' למגן אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB55362872019-  7 סדרה (G12 LCI) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי657קישוט שמ' למגן אח(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה

VB553628761016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1695קישוט פנס ערפל קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB553628762016-  7 סדרה (G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1695.24קישוט פנס ערפל קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB553628786016-  7 סדרה (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי773גריל תח' במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB553628788016-  7 סדרה (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי902גריל תח' במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB55363763M)7) -019'סד LCI(G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1886.04כיסוי ערפל קד' ימ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55363764M)7) -019 'סד LCI(G12/G11) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1886.04כיסוי ערפל קד' שמ(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55363770M)7) -019'סד LCI(G11/G12) - ב.מ.וו / מיניחליפי331קישוט מגן קד' מרכזי(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55363772019-  7 סדרה (G11/G12 LCI) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי836קישוט שמ' למגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55363781019- 7 'סד LCI (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי909גריל ימ' במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VB55363782016-  7 סדרה LCI (G11/G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי909גריל שמ' במגן קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה

VB5536761019- ~ 7 סדרה (G12 LCI) 'ב.מ.וו / מיניחליפי990כיסוי ערפל ימ(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB5536762019- ~ 7 סדרה (G12 LCI) 'ב.מ.וו / מיניחליפי990כיסוי ערפל שמ(G12 LCI) 019- ~ 7 סדרה
VB5545311F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי3980.9כנף קד' ימ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545311TF20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי3980.9כנף קד' ימ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5545312F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי4150כנף קד' שמ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5545315F21 012- 'ב.מ.וו / מיניחליפי2409פלסטיק סף תח' שמ(F22) 015- ~ 2 'סד

VB55453171F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי656.9בטנה כנף קד' ימ'(חלק אח')סד 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453172F20 1 -012ב.מ.וו / מיניחליפי202כיסוי תח(משולש)המשך ביטנה קד ימ סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545318F20 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי656.9ביטנה כנף קד' שמ'(חלק קד')סד 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453181F20 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי790.8בטנה כנף קד' שמ' (חלק אח') סד 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453182F20 1 -012ב.מ.וו / מיניחליפי203כיסוי תח(משולש)המשך ביטנה קד שמ סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453321F21/F20 1 -011'ב.מ.וו / מיניחליפי1744.2פלסטיק סף ימ' סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453322F21/ F20 1 -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי1744.2קישוט סף שמ' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5545333F20/F30 1 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי865כונס תח' בחזית לרדיאטור סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545355LC1 F20 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי821גריל ימ' סגור(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55453551I1180 -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי780גריל קד' ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB554535511F20 017 1 ב.מ.וו / מיניחליפי715.76גריל קד' ימ' סדרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55453561F20 017 1 ב.מ.וו / מיניחליפי715.76גריל קד' שמ' סדרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453578F21 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2260מנגנון חלון קד' שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453579F21 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי640.95מנגנון חלון קד' ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545360F20 / F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי670כיסוי ראי שמ' עלי'  סד 1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545361I3 / 012- F20/F30 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי670כיסוי ראי ימ'  עלי(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55453670F20  -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי224.9כיסוי וו גרירה למגן אח(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453671F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי279.6כיסוי וו גרירה למגן אח' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545368F20  1  -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי335.8כיסוי וו גרירה קד' 5דל' סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453761F20 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי219.2מסגרת פנס ערפל ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453762F20 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי165.1מסגרת לפנס ערפל שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545378F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי880גריל מרכז' למגן קד' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453781F20 1 -012 סד D5(סגור) ב.מ.וו / מיניחליפי558תריס ימ+חור למגן קד(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB554537811F21/ F20 -014 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי536כיסוי ערפל קד' ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB554537812012- 1 סידרה- F20 חליפי959גריל במגן קד' תחתון

VB554537812T012- 1 סידרה- F20 ב.מ.וו / מיניחליפי959גריל במגן קד' תחתון(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453782F20 1 -012 סד D5(סגור)ב.מ.וו / מיניחליפי558תריס שמ+חור למגן קד(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB554537821F20 1 -012'ב.מ.וו / מיניחליפי857.9גריל במגן קד' שמ'-סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453783F20 1 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי136.65תריס ימ+חור למגן קד(רגיל)סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453784F20 1 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי136.65תריס שמ+חור למגן קד(רגיל)סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453785F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי639.9גריל קד' ימ' (חזית במגן ) סד'1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB55453785TF20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי639.9גריל קד' ימ' (חזית במגן ) סד'1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453786F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי639.9גריל קד' שמ' (חזית במגן ) סד'1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453787F20 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי482גריל קד ימ (שקוע חזית במגן) סד1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB554537871F21/F20 -011 ב.מ.וו / מיניחליפי178.6רשת למגן(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453788F20 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי482גריל קד שמ (שקוע חזית במגן) סד1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453791F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי123.68תומך קד' ימ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453792F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי123.68תומך קד' שמ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545381F20 -011 - ב.מ.וו / מיניחליפי5891.5מגן קד' +שפריצרים(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453811F20 -12-14 'ב.מ.וו / מיניחליפי2291.1מגן קד' חצ(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545382I-120 M F-20 'ב.מ.וו / מיניחליפי7944מגן קד' חיצ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453821M ב.מ.וו / מיניחליפי7920מגן קד'-סידרה 15 1 דגם(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453822M ב.מ.וו / מיניחליפי9685.7מגן קד' עם חור 15 1 דגם(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545385F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי3760.1מגן אח' חיצ' סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453851M ב.מ.וו / מיניחליפי7293מגן אח'-סידרה 14 1 דגם(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55453853(M) F20  -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1880מגן אח' תח(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55454081F30 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי471חיזוק אח' תח' מרכז'למגן אח' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB554540812F30 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי990תומך מרכז(גדול פלסטיק)למגן אח' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454178F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי602פלסטיק מס' במגן קד' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454621012- 3 'סד F30 ב.מ.וו / מיניחליפי251שפם פנס קד' ימ' +חור לשפרייצר(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454622012- 3 'סד F30 ב.מ.וו / מיניחליפי251שפם פנס קד' שמ' +חור לשפרייצר(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5545467F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי310.7כיסוי וו גרירה אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545468F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי310.7כיסוי וו גרירה קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55454781012- שחור  F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי879.33גריל קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB554547811F30 12-14'ב.מ.וו / מיניחליפי660גריל תח' ימ' במגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55454782012-  שחור F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי879.33גריל קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB554547821F30 12-14'ב.מ.וו / מיניחליפי660גריל תח' שמ' במגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55454785M -012/ספורט F30 ב.מ.וו / מיניחליפי1133.3גריל קד' ימ' ספורט(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454786M -012/ספורט F30 ב.מ.וו / מיניחליפי1133.3גריל קד' שמ' ספורט(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454791F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי990תפס צד גדול ימ' למגן אח' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454792F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1266.8תפס צד גדול שמ' למגן אח' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5545481F30 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי5690.13מגן קד' חיצ' בלי חור לשפרייצר וחיישן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB554548113 12 ב.מ.וו / מיניחליפי4261.5מגן קד'-סידרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454812012- עם חור לשפרייצר וחיישן F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי1564.2מגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454813F30 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1486מגן קד'עם חור לשפריצר+חיישן סד'3 4ד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55454814(S3 F30) 328 13-'ב.מ.וו / מיניחליפי4809.3מגן קד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545481TF30 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי5690.13מגן קד' חיצ' בלי חור לשפרייצר וחיישן(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB5545485I118 -015 -017ב.מ.וו / מיניחליפי7809מגן אח- ~ I8
VB55454851חיישן חנייה+חור לקישוט+F30/320I 012 'ב.מ.וו / מיניחליפי5900מגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545485TI118 -015 -ב.מ.וו / מיניחליפי7809מגן אח(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VB5545487012-018 3 סדרה (F30) - (שחור) 'ב.מ.וו / מיניחליפי2967.4קישוט מרכזי למגן אח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545491F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי55.6תפס למגן קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545492F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי118.3תפס למגן קד' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5545575F20 -014 -  ב.מ.וו / מיניחליפי518.4גריל ימ' בפגוש(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5545591F-20 ב.מ.וו / מיניחליפי446תפס צד ימ' למגן(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55455921 15- 'ב.מ.וו / מיניחליפי446תפס למגן שמ' ב.מ.וו סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB5545642F20/F30/E60 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי260משאבת מיכל שפריצר סד 1 5דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VB5546181TI118 -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי7110.9מגן קד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB55491791018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי590.3תומך ימ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55611787F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי966.3גריל תחת' למגן קד' סד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB5561181F22 15- ב.מ.וו / מיניחליפי9837.5מגן קד' חיצ'+חור לשפריצר בלי חיישן(F22) 015- ~ 2 'סד



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5565180X7 (G07  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי3825חיזוק מגן קד' תח- ~ X7 (G07)
VB5572155X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי227.3גריל קד' חזית ימ שחור/ניקל ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3

VB55721551X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי495גריל קד חזית ימ הכל ניקל ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB5572156X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי227.3גריל קד חזית שמ שחור/ניקל ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3

VB55721561X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי495גריל קד' חזית שמ' הכל ניקל ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55721653X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי435.1קשת קישוט כנף קד' ימ' ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55721654X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי1379.8קשת קישוט כנף קד' שמ' ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55721663X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי194קשת קישוט כנף אח' ימ' ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55721664X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי625.7קשת קישוט כנף אח' שמ' ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55721671X3 011-014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1009קישוט דלת קד' ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55721672X3 011-014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1009קישוט דלת קד' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572168X3 2.0L F25 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי221.8כיסוי וו גרירה למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55721792X3 03-  'ב.מ.וו / מיניחליפי370תומך מגן קד' שמ(E83) 05-011 גיפ ~ X3

VB5572185X3 LCI E83 08-11 ב.מ.וו / מיניחליפי8117מגן אח' לחיישנים ג'יפ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572210F25 X3 11- ב.מ.וו / מיניחליפי8605מכסה מנוע(E83) 05-011 גיפ ~ X3

VB55722101X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי256.7מנעול עלי' שמ' למ.מנוע ג'יפ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722171X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי990ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722177X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי880ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722181X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי720.9ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722188X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי880ביטנה כנף קד' שמ' חלק קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722561F25 X3 -011 (ניקל)'ב.מ.וו / מיניחליפי956.3סורג קד' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722596X3 F25 010-017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי994.4מוט מייצב שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB557225961X3 F25 010-017 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי994.4מוט מייצב ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722614X3 F25 010-014 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1128.8מתיז מים למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722651X3 F25 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי988.1קישוט כנף קדמי ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722652F25 X3 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1410.31קשת קישוט כנף קד' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722661F25 X3 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1558.91קשת קישוט כנף אח' ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722662X3 010-017 גיפ(F25) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1558.91קשת כנף אח' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722671X3 011- ג'יפ (F25) 'ב.מ.וו / מיניחליפי1633.1פס קישוט קד' בסף ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722672X3 -011 ג'יפ (F25) 'ב.מ.וו / מיניחליפי377.8פס קישוט קד' בסף שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572278X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי169.9גריל מרכז' עלי' למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722781F25 X3 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי615.9גריל מרכז' תח' למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722791X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי214.36תפס ימ' צד למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55722792X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי214.36תפס שמ' צד למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572281X3 LCI E83 08-11 ב.מ.וו / מיניחליפי5122.2מגן קד' עלי' לחיישנים ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55722961F20 / F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי874ציר ימ' למכסה מנוע סד' 1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55723001X3 (F25 010-017) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3503כונס חזית פלס(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572301X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1220.3כיסוי עלי' לכונס חזית ג'יפ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723011X3 018  018ב.מ.וו / מיניחליפי1138כיסויי על' לפנסים- ~ X3 (G01)

VB5572303X-3 11- F25 ב.מ.וו / מיניחליפי941.4תושבת ימ' למצנן(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB5572304L X3 12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1508פח משקף ק(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55723102X3 F25 010-017 - ב.מ.וו / מיניחליפי232סטרייקר קפיץ על' למכסה מנוע(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572311X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי3882.1כנף קד' ימ' ג'יפ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55723111F25 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי750.8מחזיק כנף קד' ימ' - סד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572312X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי3882.1כנף קד' שמ' ג'יפ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55723121F25 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי656.5מחזיק כנף קד' שמ' - סד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB557231794X3 018   018ב.מ.וו / מיניחליפי564.2תומך שמ' לפח חזית- ~ X3 (G01)

VB55723510(אלומניום)'X4 G02 18 018ב.מ.וו / מיניחליפי9128.5מכסה מנוע- ~ X3 (G01)
VB55723511(אלומניום) X4/018-  X3  -019 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי5390כנף קד' ימ- ~ X3 (G01)
VB55723512(אלומניום) X4/018-  X3  -019 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי5390כנף קד' שמ- ~ X3 (G01)

VB5572355X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי589.9גריל חזית ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572356X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי589.9גריל חזית שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55723561X4 F26/X5 014 -016- ב.מ.וו / מיניחליפי752.9גריל קד' שמ' עליון(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723563X3 018 'חליפי360כונס אויר שמ' במגן קד

VB557235641X3 018 'ב.מ.וו / מיניחליפי395.65כונס אויר ימ' במגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB557235642X3 -018 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי395.65כונס אויר ימ' במגן קד- ~ X3 (G01)

VB55723567G01 18- '018ב.מ.וו / מיניחליפי358.1כיסוי וו גרירה אח- ~ X3 (G01)
VB55723578X3 2013- (F25)'ב.מ.וו / מיניחליפי883.8מנגנון לחלון קד' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB557235781X3  -018 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי466.6גריל למגן קד' ימ- ~ X3 (G01)
VB55723579X3 2013- (F25)'ב.מ.וו / מיניחליפי883.9מנגנון לחלון קד' ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723580X3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי3992.4מגן פנימי קד- ~ X3 (G01)

VB5572367F25 X3 -011 -'ב.מ.וו / מיניחליפי201כיסוי לוו גרירה אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723673X3 12-'ב.מ.וו / מיניחליפי990קשוט דלת קד' ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723674X3 08-012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי990קישוט דלת קד' שמ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55723678F25  -13 'ב.מ.וו / מיניחליפי603.4מנגנון חלון אח' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723683X-3 013- F25 ב.מ.וו / מיניחליפי480.3קישוט דלת אח' ימין(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB557236831F25 X3 012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי856קשוט דלת אח' ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723684F-25 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי340.7פס קישוט דלת אח' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB557236841X3 08-012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי598.8קישוט דלת אח' שמ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB5572373X3 F25 / F-26 016- X4 011 'ב.מ.וו / מיניחליפי1960מגן מנוע תח(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55723733X3 F25 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי125.9כיסוי תח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572374G01 X3 -018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי2595מגן מנוע תח- ~ X3 (G01)

VB55723757X3 (F25 010-017) - ב.מ.וו / מיניחליפי341.4כונס אויר ימ' למצנן(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723762X-3 12 'ב.מ.וו / מיניחליפי720.9כיסוי ערפל קד' שמ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723766X4/X3 -2014 ב.מ.וו / מיניחליפי599.84כונס שמ' צמוד לפח חזית(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723768G01 X3 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי230.6כיסוי וו גרירה קד- ~ X3 (G01)
VB55723771X3 G01 -18 '018ב.מ.וו / מיניחליפי449כיסוי למגן קד'ימ- ~ X3 (G01)
VB55723772X3 G01 -18 '018ב.מ.וו / מיניחליפי449כיסוי למגן קד' שמ- ~ X3 (G01)
VB55723773X3 G01 -18 '018ב.מ.וו / מיניחליפי449כיסוי למגן קד' ימ- ~ X3 (G01)
VB55723774X3 G01 -18 '018ב.מ.וו / מיניחליפי449כיסוי למגן קד' שמ- ~ X3 (G01)
VB55723781X3 15-ב.מ.וו / מיניחליפי690.5גריל במגן ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB557237811F15 -017 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי879.54סורג ערפל קד' ימ ~ (F15) X5
VB55723782X-5 014- 'במגן קד L 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי690גריל במגן ~ (F15) X5
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VB55723787X3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי544.2גריל למגן קד- ~ X3 (G01)

VB557237871X3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי729.2גריל למגן(מרכזי) קד- ~ X3 (G01)
VB55723791X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי824תושבת ימ' למגן קד' ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55723792X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי824תושבת שמ' למגן קד' ג'יפ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723793X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1790מחזיק גדול פלס' ימ' מגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723794X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1790מחזיק גדול פלס' שמ' מגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572381X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי3567חיזוק מתכת למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723812TX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי5850מגן קד' חיצ' בסיסי(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723813TX3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי4170.9מגן קד' לשפריצרים(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55723814עם חיישנים X3 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי2179.4כיסוי לפגוש קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723815ללא חיישנים F25 014- X-3 'ב.מ.וו / מיניחליפי2430.33כיסוי תח' קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572382X3 2.0L F25 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי1689מגן קד' תח' ספוילר לחיישנים(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723821ללא חיישנים F25 X3 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1684.2ספויילר מגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572384X3 2.0L F25 (EURO TY -12) ב.מ.וו / מיניחליפי3825.5חיזוק מגן אח' מתכת(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55723841X3 F-25 (US TYPE  -011) ב.מ.וו / מיניחליפי2226.4מגן אח' פנימי מתכת(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572385X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי8688.25מגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB557238511X3 -015 -'ב.מ.וו / מיניחליפי2464מגלש אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55723851TX3 015-ב.מ.וו / מיניחליפי7462.1מגן אחורי חיצוני(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572385TX3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי8688.25מגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572386X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1266ספוילר תח' לחיישנים למגן אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572391X3 F-25  -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי589.7תפס ימ' למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572392X3 F-25  -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי375.4תפס שמ' למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55724001X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי2631.2כונס אויר לגריל קד- ~ X3 (G01)
VB5572401X4 (G02  -019) - 019ב.מ.וו / מיניחליפי564.2פח ניצב ימ' לחזית- ~ X4 (G02)
VB5572402X4/018-  X3  -019 - 018ב.מ.וו / מיניחליפי903כיסוי על' למצנן מים- ~ X3 (G01)

VB55724055G01 X3 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1085.6גריל קד' ימ- ~ X3 (G01)
VB55724056G01 X3 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1085.6גריל קד' שמ- ~ X3 (G01)

VB557240771X3 (G01  -018) - (קטן) '018ב.מ.וו / מיניחליפי379מגן גחון אח- ~ X3 (G01)
VB55724091X3 (G01  -022) - (תריס) '022ב.מ.וו / מיניחליפי639.4קישוט ימ' למגן אח- ~ X3 (G01)
VB55724092X3 (G01  -022) - (תריס) '022ב.מ.וו / מיניחליפי639.4קישוט שמ' למגן אח- ~ X3 (G01)

VB5572417X4/018-  X3  -019 - ('חלק קד) '018ב.מ.וו / מיניחליפי1139ביטנה קד' ימ- ~ X3 (G01)
VB55724171X4/018-  X3  -019 - ('חלק אח) '018ב.מ.וו / מיניחליפי728.1ביטנה קד' ימ- ~ X3 (G01)

VB557241767(G05 019-) '019ב.מ.וו / מיניחליפי607.3כיסוי וו גרירה אח- ~ X5 (G05)
VB5572418X4/018-  X3  -019 - ('חלק קד) '018ב.מ.וו / מיניחליפי1130.39ביטנה קד' שמ- ~ X3 (G01)

VB55724181X4/018-  X3  -019 - ('חלק אח) '018ב.מ.וו / מיניחליפי708.1ביטנה קד' שמ- ~ X3 (G01)
VB5572433X3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1240.4כונס אויר קד' על- ~ X3 (G01)

VB55724331X3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי807.4כונס אויר קד' תח- ~ X3 (G01)
VB55724381(M) G02 X4  -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי9166.2מגן קד- ~ X4 (G02)

VB5572452X4 F26 -016 - 016-018ב.מ.וו / מיניחליפי466.5גריל מרכ' על' פתוח ~ (F26) X4
VB5572453X5 014 F15 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1134סורג מרכזי למגן קד(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5572454X5 014 F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי880סורג מרכ' תח' קד ~ (F15) X5
VB5572455X4 F26/012- X3 F25 -016 -(ניקל)'ב.מ.וו / מיניחליפי234.9גריל קד' ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55724555X3 G01 -018 - 018ב.מ.וו / מיניחליפי586.04מסגרת תח' למקרן- ~ X3 (G01)
VB55724556X3 G01 -018 - 018ב.מ.וו / מיניחליפי586מסגרת על' למקרן- ~ X3 (G01)
VB5572455TX4 F26/012- X3 F25 -016 -(ניקל)'ב.מ.וו / מיניחליפי379.9גריל קד' ימ(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB5572456X4 F25 -016 - (ניקל)'016-018ב.מ.וו / מיניחליפי245.9גריל קד' שמ ~ (F26) X4
VB55724561(M) X4  -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי730.5גריל שמ' קד' תח- ~ X4 (G02)
VB5572456TX4 F25 -016 - (ניקל)'016-018ב.מ.וו / מיניחליפי379.9גריל קד' שמ ~ (F26) X4
VB55724621X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי1473.5תושבת פנס ראשי ימ- ~ X3 (G01)

VB557246211X3 (G01  -022) - 'חליפי1006.48תומך שפם פנס ראשי ימ
VB55724622X3 018  018ב.מ.וו / מיניחליפי2078.4תושבת פנס ראשי שמ- ~ X3 (G01)

VB557246221X3 (G01  -022) - 'חליפי1006.48תומך שפם פנס ראשי שמ
VB55724654G01 X3 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי1152.8פלס' קשת כנף קד' שמ- ~ X3 (G01)

VB5572467G01 X3 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי264.9כיסוי וו גרירה אח- ~ X3 (G01)
VB5572468X-3 'ב.מ.וו / מיניחליפי280כיסוי וו גרירה קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55724681X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי369.65כיסוי וו גרירה למגן קד- ~ X3 (G01)
VB5572470RX4 F26/F-15 -016 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי598.44כיסוי למראה חצ' ימ ~ (F15) X5
VB55724732X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי498.3כיסוי על' פנס ראשי שמ- ~ X3 (G01)

VB557247611(G05 019-) '019ב.מ.וו / מיניחליפי998.46כיסוי ערפל במגן קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB55724762X4 (G02 -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי286.8המשך כיסוי ערפל שמ- ~ X4 (G02)

VB557247621(G05 019-) '019ב.מ.וו / מיניחליפי1140כיסוי ערפל במגן קד' שמ- ~ X5 (G05)
VB55724771(M) X4  -019 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי427.6כיסוי פנס ערפל ימ- ~ X3 (G01)
VB55724772(M) X4  -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי320.7כיסוי פנס ערפל שמ- ~ X4 (G02)

VB557247781X4 (G02 -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1329גריל חזית ימ- ~ X4 (G02)
VB557247782X4 (G02 -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1329גריל חזית שמ- ~ X4 (G02)

VB5572478F-25  015-017 'ב.מ.וו / מיניחליפי960רשת תח' במגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55724780X4 F26 016- - 016-018ב.מ.וו / מיניחליפי730.9גריל מרכ' תח' סגור ~ (F26) X4
VB55724781X3 F25 015-016 - ב.מ.וו / מיניחליפי154גריל במגן ימ' ללא חור(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55724782X3 F25 015-016 - ב.מ.וו / מיניחליפי127.4גריל במגן שמ' ללא חור(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB557247821F25 X3 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי558גריל עלי' שמ' לחיישנים במגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572478211F25 X3 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי426.9גריל עלי' ימ' לחיישנים במגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55724785X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1980תושבת לוחית רישוי קד- ~ X5 (G05)
VB55724786(G05 019-) '019ב.מ.וו / מיניחליפי2652.1ספויילר למגן אח- ~ X5 (G05)
VB55724787X-5 014- 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי668גריל קד' עליון במגן ~ (F15) X5

VB557247870(M) X4  -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי606.3גריל קד' תח- ~ X4 (G02)
VB557247871016- 'חש F-15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1125.6גריל למגן קד ~ (F15) X5

VB55724791X3 018  018ב.מ.וו / מיניחליפי475.3תפס ימ מגן קד- ~ X3 (G01)
VB55724792X3 018   018ב.מ.וו / מיניחליפי475.3תפס שמ מגן קד- ~ X3 (G01)
VB55724793X4/018-  X3  -019 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי475.3תפס ימ' במגן קד- ~ X3 (G01)
VB55724794X4/018-  X3  -019 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי475.3תפס שמ' במגן קד- ~ X3 (G01)

VB5572480(G01)X3 -018  'ב.מ.וו / מיניחליפי2195.8מגן קד' פנ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572481X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי10106.9מגן קד- ~ X5 (G05)

VB55724811X3 G01 018 018ב.מ.וו / מיניחליפי7426.4מגן קד' חיצוני- ~ X3 (G01)



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB557248112X3 G01  -017 -018ב.מ.וו / מיניחליפי7426.4מגן קד' עם חיישנים- ~ X3 (G01)

VB55724812X3 F25 - 015-017 - ב.מ.וו / מיניחליפי1390.1כיסוי תח' במגן(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB55724816F25 013- X-3 'ב.מ.וו / מיניחליפי7847.8מגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55724816TX3 010-017 גיפ(F25) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי7847.8מגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572482X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי5670.2ספויילר מגן קד- ~ X3 (G01)

VB55724822X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי2494.6מגן קד' תח- ~ X5 (G05)
VB5572483X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי460קלקר מגן קד- ~ X3 (G01)
VB5572484X5 014 F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי2714.3חיזוק מגן אח ~ (F15) X5

VB55724841X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי4701.2חיזוק למגן אח- ~ X3 (G01)
VB5572485X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי6917.5מגן אח' חיצ- ~ X3 (G01)

VB55724851X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי11123.3מגן אח' חיצ- ~ X3 (G01)
VB557248511X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי8070.5מגן אח' חיצ- ~ X3 (G01)

VB5572487X4 (G02  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1339.1קישוט מרכזי במגן קד- ~ X4 (G02)
VB55724885G01 X3  -018 - '018ב.מ.וו / מיניחליפי8301מגן אח' חיצ- ~ X3 (G01)

VB5572491X3 F25 015-016 - ב.מ.וו / מיניחליפי557.1קישוט ימי בכיסוי ערפל (שחור(F25)010-017 גיפ ~ X3
VB5572492X3 F25/F26 X4 14 015-016- ב.מ.וו / מיניחליפי557.1תפס מגן קד' שמאל(F25)010-017 גיפ ~ X3

VB55724921X5 G05 -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1390.9כיסוי מגן אח' שמ- ~ X5 (G05)
VB5572518X-5 01-05 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי290ביטנה כנף קד' שמ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB5572653X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי625.33גריל חזית שמ' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB55726555E70 X5 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי53כיסוי ביטנה קד' ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55726556E70 X5 -011 - '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי25כיסוי ביטנה קד' שמ ~ X6 (E71/E72)
VB55726651X5  -07 ג'יפ (E70) (שחור) 'ב.מ.וו / מיניחליפי1539.4קישוט לכנף קד' ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55726652X5  -07 ג'יפ (E70) (שחור) 'ב.מ.וו / מיניחליפי455.9קישוט לכנף קד' שמ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55726662X5  -07 ג'יפ (E70) (שחור) 'ב.מ.וו / מיניחליפי478.5קישוט לכנף אח' שמ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB5572673E70 /011 X5 07-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי874.6מגן מנוע תח(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55726791X5 08-010 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1157.32תומך עלי' קד' ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55726792X6 08-011 -'08-014ב.מ.וו / מיניחליפי1022.22תומך עלי' קד' שמ ~ X6 (E71/E72)
VB55726794X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי188.55תפס שמ' בין המגן לכנף ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5572681Tללא שפריצר ללא חיישן+ X-5 012 'ב.מ.וו / מיניחליפי7261.4מגן קד(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55727621F-15 X-5-014-018ב.מ.וו / מיניחליפי593.1ער' תומכים ימ' לפנס ראשי ~ (F15) X5
VB55727622X-5  F-15 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי593.1סט תומכים לפנס ראשי ~ (F15) X5
VB55727755R X-5 011- 'ב.מ.וו / מיניחליפי191.5כיסוי כנף קד(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55727756X5 F15 -014- '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי199.9תומך כנף קד' שמ ~ (F15) X5
VB55727781(E70) X5  011-013 'ב.מ.וו / מיניחליפי128.1גריל ימ' במגן קד(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55727782(E70) X5  011-013 ב.מ.וו / מיניחליפי440גריל שמ' במגן קד' פתוח(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55727881X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1290.9תושבת אח' ימ' במגן אח ~ (F15) X5
VB55727882X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1290.9תושבת אח' שמ' במגן אח ~ (F15) X5
VB55727883X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי990.01תושבת ימ' במגן אח ~ (F15) X5
VB55727884X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי990.01תושבת שמ' במגן אח ~ (F15) X5
VB55727885X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1440.03תושבת מרכ' במגן אח ~ (F15) X5

VB5572791X-5-'014-018ב.מ.וו / מיניחליפי584כונס אויר קד' שמ ~ (F15) X5
VB5572792X-5 11 ב.מ.ו-R 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי584כונס אוויר ~ (F15) X5

VB55728171X5/F15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי420.4ביטנה קד קד' ימ ~ (F15) X5
VB55728181X5/F15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1311ביטנה קד קד' שמ ~ (F15) X5

VB5572851F15 016-017 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי178.9רשת במגן קד ~ (F15) X5
VB55728523X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי746.8קישוט בגריל קד' ימ ~ (F15) X5
VB55728524X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי746.8קישוט בגריל קד' שמ ~ (F15) X5

VB5572855(שחור) X5 F15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1290.3גריל קד' ימ ~ (F15) X5
VB55728551(ניקל)  X5 F15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי990גריל קד' ימ ~ (F15) X5

VB5572856X5 F15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1201.11גריל קד' שמ ~ (F15) X5
VB55728561X5 F15 -014 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1350.03גריל קד' שמ ~ (F15) X5
VB55728655X6 F16 -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1362.5קשת כנף קד' ימ ~ X6 (F16)
VB55728656F16 X6  -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי2009.7קשת כנף קד' שמ ~ X6 (F16)
VB55728659X6 F16 -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1703.1קשת כנף אח' ימ ~ X6 (F16)
VB55728660F16 X6  -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1703.1קשת כנף אח' שמ ~ X6 (F16)

VB5572870ELX5 014-018 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי330.5איתות ראי שמ ~ (F15) X5
VB5572870ERX5 014-018 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי330.5איתות ראי ימ ~ (F15) X5

VB55728775X5 014 F15 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1190גריל קד' שמ' ניקל ~ (F15) X5
VB55728776(אפור)  X5 F15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1190גריל קד' ימ ~ (F15) X5
VB55728781X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי700.3רשת ימ' במגן קד ~ (F15) X5

VB557287811X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי706גריל תח' ימ' במגן קד ~ (F15) X5
VB55728782X5 014 F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי692.3רשת שמ' במגן קד ~ (F15) X5

VB557287821X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי706גריל תח' שמ' במגן קד ~ (F15) X5
VB55728787X5 F15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי867גריל מרכזי 'על' במגן קד ~ (F15) X5

VB557287871X5 F15 -014-014-018ב.מ.וו / מיניחליפי680.2גריל קד' עליון במגן ~ (F15) X5
VB55728812F-15 014-017 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי3189.1מגן קד' חיצוני ~ (F15) X5
VB55728813F-15 014-017 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי13148.8מגן קד' חצ ~ (F15) X5
VB55728814X5 014 F15 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי9812.6מגן קד' חיצוני+ חור+מצלמה ~ (F15) X5

VB55728814TX5 014 F15 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי9812.6מגן קד' חיצוני+ חור+מצלמה ~ (F15) X5
VB5572881TX5 014 F15 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי9812.6מגן קד' חיצ' + חור לחיישן/שפריצר ~ (F15) X5

VB5572882X5 F-15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1611.8ספויילר למגן קד ~ (F15) X5
VB55728821X5 F15 -014 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1111.3ספויילר למגן קד ~ (F15) X5

VB5572883X5/F15 -014 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי709קלקר מגן קד ~ (F15) X5
VB55728851X5 F15 -13 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי3087מגן אח ~ (F15) X5
VB5572885TX5 F15 13- 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי6399מגן אח'+חיישנים ~ (F15) X5

VB5572887X5 014- F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1209.09ניקל במגן אח ~ (F15) X5
VB5572890X6 F16/F15 X5 -016 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי864כיסוי עלי' למצנן ~ (F15) X5

VB55729351X3 G01 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי459.9מגן מנוע ימ- ~ X3 (G01)
VB5572970X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1527כונס חזית קד' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB55729787X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי984.7גריל תח' למגן קד- ~ X5 (G05)
VB5572985X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי11900.3מגן אח- ~ X3 (G01)
VB5572986X3 (G01  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי2020.9ספויילר תח' למגן אח- ~ X3 (G01)
VB5573151E85/E86  Z-4  -02 '02-08ב.מ.וו / מיניחליפי398.9גריל קד' שמ ~ (E85/E86)  Z4



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5573152E85/E86  Z-4  -02 '02-08ב.מ.וו / מיניחליפי398.9גריל קד' ימ ~ (E85/E86)  Z4
VB5573153Z4 E85/E86   -02  '02-08ב.מ.וו / מיניחליפי844.8גריל שמ' במגן קד ~ (E85/E86)  Z4
VB5573154Z4 E85/E86   -02  '02-08ב.מ.וו / מיניחליפי1146.2גריל ימ' במגן קד ~ (E85/E86)  Z4
VB5573181Z4 03-04 - 02-08ב.מ.וו / מיניחליפי6998.8מגן קדמי חיצוני ~ (E85/E86)  Z4
VB5574110X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי2840מכסה מנוע ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574112X1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי1150כנף קד' שמ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55741155F-48 -017 '016ב.מ.וו / מיניחליפי750.7גריל למגן קד' ימ-  ~ X1 (F48)
VB557411787F-48 -017 016ב.מ.וו / מיניחליפי875.2גריל למגן קד' מרכזי-  ~ X1 (F48)

VB55741179X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי739.06בומבה שמ' לחיזוק קד-  ~ X1 (F48)
VB55741180X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי739.06בומבה ימ' לחיזוק קד-  ~ X1 (F48)

VB557411802X1/MINI F56 -015 016ב.מ.וו / מיניחליפי980גשר עליון-  ~ X1 (F48)
VB55741183E84 X1 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי75.8מחזיר אור אח' ימ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741184E48 X1 09-013 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי78מחזיר אור אח שמ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB5574133X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי865כונס פלס' חזית ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574151770F48  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1558.3מגלש מגן קד-  ~ X1 (F48)

VB557415187F48  -016- '016ב.מ.וו / מיניחליפי1260כיסוי תח' אמצעי מגן אח-  ~ X1 (F48)
VB55741551X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי792.9גריל ימ' הכל ניקל ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB55741561X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי792.9גריל שמ' הכל ניקל ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB557415763X1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי144סט כיסוי לחור שפריצר מגן קד גיפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741595X1 E84 09-015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1660כיסוי תח' למגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741615X1 E84 012-015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי802.9מתיז מים במגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741618X6 E71 -61677308525/010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי985דיזה שפריצר שמ' לפנס ~ X6 (E71/E72)
VB55741651X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1260.5קשת כנף קד' ימ' - ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741652X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1260.5קשת קישוט לכנף קד' שמ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741661X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1260.5קשת קישוט כנף אח' ימ'  ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741662X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1254.2קשת קישוט כנף אח' שמ'  ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB5574167X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי33.6כיסוי וו גרירה שמ' למגן אח' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741702X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי290.1תפס למגן קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB55741717X1 18-'016ב.מ.וו / מיניחליפי1301.4ביטנה קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB55741718X1 -017- '016ב.מ.וו / מיניחליפי1301.4ביטנה כנף קד' ימ-  ~ X1 (F48)
VB55741781X1 E84 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי127תריס ימ' למגן קד' - ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741783X1 E84 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי499.9תריס מרכז' למגן קד' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741787X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי84תריס מרכז' במגן קד' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741791X1 F48 016-018 '016ב.מ.וו / מיניחליפי741.2תומך ימ' למגן קד אלומ-  ~ X1 (F48)
VB55741792X1 F48 016-018 '016ב.מ.וו / מיניחליפי741.2תומך שמ' למגן קד אלומ-  ~ X1 (F48)

VB557417921X1 18-'016ב.מ.וו / מיניחליפי722.7תומך קד' שמ' פני-  ~ X1 (F48)
VB5574180X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1599חיזוק למגן קד' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574181X1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי1494מגן קד' עלי' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55741812X1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי1510.9מגן קד' תח' בסיסי ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741814X1 -017- 016ב.מ.וו / מיניחליפי6190.8מגן קדמי-  ~ X1 (F48)

VB55741814TX1 -017- 016ב.מ.וו / מיניחליפי6190.8מגן קדמי-  ~ X1 (F48)
VB5574182X1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי1609.1מגן קד' עלי' עם שפריצרים ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55741821X1 ב.מ.וו / מיניחליפי1092.5ספויילר מגן קד ב.מ.וו(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574184X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי2072.1חיזוק למגן אח' ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VB5574185X1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי2590.9מגן אח' עלי' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55741851X1 E84 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי521.9מגן אח' תח' ללא חיישנים ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55741854TX1 -016  - '016ב.מ.וו / מיניחליפי6459.9מגן אח-  ~ X1 (F48)

VB55741881X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי265.9מתאם ימ' למגן קד-  ~ X1 (F48)
VB55741882X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי848.6מתאם שמ' למגן קד-  ~ X1 (F48)

VB5574200013- 1'סד E84 ב.מ.וו / מיניחליפי4127.6פח חזית מושלם(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574211X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1152כנף קד' ימ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574212X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי2348כנף קד' שמ' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574217X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי329.99ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55742171X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי329.99ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574218X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי280ביטנה כנף קד' שמ' חלק קד' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55742181X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי209ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55742755X1 (E84 012-015)-'ב.מ.וו / מיניחליפי225.7קישוט אמצעי לגריל במגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55742781E84 X1 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי676.7סורג ימ' במגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB5574281X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי4450.9מגן קד' עלי' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55742812X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי860.1מגן קד' תח' בסיסי ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB5574282X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי11431.2מגן קד' עלי' עם שפריצרים ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574284X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי1269חיזוק פלסטיק עלי' למגן אח' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574285X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי4420.7מגן אח' עלי' ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3

VB5574285TX1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי4420.7מגן אח' עלי' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574310X1 -017- 016ב.מ.וו / מיניחליפי13180.25מכסה מנוע-  ~ X1 (F48)
VB5574311F48 -015 '016ב.מ.וו / מיניחליפי4790.9כנף קד' ימ-  ~ X1 (F48)

VB5574311TF48 -015 '016ב.מ.וו / מיניחליפי4790.9כנף קד' ימ-  ~ X1 (F48)
VB5574312TX1 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי4790.9כנף קד' שמ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB5574315X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי803קישוט סף קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB5574316X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי802.1קישוט סף קד' ימ-  ~ X1 (F48)

VB55743182X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי2020.9ספויילר מגן קד-  ~ X1 (F48)
VB557431821X1 LCI (F48  019) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1728ספויילר תח' למגן קד-  ~ X1 (F48)
VB557431822X1 LCI (F48  -019) -  016ב.מ.וו / מיניחליפי1680.5מגן קד' תחתון-  ~ X1 (F48)
VB557431851X1 LCI (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1900.6גריל קד-  ~ X1 (F48)
VB557431861X1  -016 - (חור לחיישן) 016ב.מ.וו / מיניחליפי2110.3מגן אח' תחתון עם-  ~ X1 (F48)

VB5574333X1 F48  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1831.6כונס אוויר במגן קד-  ~ X1 (F48)
VB55743331X1 F48  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1251כונס אוויר במגן קד-  ~ X1 (F48)

VB5574351X1 -017- '016ב.מ.וו / מיניחליפי867גריל  קד-  ~ X1 (F48)
VB5574355X1 F-48 -014 016ב.מ.וו / מיניחליפי937.5גריל קד' ימ' תח' בלי חור לחיישן-  ~ X1 (F48)
VB5574356X1 F-48 -014 016ב.מ.וו / מיניחליפי937.5גריל קד' שמ' תח' בלי חור לחיישן-  ~ X1 (F48)

VB55743561F49 / F48/ X1 -015 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1043גריל קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB55743561TF49 / F48/ X1 -015 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1043גריל קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB557435621X1 M (F48 -016) '016ב.מ.וו / מיניחליפי204.5גריל ימ' במגן קד-  ~ X1 (F48)



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB55743621X1 -017- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1308.9תושבת פנס ראשי ימ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55743655X1 F48 016- '016ב.מ.וו / מיניחליפי1160.9קשת כנף קד' ימ-  ~ X1 (F48)
VB55743659F48 X1 17-'016ב.מ.וו / מיניחליפי1160.9קשת כנף אח ימ-  ~ X1 (F48)
VB55743660F48 X1 17-'016ב.מ.וו / מיניחליפי1360.2קשת כנף אח שמ-  ~ X1 (F48)

VB5574367F48 -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי202.9כיסוי וו גרירה אח-  ~ X1 (F48)
VB5574368F-48 -18 '016ב.מ.וו / מיניחליפי243.4כיסוי וו גרירה קד-  ~ X1 (F48)
VB5574375X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי384.9ספויילר ימ' למגן קד-  ~ X1 (F48)
VB5574376X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי384.9ספויילר שמ' למגן קד-  ~ X1 (F48)

VB55743761X1 -017-  ב.מ.וו / מיניחליפי220גריל ימין במגן(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55743771X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי721.83קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ-  ~ X1 (F48)
VB55743772X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי727.09קישוט תח' פנס ערפל קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB55743781F48 X1 -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי750.7גריל ימ' למגן קד-  ~ X1 (F48)

VB557437811X1 F48  -015-'016ב.מ.וו / מיניחליפי750.7גריל קד' ימ' במגן קד-  ~ X1 (F48)
VB557437812X1 LCI  -016  (ללא חיישנים) (F48) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי5953.1מגן קד-  ~ X1 (F48)
VB557437813X1 LCI  -016 (עם חיישנים)(F48) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי6427מגן קד-  ~ X1 (F48)
VB557437822X1 F48  -015-'016ב.מ.וו / מיניחליפי746.8גריל קד' שמ' במגן קד-  ~ X1 (F48)

VB55743787X1 F48  -015 - 016ב.מ.וו / מיניחליפי1125.6גריל קד' במגן-  ~ X1 (F48)
VB557437871F-48 -18 '016ב.מ.וו / מיניחליפי1125.6גריל המגן  קד-  ~ X1 (F48)

VB55743793X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי209תפס ימ' תח' למגן קד-  ~ X1 (F48)
VB55743794X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי209תפס פנ' שמ' למגן קד-  ~ X1 (F48)
VB55743801X1 F48 -018 '016ב.מ.וו / מיניחליפי1186.2תומך תח' למגן קד-  ~ X1 (F48)

VB5574381X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי826.3כיסוי ערפל קד' ימ-  ~ X1 (F48)
VB55743811X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי9890.03מגן קד-  ~ X1 (F48)

VB5574382X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי798כיסוי ערפל קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB55743821X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1052מגלש מגן קד-  ~ X1 (F48)
VB55743823X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1701.9ספויילר תח' למגן אח-  ~ X1 (F48)

VB5574383X1 M (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי297.2גריל תח' במגן קד-  ~ X1 (F48)
VB5574384X1 016- '016ב.מ.וו / מיניחליפי3809.09חיזוק אח-  ~ X1 (F48)
VB5574385F48(M) X1  -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי9205.39מגן אח-  ~ X1 (F48)
VB5574386X1 F48 -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי2344.53ספויילר תח' במגן אח-  ~ X1 (F48)

VB55743861F-48 -019 '016ב.מ.וו / מיניחליפי2355.4כיסוי תח' למגן אח-  ~ X1 (F48)
VB55743880X1 (F48  -016) - 016ב.מ.וו / מיניחליפי464.2תושבת פתיחה חכמה-  ~ X1 (F48)

VB557438801X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי562.9קלקר למגן קד-  ~ X1 (F48)
VB55743881X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1401.4תומך אח' ימ-  ~ X1 (F48)

VB557438811F-48 -019  016ב.מ.וו / מיניחליפי10417.9מגן קדמי חיצוני-  ~ X1 (F48)
VB55743882X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי966.5תומך אח' שמ-  ~ X1 (F48)
VB55743883X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1585.8תומך אח' ימ-  ~ X1 (F48)
VB55743884X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1585.8תושבת שמ' למגן אח-  ~ X1 (F48)
VB55743972X1 (F48  -016) - 016ב.מ.וו / מיניחליפי2242.5כונס אויר-  ~ X1 (F48)

VB5574411X2 F39 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי3099.9כנף קד' ימ- ~ X2 (F39)
VB5574412X2 F39 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי3099.9כנף קד' שמ- ~ X2 (F39)

VB55744651X2 F39 018  '018ב.מ.וו / מיניחליפי1792.16כיסוי קשת כנף קד' ימ- ~ X2 (F39)
VB55744652X2 F39 018  '018ב.מ.וו / מיניחליפי1792.16כיסוי קשת כנף קד' שמ- ~ X2 (F39)

VB5574468X2 F39 018 '018ב.מ.וו / מיניחליפי238.6כיסוי וו גרירה קד- ~ X2 (F39)
VB5574474X2 F39 018 -018ב.מ.וו / מיניחליפי1032.2מגן מנוע תחתון- ~ X2 (F39)

VB55744762X1 (F48  -016) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי588כיסוי ערפל קד' שמ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB557447911F49  -019- '016ב.מ.וו / מיניחליפי759.5תומך מגן קד' מרכזי ימ-  ~ X1 (F48)

VB55744792014-019 מיני (F56) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי437תומך צדדי קד' שמ-  ~ X1 (F48)
VB557447921F49  -019- '016ב.מ.וו / מיניחליפי759.5תומך מגן קד' מרכזי שמ-  ~ X1 (F48)

VB5574480X2 (F39  -018) - '018ב.מ.וו / מיניחליפי8268.1מגן קד- ~ X2 (F39)
VB5574484X2 F39 018 018ב.מ.וו / מיניחליפי2393.1מגן אח' פנימי- ~ X2 (F39)
VB5574781X1 012-015 'ב.מ.וו / מיניחליפי30.6גריל תח' ימ' במגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574787X1 E84 014-'ב.מ.וו / מיניחליפי789.9סורג מרכזי למגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574791X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי660מחזיק פלס' ימ' תח' לפח חזית ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55747911X1 012-015 גיפ (E84) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי290.1תומך צדדי על' ימ' למגן קד(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB5574792X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי660מחזיק פלס' שמ' תח' לפח חזית ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB55747921X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי998תפס גדול שמ' למגן אח' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VB55747922X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי998תפס גדול ימ' למגן אח' ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VB5574837X1 F48 -015 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי794.1ביטנה אח' ימ-  ~ X1 (F48)
VB5574867X1 (F48  -016) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי307.8כיסוי וו גרירה קד-  ~ X1 (F48)

VB55748731X1 F48 -015 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי485.7מגן תח' ימ-  ~ X1 (F48)
VB55748732X1 F48 -015 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי567.8מגן תח' שמ-  ~ X1 (F48)
VB55748761F48 -018 '016ב.מ.וו / מיניחליפי620.9תושבת פנס ערפל ימ-  ~ X1 (F48)
VB55748762F48 -018 '016ב.מ.וו / מיניחליפי620.9תושבת פנס ערפל שמ-  ~ X1 (F48)

VB5575117X5 E53 01-07 ב.מ.וו / מיניחליפי376.5ביטנה קשת כנף קד' ימ' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB5575156X5 E53 01-04 ב.מ.וו / מיניחליפי312.1גריל שמ' שחור/ניקל ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB5575157X5 E53 01-04 ב.מ.וו / מיניחליפי178.3שפם פנס ראשי ימ' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB5575158X5 E53 01-04 ב.מ.וו / מיניחליפי189.2שפם פנס ראשי שמ' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB55751651X5 E53 01-07 ב.מ.וו / מיניחליפי1190.3קשת ימ' כנף קד'(קישוט)ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB55751652X5 E53 01-07 ב.מ.וו / מיניחליפי472.4קשת שמ' כנף קד'(קישוט)ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB557517600-03 אהר"צ X5 E53 'ב.מ.וו / מיניחליפי150תושבת לוח רישוי קד(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB5575177X5 E53 01-04 ב.מ.וו / מיניחליפי85.5פלסטיק מספר מגן קד' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB55751793X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי135.9תפס(קטן)ימ' מגן קד' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB55751794X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי330תפס(קטן)שמ' מגן קד' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB557518111X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי7188.6מגן קד' עם חיישנים ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB5575181111X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי7434מגן קד' עם שפריצרים וחיישנים(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB557518121X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי9720מגן קד'(בסיסי)ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB557518131X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי9720מגן קד' עם שפריצרים ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB5575183X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי649.9פינה ימ' למגן אח'  ג'יפ(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5575184X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי649.9פינה שמ' למגן אח' ג'יפ(E60) 03-010 ~  5 'סד
VB5575185X5 E53 01-07 ב.מ.וו / מיניחליפי3570מגן אח' חיצ' ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB55751851E53 01-07 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3640מגן אח(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB5575191X5 00-06 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי9ניט פלסטיק למגן קד(E53) 99-05 גיפ ~ X5



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5575213X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1710כיסוי תח' מנוע ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB55752171X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי439ביטנה כנף קד' ימ' חלק אח' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55752187X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1860כיסוי תח למגן אח'+ חיישן גיפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575255104-06 ב.מ.וו / מיניחליפי690.8גריל קד' ימ' אפור+ניקל(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB55752561X5 E53 04-06 ב.מ.וו / מיניחליפי690.8גריל קד' שמ' אפור+ניקל(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB5575278E71/LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי470גריל עלי' למגן קד' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55752781X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי310גריל מרכז(שחור)למגן קד ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB557527812X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי290תריס ימ(שחור)מגן קד ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VB557527821X5 E53 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי310תריס שמ'(שחור)מגן קד ג'יפ(E53) 99-05 גיפ ~ X5

VB5575310E71 /08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי7190.9מכסה מנוע  - ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575311X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2890.13כנף קד' ימ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB55753111X5 E70 08-12 ב.מ.וו / מיניחליפי4080.03כנף קד ימ עם חור לשפריצ פנס גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575312X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2901.33כנף קד' שמ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB55753121X5 E70 08-12 ב.מ.וו / מיניחליפי2990כנף קד שמ עם חור לשפריצ פנס גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575317X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי330ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575351X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי291גריל מרכז' למגן קד' הגדול ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575352X5 E70 8-10 ב.מ.וו / מיניחליפי182.9תושבת גריל מרכז מגן קד+חיישן גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575355E71/LCI/ 08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי622.2גריל חזית ימ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575356E71 X6 010- - 'ב.מ.וו / מיניחליפי399תריס מגן קד' שמ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB55753651LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי953קשת כנף קד' ימ' - ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753652LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי953קשת קישוט כנף קד' שמ' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55753671E70 X5 07-013 'ב.מ.וו / מיניחליפי830קישוט דלת קדמי ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753681E70 X5 07-013 'ב.מ.וו / מיניחליפי877קישוט דלת אח' ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753711X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי180כיסוי וו גרירה ימ' במגן קד ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753712X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי180כיסוי וו גרירה שמ' במגן קד ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753751X-5 -08 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי389.9כיסוי מתיז ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753752X-5 08 ב.מ.ו-L 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי389.9כיסיו מתיז ~ (F15) X5
VB55753771X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי230קישוט ימ למגן קד' קטן ניקל ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753772X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי230קישוט שמ למגן קד' קטן ניקל ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB5575378E70 X5 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי581.9מסגרת ערפל שמאל(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753781X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי308.1גריל ימ' למגן קד' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753782X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי308.1גריל שמ' למגן קד' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB5575379E70 X5 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי581.9מסגרת ערפל ימין(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753791LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי713.13מחזיק ימ' למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55753792LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי713.13מחזיק שמ' למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55753793X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי354כיסוי חיצ' קטן ימ' למגן קד' גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55753795E70 LCI/E70  X5 -010 ב.מ.וו / מיניחליפי890תומך כנף קד ימ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55753796E70 /E70 LCI X6 -010- 'ב.מ.וו / מיניחליפי890תומך מגן קד שמ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB5575380X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי890.88חיזוק למגן קד' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575381X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2196מגן קד' ללא חורים לחיישן ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB55753811X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי3450.9מגן קד' עם חורים לחיישנים ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575385X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי6490.39מגן אח' עם חיישנים ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575386X6 E71 010- 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי2160ספוילר תח' למגן אח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB5575411X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי5800.9כנף קד ימ חור לשפריצ גיפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575412LCI ב.מ.וו / מיניחליפי5800.9כנף קד שמ עם חור לשפריצ גיפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575413X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי5320כנף קד ימ ללא לשפריצ ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575414ב.מ.וו / מיניחליפי5320כנף קד' שמ' ללא חור לשפריצר ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB55754182E70 LCI/E70 X5 -011-'ב.מ.וו / מיניחליפי390ערכת מחזירי אור במגן קד(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754183X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי290רפלקטור ימ' במגן אח' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55754184X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי290רפלקטור שמ' במגן אח' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB557541841X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי221רפלקטור שמ' למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575435X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי219.4כיסוי וו גרירה מגן קד' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575438LCI E70 / 08-10 X E70 ב.מ.וו / מיניחליפי685.6ביטנה כנף אח' שמ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VB55754511X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי455.9גריל חזית שמ' טיטניום ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754512X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי455.9גריל חזית ימ' טיטניום ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754661LCI/X5 E70 -08 ב.מ.וו / מיניחליפי1450.9קשת קישוט לכנף אח' ימ' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754662LCI/X5 E70 -010 ב.מ.וו / מיניחליפי1451.9קשת קישוט לכנף אח' שמ' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB5575467X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי299.8כיסוי וו גרירה למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754771X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי43.8קישוט ימ' תח' למגן קד' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754772X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי315.9קישוט שמ' תח' למגן קד' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754781X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי430.9תריס ימ' למגן קד' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB557547811X5 07-013 E70 / 08-014 E71 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי588.1גריל עלי' ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55754782X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי262.8תריס שמ' למגן קד' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB557547821X5 07-013 E70 / E71 08-014 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי588.1גריל עלי' שמ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55754787X5 E70 LCI -011 'ב.מ.וו / מיניחליפי588.9גריל תח' מרכז' שחור למגן קד(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB5575480X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1589.9חיזוק למגן קד' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575481X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי4664.79מגן קד' ללא מצלמה עלי' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB5575481TX5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי4664.79מגן קד' ללא מצלמה עלי' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55754821TX5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי2975מגן קד' תח' עם חיישנים ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB5575485X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי11704.99מגן אח' עם חיישנים ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754851X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי6890מגן אח' ללא חיישנים ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB5575487X5 08-11 E70/E70 LCI 'ב.מ.וו / מיניחליפי869.09קישוט מגן אח(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55754880LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי1780.9תומך מגן אח' מרכזי - גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB55754881LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי351מחזיק קטן ימ' למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55754882LCI/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי351מחזיק קטן שמ' למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB5575491X5 E70 LCI ב.מ.וו / מיניחליפי240.5פינה ימ' למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB557549111E70/LCI /010- X6 E71 -08 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי790.55כיסוי תח' לרדיאטור ~ X6 (E71/E72)

VB5575492X5 E70 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי255.6פינה שמ' למגן אח' ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575517X-5 10 ב.מ.וו / מיניחליפי530.4ביטנה כנף קד' ימ' - ב.מ.ו(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575518X-5 012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי375ביטנה כנף קד' שמ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VB5575580X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי3372.1מגן פנימי קד ~ (F15) X5
VB5575600X6 F16 / X5 F15 -016 - 015-019ב.מ.וו / מיניחליפי4924.5פח חזית ~ X6 (F16)
VB5575610(אלומניום)X6 F16/X5 014 F15 -016 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי13990מכסה מנוע ~ (F15) X5



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5575611F-15 14 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי6132.4כנף קד' ימ ~ (F15) X5
VB5575612F-15 14 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי6132.4כנף קד' שמ ~ (F15) X5

VB55756183F15 X5 015 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי315.5מחזיר אור במגן אח' ימ ~ (F15) X5
VB55756184F15 X5 -014 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי315.5מחזיר אור אח שמ ~ (F15) X5
VB55756351F15 X6 -016 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי553.8המשך בטנה ימ' משולש ~ (F15) X5
VB55756352(F15) X5 014-018 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי553.8מגן בוץ קד' שמ ~ (F15) X5

VB5575651X5 X6 07-14 'ב.מ.וו / מיניחליפי406.3גריל אמ' למגן קד(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB55756555X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי590כיסוי כונס אוויר ימ ~ (F15) X5

VB557565551F15 X5 014- - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי729.2כונס אויר ימ ~ (F15) X5
VB55756556X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי729.2כיסוי כונס אוויר שמ ~ (F15) X5

VB557565561F15 X5 -014 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי729.5כונס אויר שמ ~ (F15) X5
VB55756651X5  -014 ג'יפ (F15) 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1600.1קשת כנף קד' ימ' שחור ~ (F15) X5
VB55756652X5  -014 ג'יפ (F15) 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1600.1קשת כנף קד' שמ' שחור ~ (F15) X5
VB55756661X5  -014 ג'יפ (F15) 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי995קשת כנף אח' ימ' שחור ~ (F15) X5
VB55756662X5  -014 ג'יפ (F15) 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי995קשת כנף אח' שמ' שחור ~ (F15) X5
VB55756671X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי284.8כיסוי וו גרירה אח' ימ ~ (F15) X5

VB557566711X5 E70 08-10 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי192כיסוי וו לגרירה ימ' למגן אח גיפ ~ X6 (E71/E72)
VB557566712X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי192כיסוי וו לגרירה שמ למגן אח ג'יפ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל

VB55756672X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי284.8כיסוי וו גרירה אח' שמ ~ (F15) X5
VB5575668X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי302כיסוי לוו גרירה קד ~ (F15) X5

VB55756771X5 014 F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי784.3קישוט בגריל קד' ימ ~ (F15) X5
VB55756772X5 014 F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי784.3קישוט בגריל קד' שמ ~ (F15) X5
VB55756787(F15) X5 014-018 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי709גריל תח' במגן קד ~ (F15) X5
VB55756801X5 014 F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי709קלקר למגן קד ~ (F15) X5

VB5575681X-5/F-15 -014 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי6966מגן קד' חצ ~ (F15) X5
VB55756813015- (יבוא אישי) X5 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי12590.8מגן קד ~ (F15) X5
VB55756814X5 014-018 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי12590.8מגן קד ~ (F15) X5

VB5575682X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1629.09ספויילר תח' במגן קד ~ (F15) X5
VB55756821X5 014 F15 5.0 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי3191.4ספויילר למגן קד ~ (F15) X5

VB5575683X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי753.31קלקר למגן קד- ~ X5 (G05)
VB5575685X5 014 F15 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי9980מגן אח ~ (F15) X5

VB5575685TX5 F15  -014 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי9980מגן אח ~ (F15) X5
VB5575686X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי1744.7ספויילר תח' במגן אח ~ (F15) X5
VB5575688X5 014 F15 'ב.מ.וו / מיניחליפי1690כיסוי תח' במגן אח(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VB5575713M2 (F87 016-020) - '016-020ב.מ.וו / מיניחליפי1266ספויילר תח' למגן אח ~ M2 (F87)

VB55757787019-  2 סדרה (F87) - '016-020ב.מ.וו / מיניחליפי1670.2רשת לגריל קד' תח ~ M2 (F87)
VB5575802X6/019-  X5 (G05  -020) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1880כיסוי פח לגשר על- ~ X5 (G05)
VB5575818X5 (G05  -019) - ('חלק אח) '019ב.מ.וו / מיניחליפי1220.36ביטנה קד' שמ- ~ X5 (G05)
VB5575837X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1485.8ביטנה אח' ימ- ~ X5 (G05)
VB5575838X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1485.8ביטנה אח' שמ- ~ X5 (G05)

VB55758510X6 (G06  -020) - '020ב.מ.וו / מיניחליפי3422גריל קד- ~ X6 (G06)
VB5575853X6/019-  X5 (G05) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי421כונס אויר ימ' למגן קד- ~ X5 (G05)
VB5575854X6/019-  X5 M (G05) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי421כונס אויר שמ' למגן קד- ~ X5 (G05)

VB557586881X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1366תומך ימ' למגן אח- ~ X5 (G05)
VB5575873X5/020-  X6 (G06  -019) - 019ב.מ.וו / מיניחליפי645.9מגן מנוע- ~ X5 (G05)

VB55758761X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי995.19כיסוי ערפל קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB55758762X5 M (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי995.19כיסוי ערפל קד' שמ- ~ X5 (G05)
VB55758781M G30  -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי767.4כיסוי ערפל קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55758782G30 5-017 'ב.מ.וו / מיניחליפי656.8גריל קד' תח' שמ מושלם סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55758791X6 (G06  -020) - 020ב.מ.וו / מיניחליפי440.3תומך ימ' לפח חזית- ~ X6 (G06)

VB557587911X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי510.04תומך ימ' למגן קד- ~ X5 (G05)
VB55758792X6 (G06  -020) - 020ב.מ.וו / מיניחליפי440.3תומך שמ' לפח חזית- ~ X6 (G06)

VB557587921X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי510.04תומך שמ' למגן קד- ~ X5 (G05)
VB5575881X5 M (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי15561.76מגן קד- ~ X5 (G05)
VB5575883X5 M (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי790.8קלקר למגן קד- ~ X5 (G05)

VB55758850X5 M (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי14185מגן אח- ~ X5 (G05)
VB5575886X5 M (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי5937ספויילר תח' למגן אח- ~ X5 (G05)
VB5575887X6 (G06  -020) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי685.41מגן גחון אח' אמצ- ~ X5 (G05)
VB558211703-07 6'סד E-63 'ב.מ.וו / מיניחליפי550.8ביטנה לכנף קד' ימ(E63) 04-010 ~ 6 'סד
VB558211803-07 6'סד E-63 'ב.מ.וו / מיניחליפי550.8ביטנה לכנף קד' שמ(E63) 04-010 ~ 6 'סד
VB558215503-09 6'63 סדE /650I 'ב.מ.וו / מיניחליפי940גריל קד' ימ(E63) 04-010 ~ 6 'סד

VB5582155103-09 6 סד E63(שחור) 'ימ E-63 ב.מ.וו / מיניחליפי439.3גריל(E63) 04-010 ~ 6 'סד
VB558215603-09 6'63 סדE /650I 'ב.מ.וו / מיניחליפי940גריל קד'שמ(E63) 04-010 ~ 6 'סד

VB5582156103-10 6 שמ' (שחור)סד E-63 ב.מ.וו / מיניחליפי233.7גריל(E63) 04-010 ~ 6 'סד
VB5582203X6 E71 08-014 - 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי353.2גשר ימ' לחזית ~ X6 (E71/E72)
VB5582204X6 E71 08-014 - 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי353.2גשר שמ' לחזית ~ X6 (E71/E72)

VB55828178X6 F16 -016 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי635.4תושבת לוחית רישוי קד ~ X6 (E71/E72)
VB5582851X6 F16 -016 - 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי657.9סורג מרכ' קד' פתוח ~ X6 (E71/E72)

VB55828523F16 X6 -016 - '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי615.43קישוט בגריל קד' ימ ~ (F15) X5
VB55828524F16 X6 -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי615.43קישוט בגריל קד' שמ ~ X6 (F16)
VB55828585X6 (F16  -015) - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי212.88בית כיסוי שפריצר שמ ~ X6 (F16)

VB5582868F16 X6 016- - '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי284.8כיסוי וו גרירה קד ~ X6 (E71/E72)
VB5582878X6 F16 -016 - '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי802.6גריל למגן קד ~ X6 (E71/E72)
VB5582887F16 X6 016- - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1152.7כיסוי תח' למגן אח ~ X6 (F16)

VB558288886015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1168.9מגלש קד' צבע סף יושב על הספויילר ~ X6 (F16)
VB55871071X6 E71 010- 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי1476.7גשר עלי' לחזית ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB5587111X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי4389.2כנף קד' ימ' ללא שפריצרים ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB55871111X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי7740כנף קד' ימ' עם שפריצר פנס ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB5587112X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי5486.5כנף קד' שמ' ללא שפריצרים ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB55871121X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי7740כנף קד' שמ' עם שפריצר פנס ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB5587117X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי559.7ביטנה כנף קד' ימ' חלק קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB5587118X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי559.7ביטנה כנף קד' שמ' חלק קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB55871181X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי422.6ביטנה כנף קד' שמ' חלק אח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
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VB55871182X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי258רפלקטור שמ' במגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB5587165X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי880כיסוי תח' פינה ימ' במגן אח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB5587166X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי916כיסוי תח' פינה שמ' במגן אח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB55871661X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי1347.2קשת קישוט שחור כנף אח' ימ' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB55871662X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי1347.2קשת קישוט שחור כנף אח' שמ' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB55871671X6 E71 010- 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי190כיסוי וו גרירה שמ' למגן אח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB558716711X6 E71 010- 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי190כיסוי ימ' וו גרירה במגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB558716712X6 E71 010- 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי190כיסוי שמ' וו גרירה במגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB55871672X6 E71 010- 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי190כיסוי וו גרירה ימ' למגן אח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB5587173X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי1491מגן מנוע תח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB55871731E71 X6 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי1834.6כיסוי תח' למנוע קד' גדול ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB558717811X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי480.8תריס ימ' סגור למגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB55871782X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי1418.9תריס שמ' פתוח למגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB558717821X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי480.8תריס שמ'+ חור למגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB55871787X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי522גריל מרכז' תח' למגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB5587180X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי2090.6חיזוק מתכת למגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VB5587181X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי7928.8מגן קד' עלי' לחיישנים  ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VB55871812X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי5550.1מגן קד' עלי' לחיישנים למצלמה גיפ ~ X6 (E71/E72)
VB5587211X6 F16 -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי6320כנף קד' ימ ~ X6 (F16)
VB5587212X6 F16 -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי6320כנף קד' שמ ~ X6 (F16)

VB55872351X6 (F16 015-019) - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי589.55מגן בוץ קד' ימ ~ X6 (F16)
VB55872352X6 (F16 015-019) - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי589.55מגן בוץ קד' שמ ~ X6 (F16)
VB55872621F16 X6/F15 -016 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי724.2תומך לפנס ראשי שמ ~ X6 (E71/E72)
VB55872622F16 X6 /F15 -016 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי725.6תומך לפנס ראשי ימ ~ X6 (E71/E72)

VB5587273F15 X5/ F16 X6 -016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1898.7מגן מנוע תח ~ X6 (F16)
VB55872761X6 14-'08-014ב.מ.וו / מיניחליפי415.33מסגרת ערפל קד' ימ ~ X6 (E71/E72)

VB558727611013-6X 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי535.1כיסוי ערפל ימין ~ X6 (E71/E72)
VB55872762X6 014-'08-014ב.מ.וו / מיניחליפי332מסגרת ערפל קד' שמ ~ X6 (E71/E72)
VB55872771X6 (F16  -015) - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי457.6קישוט בגריל קד' ימ ~ X6 (F16)
VB55872772X6 (F16  -015) - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי457.6קישוט בגריל קד' שמ ~ X6 (F16)
VB55872781F16 X6 -016 - 015-019ב.מ.וו / מיניחליפי706גריל סגור ימ' במגן קד ~ X6 (F16)
VB55872782F16 X6 -016 - 015-019ב.מ.וו / מיניחליפי706גריל סגור שמ' במגן קד ~ X6 (F16)

VB5587281X6 PDC F16 016 - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי7400.18מגן קד' חיצ ~ X6 (F16)
VB5587333X5 (G05  -019) - 019ב.מ.וו / מיניחליפי554.43כונס אויר על' למצנן מים- ~ X5 (G05)
VB5587334X6/019- X7  -020 - 019ב.מ.וו / מיניחליפי554.43כונס תח' למצנן מים- ~ X7 (G07)
VB5587353X6/019-  X7  -020 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי421כונס אוויר קד' ימ- ~ X7 (G07)
VB5587354X6/019-  X7  -020 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי421כונס אוויר קד' שמ- ~ X7 (G07)
VB5587380X6/019- X5 G05  -020 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי6699חיזוק פנ' למגן קד- ~ X5 (G05)

VB55873801(אלומניום)X6 (G06  -020)-'020ב.מ.וו / מיניחליפי7401.22חיזוק פנ' למגן קד- ~ X6 (G06)
VB5589100R50 02-06 ב.מ.וו / מיניחליפי1588.9כונס פני' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589145R50 02-06 ב.מ.וו / מיניחליפי2164.8פח אח' חיצ' מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר

VB55891761-R50 06 ב.מ.וו / מיניחליפי134.6מסגרת ניקל עגול ערפל ימ קד מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר
VB55891762-R50 06 ב.מ.וו / מיניחליפי135.7מסגרת ניקל עגול ערפל שמ קד מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר

VB5589183R50 02-06 ב.מ.וו / מיניחליפי2672.8מגן קד' מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר
VB5589189R50 02-06 ב.מ.וו / מיניחליפי1035.9קלקר למגן אח' מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר
VB558920009- ב.מ.וו / מיניחליפי1560.9פח חזית - מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB55892001R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2290.9פח חזית פלסטיק מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589202R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2290.9גשר מתכת לפח חזית מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589210R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי6240מכסה מנוע ללא חור לכונס מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB55892101R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי5590מכסה מנוע עם חור לכונס מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892102ב.מ.וו / מיניחליפי4290.9מכסה מנוע - מיני קופר קבריולט(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589210TR56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי6240מכסה מנוע ללא חור לכונס מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB5589211LCI R56 /07-10 R56 ב.מ.וו / מיניחליפי1190.9כנף קד' ימ' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589212TLCI R56/07-10 R56 ב.מ.וו / מיניחליפי998כנף קד' שמ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB5589217R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1006.1ביטנה קשת כנף קד' ימ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589218R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1006.1ביטנה קשת כנף קד' שמ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB558925108 ב.מ.וו / מיניחליפי1660גריל קד' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB55892512R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי900.9מסגרת ניקל קד' למ.מנוע מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55892521011- ב.מ.וו / מיניחליפי1240.98מסגרת לגריל קדמי מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589252208 ב.מ.וו / מיניחליפי511ניקל לגריל מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB5589256R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי429.9מסגרת ניקל לפנס ראשי שמ מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589257906-08 ב.מ.וו / מיניחליפי3419.2מנגנון לחלון קד' ימ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892642R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי799משאבת מיכל שפריצר מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892651R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי980קישוט קשת כנף קד' ימ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892653R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי990קישוט קשת כנף קד' ימ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892654R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1728.7קישוט קשת כנף קד' שמ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892661R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1087.4קישוט קשת כנף אח' ימ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892662R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1087.4קישוט קשת כנף אח' שמ' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589268508 ב.מ.וו / מיניחליפי850ניקל מכסה מנוע מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892761R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי496.3כיסוי ימ חור ערפל מגן קד מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB55892761108 ב.מ.וו / מיניחליפי345.6מסגרת פנס ערפל קד ימ מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892762R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי550כיסוי שמ חור ערפל מגן קד מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB55892762109 ב.מ.וו / מיניחליפי345.6מסגרת ערפל קד' שמ'-מינית קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892773R56 06-013 ב.מ.וו / מיניחליפי610.8קישוט מגן קד' ימ' - מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55892774R56 06-013 ב.מ.וו / מיניחליפי906.6קישוט מגן קד' שמ' - מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB5589280R56 LCI 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2890.6חיזוק מגן קד' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589281R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1415.4מגן קד' חיצ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB5589281106 ב.מ.וו / מיניחליפי2340.7מגן קד' (שחור) עם חור לקישוט מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589282R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי469ספויילר תח' למגן קד' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB5589291LCI R56/07-10 R56 ב.מ.וו / מיניחליפי125תפס ימ' למגן אח' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589292R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי125תפס שמ' למגן אח' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589311קנטרימן R60 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי2120.9כנף קד' ימין מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5589312013-016 קאנטרימן R60 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2780.9כנף קד' שמ(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
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VB5589351R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי838גריל מרכז' למגן קד' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589353ב.מ.וו / מיניחליפי1650.9גריל קד' - מיני קופר קבריולט(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB55893532R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1650.9גריל חזית ניקל מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589368R56 LCI -11 ב.מ.וו / מיניחליפי190.8כיסוי וו גרירה במגן קד מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB5589375R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי480ניקל תח' לגריל חזית מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB55893751R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1051.8גריל תח' מרכז' במגן קד' מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893762R56 LCI-11 ב.מ.וו / מיניחליפי266מסגרת ניקל עגולה לערפל שמ קד מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893777011 ב.מ.וו / מיניחליפי385ניקל למגן קד' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893785R56 LCI -11 ב.מ.וו / מיניחליפי1104.5מסגרת גריל מגן קד ניקל מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893786R56 LCI -11 ב.מ.וו / מיניחליפי990מסגרת גריל מגן קד כרום מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893801R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי2160חיזוק מגן קד' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB5589381011- ב.מ.וו / מיניחליפי3874.9מגן קד' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893812R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי2880מגן קד' חיצ' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB5589382R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי2880.9ספויילר תח' למגן קד' מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893851R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי3690מגן אח הכנה לניקל מפואר מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VB55893851TR56 LCI -011 חליפי3690מגן אח הכנה לניקל מפואר מיני
VB5589385TR56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי4037.14מגן אח' חיצ' רגיל מיני קופר(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893861R56 LCI -011 ב.מ.וו / מיניחליפי1660.36ספוילר תח'+חיישן למגן אח' מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893862R56 LCI-11 ב.מ.וו / מיניחליפי1289ספוילר תח ללא חיישן למגן אח' מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55893863R56 LCI-11 ב.מ.וו / מיניחליפי308.6ספוילר למגן אח שח' ללא חיישן מיני(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VB55894651014- מיני קופר F-56 'ב.מ.וו / מיניחליפי1085.9קשת כנף קד' ימ(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55894661014 ב.מ.וו / מיניחליפי1105.6המשך קשת כנף אח' ימ' - מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VB55894662014 ב.מ.וו / מיניחליפי1130.7קשת כנף אח' שמ' - מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VB5589580R60 ב.מ.וו / מיניחליפי3060חיזוק מגן קד -מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VB5590111014- 4 'סד F32 -'ב.מ.וו / מיניחליפי4990כנף קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901111F32  -015 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4990כנף קד' ימ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB5590112014- 4 'סד F32 -'ב.מ.וו / מיניחליפי4990כנף קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901121F-32 15 'ב.מ.וו / מיניחליפי4990כנף קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VB55901185015- ~ 4 סדרה (F32) 'ב.מ.וו / מיניחליפי5040.1מגן אח(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB559011851סד' 4 -014+חורים F32 - ב.מ.וו / מיניחליפי8933מגן אחורי(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590133F32 4 -014'ב.מ.וו / מיניחליפי1199כונס אויר תח' סד(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590151סד 014 4- קופה F32 ב.מ.וו / מיניחליפי921.6גריל קד' שמ' שחור(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590152סד 4 קופה -F32 014 'ב.מ.וו / מיניחליפי921.6גריל ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590155F32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1210.1גריל קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901551F36/F33/F32 -014  - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1130.7גריל קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590156F32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי1210.1גריל קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901561F33/F32/F36 4 -014'ב.מ.וו / מיניחליפי1090.75גריל קד' שמ' - סד(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590158F32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי990גריל במגן ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590159F32 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי990גריל שמ' שחור(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901671014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי251כיסוי וו גרירה אח(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590168F32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי290כיסוי וו גרירה קד(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590171F33/F32/F36 -014 -'ב.מ.וו / מיניחליפי425.3כיסוי מתיז במגן קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590172F33/F32/F36 -014 -'ב.מ.וו / מיניחליפי251כיסוי מתיז במגן קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590178014- 4 'סד F-32 ב.מ.וו / מיניחליפי915.03גריל במגן קד' מרכזי(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901781014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי369.1גריל במגן קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55901782014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי84.2גריל במגן קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55901783F32/F33/F36  4 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי1179גריל במגן סידרה(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55901785F32/F33/F36 3 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי790קישוט מגן קד' ימ'-סידרה(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55901786F32/F33/F36 3 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי790ניקל מגן קד' שמ'-סידרה(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55901787F32/F33/F36 4 -014ב.מ.וו / מיניחליפי558.8גריל במגן קד' סידרה(E39) 97-03 ~  5 'סד
VB55901790014- 4 'סד F-32 ב.מ.וו / מיניחליפי130תושבת מגן קד' מרכזי(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB5590180014-  4 סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי774.2חיזוק פנימי למגן אח(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590181F-32 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי9980מגן קד' חיצ' ללא ח.לחיישן+שפריצר(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901811F-32 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי7053.8מגן קד' חיצ' עם ח.לחיישן+שפריצר(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55901812F32) -2014) ב.מ.וו / מיניחליפי8428.8מגן קד' חיצוני(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55901813014- 4 'סד F32 -'ב.מ.וו / מיניחליפי5944.3מגן קד' חיצ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB5590181KITF-32-014 ב.מ.וו / מיניחליפי10860קיט מגן קד' ללא ח.לחיישן+שפריצר(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590182F33/F36/F32 4 -014'ב.מ.וו / מיניחליפי426.2ספויילר תח' למגן קד' - סד(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590185F32/F33  4 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי7076.2מגן אח' ללא חור לחיישן סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VB55901851F32/F33  4 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי10550.8מגן אח' עם חור לחיישן סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB55901852F-32  -014 ב.מ.וו / מיניחליפי10764.1מגן אח' עם חור לחיישן(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB559018534 15 ב.מ.וו / מיניחליפי5400.1מגן אח'-סידרה(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55901854(F32) 4 -014 ב.מ.וו / מיניחליפי9980מגן אח סידרה(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB5590186014- 4 'סד F-32 ב.מ.וו / מיניחליפי1903.6ספויילר אח' תחת'+חור1 לאגזוז(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB559018611F32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי3218.3ספוילר תח' למגן אח(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55901862F32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי10375.1ספויילר אח' תח(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590187(F34) 3  -016 ב.מ.וו / מיניחליפי491.37קשוט מגן אח' - סידרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VB5590191014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי299תפס ימ' למגן קד(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB5590192014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי299תפס שמ' למגן קד(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VB55902773F-32 19 'ב.מ.וו / מיניחליפי507.78קישוט למגן קד(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VB55905787021-  4 סדרה (G22) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי884.88גריל תח' במגן קד(G22) 2 ~ -021 סדרהD 4

VB5591167F 22 2 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי216כיסוי לוו גרירה סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55911781F22 -014'ב.מ.וו / מיניחליפי817גריל סגור ימ' מגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB55911782F22-014 'ב.מ.וו / מיניחליפי665.5גריל סוגר שמ' במגן קד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB5591180F22 2 -014'ב.מ.וו / מיניחליפי6730.7מגן קד' שח' עם חור למצלמה סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VB5591181F22 2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי7794מגן קד' חיצוני (ספורט) סד(F22) 015- ~ 2 'סד

VB55911811(F22) 2 -2014 ב.מ.וו / מיניחליפי5653.8מגן קד' חיצוני סידרה(F22) 015- ~ 2 'סד
VB5592111F-46 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי3990כנף קד' שמ(F45) 5 ~ -017 סדרהD 2
VB5592155F46/F45 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי409גריל קד' ימ(F45) 5 ~ -017 סדרהD 2
VB5592156F45/F46 -012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי409גריל קד' שמ(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VB5592181F45 -014 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי6945.4מגן קד' חיצ(F45) 5 ~ -017 סדרהD 2
VB5592287G30 5 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי989.8קישוט למגן אח' שחור סד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VB5593110X5 (G05  -019) - 019ב.מ.וו / מיניחליפי11615.6מכסה מנוע- ~ X5 (G05)



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB5593111(אלומניום) X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי6680כנף קד' ימ- ~ X5 (G05)

VB559311168G05) -019)  '019ב.מ.וו / מיניחליפי169.9כיסוי וו גרירה קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB55931117X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1640.25ביטנה קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB55931118X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1640.25ביטנה קד' שמ- ~ X5 (G05)
VB55931151X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1788.6כונס לגריל קד- ~ X5 (G05)

VB559311511X5 (G05  -019) - (מרכזי)'019ב.מ.וו / מיניחליפי2819.6כונס לגריל קד- ~ X5 (G05)
VB55931153(ניקל עם מצלמה)X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי2661.5גריל קד- ~ X5 (G05)
VB55931168G05) -019)  '019ב.מ.וו / מיניחליפי607.3כיסוי וו גרירה קד' שמ- ~ X5 (G05)

VB559311761X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי789.2מסגרת ניקל לערפל ימ- ~ X5 (G05)
VB559311762X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי789.2מסגרת ניקל לערפל שמ- ~ X5 (G05)

VB55931178G05) -019) 019ב.מ.וו / מיניחליפי606תושבת לוחית רישוי- ~ X5 (G05)
VB559311781(G05 019-)  '019ב.מ.וו / מיניחליפי656.8גריל במגן קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB559311782(G05 019-)  '019ב.מ.וו / מיניחליפי539.2גריל במגן קד' שמ- ~ X5 (G05)

VB55931351X5 G05  -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1094.9מגן בוץ קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB55931352X5 G05  -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1094.9מגן בוץ קד' שמ- ~ X5 (G05)

VB5593167X5 G05 -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי291.7כיסוי וו גרירה אח- ~ X5 (G05)
VB5593168X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי291.7כיסוי וו גרירה קד- ~ X5 (G05)

VB55931761X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1181.9כיסוי ערפל קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB55931762X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי1181.9כיסוי ערפל קד' שמ- ~ X5 (G05)
VB55931781G05) -019)  '019ב.מ.וו / מיניחליפי947.2גריל במגן קד' ימ- ~ X5 (G05)
VB55931782G05) -019)  '019ב.מ.וו / מיניחליפי947.2גריל במגן קד' שמ- ~ X5 (G05)
VB55931787X5 (G05  -019) - '019ב.מ.וו / מיניחליפי810.9גריל תח' במגן קד- ~ X5 (G05)

VB5593186X5 G05 -019 - '019ב.מ.וו / מיניחליפי3840.5כיסוי תח' למגן אח- ~ X5 (G05)
VB559380X6 (G06  -020) - 019ב.מ.וו / מיניחליפי1660גשר על' חיצ' לפח חזית- ~ X5 (G05)

VB5593801(אלומניום)X6 (G06  -020)-'020ב.מ.וו / מיניחליפי6884.1חיזוק פנ' למגן קד- ~ X6 (G06)
VB559380841X6 (G06  -020) - '020ב.מ.וו / מיניחליפי562תומך מגן אח' תח- ~ X6 (G06)

VB55941011G22)/018-  (G20)  -021) - ב.מ.וו / מיניחליפי1593כונס תח' למצנן מים(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594102018-  3 סדרה (G20) - ('אח) ב.מ.וו / מיניחליפי869גשר על' לפח חזית(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB55941021018-  3 סדרה (G20) - ('קד) ב.מ.וו / מיניחליפי1335.2גשר על' לפח חזית(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941068018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי355כיסוי וו גרירה למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559410681021-  4 סדרה (G22) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי302.26כיסוי וו גרירה למגן קד(G22) 2 ~ -021 סדרהD 4
VB559410785018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי550קישוט לכיסוי ערפל קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB55941083018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי241.1מחזיר אור אח' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941084018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי241.1מחזיר אור אח' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594110018-  3 סדרה (G20) - ב.מ.וו / מיניחליפי9380.9מכסה מנוע(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594111018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5885כנף קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594112018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי5885כנף קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB55941151018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2060.1גריל קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594117G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי995.2ביטנה קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB55941171G20  - 019 'ב.מ.וו / מיניחליפי1155.9ביטנה קד' חלק אח' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941172018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי551.2המשך ביטנה קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941173G22)/018-  (G20)  -021) - ב.מ.וו / מיניחליפי770.69מגן מנוע מרכזי(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594118G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי995.2ביטנה קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941181G20  - 019 'ב.מ.וו / מיניחליפי1075ביטנה קד' חלק אח' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941182018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי551.2המשך ביטנה קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941187G20 -018 'ב.מ.וו / מיניחליפי860קישוט מגן אח(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594133018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1662.1כונס אויר תח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941351018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי551.3מגן בוץ קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941352018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי551.3מגן בוץ קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941507021-  4 סדרה (G22) - ב.מ.וו / מיניחליפי1898.93ריפוד מכסה מנוע(G22) 2 ~ -021 סדרהD 4

VB5594151G20 -18 ב.מ.וו / מיניחליפי2369.1גריל קדמי(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941511018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2976גריל קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941513G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי394.7ניקל שמ' תח' בגריל קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941514G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי394.7ניקל ימ' תח' בגריל קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594153020- ~ 3 סדרה (G20) ב.מ.וו / מיניחליפי2768.4גריל קד' מרכזי(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594155G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550גריל ימ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB55941555018- 3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי397.1כיסוי לכונס ימ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941556018- 3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי505.83כיסוי לכונס שמ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594156G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550גריל שמ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941621018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1318.4פח משקף שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559416210018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי270.05כיסוי לכנף קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941622018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1318.4פח משקף ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559416220018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי166.6כיסוי כנף על' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594167018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי259.24כיסוי וו גרירה אח' תח(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559416741G20) 019)  (ניקל)'ב.מ.וו / מיניחליפי980.2קישוט דלת קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594168G20 -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי251.7כיסוי וו גרירה קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB55941681G20 -019 - ב.מ.וו / מיניחליפי178תושבת שמ' לכונס(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941682G20 -019 - ב.מ.וו / מיניחליפי178תושבת ימ' לכונס(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594173018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי476מגן אבנים תח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941731018-  3 סדרה (G20) - (דק) 'ב.מ.וו / מיניחליפי385.49מגן גחון אח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941761018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי380כיסוי ערפל ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559417611018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי380.88כיסוי ערפל קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941762018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי380כיסוי ערפל שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559417621018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי405.14כיסוי ערפל קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594178M G20  -019 - ב.מ.וו / מיניחליפי793גריל קד' מרכזי(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB55941781M G20  -019 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי756.7גריל קד' במגן ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941782M G20  -019 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי756.7גריל קד' במגן שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941783G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי875.2גריל קד' תח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941786M G20  -019 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי591גריל תח' שמ' במגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941787M G20  -019 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי591גריל תח' ימ' במגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559417911018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי786.71תומך ימ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941792018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי590.3תומך שמ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559417921018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי786.71תושבת שמ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
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VB55941793018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי149תומך צדדי ימ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941794018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי149תומך שמ' לחיזוק פנ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941795018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי138.13תומך למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594180018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2626חיזוק תח' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941801018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2406.9חיזוק תח' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941802018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי4376.4חיזוק פנ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594181018- 3 סדרה (G20) 'ב.מ.וו / מיניחליפי8144.7מגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941810018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי6464.59מגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941811018-  3 סדרה (G20) - (חיישנים) 'ב.מ.וו / מיניחליפי9980מגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559418111021-  4 סדרה (G22) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי8188מגן קד(G22) 2 ~ -021 סדרהD 4
VB55941812(עם חיישנים)סדרה 3 -018 (G20) 'ב.מ.וו / מיניחליפי9998מגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594184G20 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי9000.3מגן אח' בלי חור לחיישן+וו גרירה(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941841G20 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי9450.3מגן אח' עם חור לחיישן+וו גרירה(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941842018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2878.7חיזוק למגן אח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941843018-  3 סדרה (G20) - (חיישנים) 'ב.מ.וו / מיניחליפי10242.23מגן אח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941844(ייבוא אישי)סדרה 3  -018 (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי12663.5מגן אח(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594185018-  3 סדרה (G20) - (חיישנים) 'ב.מ.וו / מיניחליפי10130.7מגן אח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941851G20  -019 - ב.מ.וו / מיניחליפי1874.3כיסוי מגן אחורי(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941852018-  3 סדרה (G20) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי8990מגן אח-  ~ X1 (F48)
VB55941853019- ~ 7 סדרה (G12 LCI) - '016ב.מ.וו / מיניחליפי9980מגן אח-  ~ X1 (F48)
VB55941860021-  4 סדרה (G22) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי869.7מגלש מגן אח(G22) 2 ~ -021 סדרהD 4
VB55941868G20 -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2272.3כיסוי מדרכה שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941869G20 -018 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי2272.3כיסוי מדרכה ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941871G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550ניקל למגן אח' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559418711G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550ניקל למגן אח' ימ' תח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941872G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550ניקל למגן אח' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559418721G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550ניקל למגן אח' שמ' תח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941881018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי880תומך שפם אח' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941882018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי880תומך שפם אח' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941883G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי990תומך מגן אח' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB55941884G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי990תומך מגן אח' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB5594190018-  3 סדרה (G20) - ב.מ.וו / מיניחליפי593.64כונס על' לפח חזית(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594212018-  3 סדרה (G20) (חור לטעינה) 'ב.מ.וו / מיניחליפי4944כנף קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559433G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי1935.6כונס אוויר קד' תח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594523G20 19- ב.מ.וו / מיניחליפי394.7ניקל ימ' על' בגריל קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594524G20 -19 ב.מ.וו / מיניחליפי394.7ניקל שמ' על' בגריל קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB559473018-  3 סדרה (G20) - ב.מ.וו / מיניחליפי301.7כונס תח' למצנן מים(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594781018- ~ 3 סדרה (G20) 'ב.מ.וו / מיניחליפי8616.23מגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594785G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550מסגרת לפנס ערפל ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594786G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550מסגרת לפנס ערפל שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594791018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי769.8תומך ימ' לחיזוק קד' תח(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594792018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי769.8תומך למגן קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594793018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי650תומך ימ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה
VB5594794018-  3 סדרה (G20) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי650תומך שמ' למגן קד(G20) 018- ~ 3 סדרה

VB57030071013- אליזה C-סיטרואןחליפי434.59גשר תחתון לפח חזיתC 013-017 ~ אליזה
VB5703009112+ אליסה C 'סיטרואןחליפי409.9סט תומכים למגן אחC 013-017 ~ אליזה

VB5703010013- אליסה C - סיטרואןחליפי2983.39מכסה מנועC 013-017 ~ אליזה
VB5703011C  -013 סיטרואןחליפי1106.59כנף קד' ימ' - אליזהC 013-017 ~ אליזה
VB5703012013-017 אליסה C - 'סיטרואןחליפי1106.59כנף קד' שמC 013-017 ~ אליזה
VB5703017013- אליסה C - 'סיטרואןחליפי290.56ביטנה קד' ימC 013-017 ~ אליזה
VB5703051013- אליזה C - סיטרואןחליפי601.23סורג חזיתC 013-017 ~ אליזה

VB57030761013- סיטרואןחליפי268.3תושבת לפנס ערפל קד' ימ'  אליזהC 013-017 ~ אליזה
VB57030762013-  סיטרואןחליפי268.3תושבת לפנס ערפל קד' שמ'  אליזהC 013-017 ~ אליזה
VB57030770013- אליסה C סיטרואןחליפי547קישוט לגריל במגןC 013-017 ~ אליזה

VB5703078013- סיטרואןחליפי437.9גריל במגן קד' עם חור לקישוט  אליזהC 013-017 ~ אליזה
VB57030789012- סיטרואןחליפי493.9פנימי למגן אח'(פלסטיק)-אליזהC 013-017 ~ אליזה

VB5703081013- אליזה C - 'סיטרואןחליפי2308.54מגן קדC 013-017 ~ אליזה
VB57040578C3 013- 010-016סיטרואןחליפי479.6גריל במגן קד' מרכזי ~ C3

VB5708178C1 -09 011-013סיטרואןחליפי667.9גריל קד' מרכזי במגן ~ C1
VB5708381C-1  -014 - '014סיטרואןחליפי2369.9מגן קדמי חיצ- ~ C1
VB571511298-00 קסארה   98-00 -לא פעילסיטרואןחליפי456.9כנף קד' שמ' - קסארה

VB5715281304-06 קסארה פיקסו ~ 01-04סיטרואןחליפי2332.6מגן קד' חיצוני קסארה פיקסו
VB571531001-05 קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי1130.8מכסה מנוע - קסארה
VB571531101-05 קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי217.5כנף קד' ימ' - קסארה

VB5715381101-04 קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי1120מגן קד' חיצ' חצי צבע- קסארה
VB571538501-04 קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי1588.56מגן אח' מוש' - קסארה

VB5715385101+ קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי1744.7מגן אח' חצי צבע-קסארה
VB5726282C1 14 011-013סיטרואןחליפי324.58ספוילר קד שמ/ימ (שחור) פיג'ו 108/סיטרו ~ C1
VB5727181C2 03-08 - '03-07סיטרואןחליפי685.8מגן קד' חיצ' על ~ C2
VB5727182C2 03-05 03-07סיטרואןחליפי685.8מגן קד' תחתון ~ C2
VB5735101(VB5735101) 97-02-172 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי574.6פח חזית עליון -ברלינגו
VB573511097-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי690.8מכסה מנוע - ברלינגו

VB57351111ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי790כנף קד' ימ' - ברלינגו 97-02 בלי חור
VB573511297-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי895כנף קד' שמ' - +ח.לקשוט-ברלינגו

VB57351121ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי585כנף קד' שמ' - ברלינגו 97-02 בלי חור
VB573511797-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי135.5ביטנה כנף קד' ימ' - ברלינגו
VB573511897-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי135.5ביטנה כנף קד' שמ' - ברלינגו
VB573511904 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי107.6ביטנה כנף אח' ימ' - ברלינגו
VB573512004 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי229.6ביטנה כנף אח' שמ' - ברלינגו
VB573515197-99 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי180גריל קד' - ברלינגו

VB5735151100-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי260.6גריל קד' מ.חדש - ברלינגו
VB573515597-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי63קשוט פנס ימ' - ברלינגו
VB573515697-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי63קשוט פנס שמ' - ברלינגו
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VB573518197-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי642.99מגן קד' שחור - ברלינגו

VB5735181197-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי704.6מגן קד'+ניקל - ברלינגו
VB5735181297-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי704.6מגן קד' חיצ' לצבע - ברלינגו

VB573518597-08 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי805.22מגן אח' שחור - ברלינגו
VB5735185297-08 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי490.9מגן אח' חיצ' לצבע - ברלינגו/פרטנר

VB5735200HDI 1.9 03-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי598.09פח חזית עליון - ברלינגו
VB573520703-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי252.6גשר קד' תחתון - ברלינגו
VB573520903- ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי283.65סט תומכים למגן קד' ברלינגו
VB573521003-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1588.54מכסה מנוע - ברלינגו
VB573521103-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי809.14כנף קד' ימ' - +ח.לקשוט - ברלינגו

VB5735211103-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי743כנף קד' ימ' - עם חור לפנס - ברלינגו
VB5735212103-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי738.55כנף קד' שמ' - עם חור ברלינגו

VB573521703-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי399.6ביטנה כנף קד' ימ' - ברל\פרטנר
VB5735217203-07 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי130.84ביטנה כנף קד' ימ' תח' (הקטנה)- ברלינגו

VB573521803-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי399.06ביטנה כנף קד' שמ' - ברל\פרטנר
VB5735218203-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי138.4ביטנה כנף קד' שמ' אח' - ברלינגו

VB573528103-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי785.99מגן קד' חיצ' שחור - ברלינגו
VB5735281T03-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי785.99מגן קד' חיצ' שחור - ברלינגו
VB5735297103-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי790כונס אוויר מנוע - ברלינגו

VB573530080ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1359.58פח חזית - ברלינגו -08/ פיג'ו 308 -08/פרטנר
VB573531009- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1982.22מכסה מנוע ברלינגו
VB573531809 פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי369.59ביטנה כנף קד' שמ' - פרטנר
VB573532109-ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי658כיסויפלסטיק עליון פח חזית ברלינגו
VB573535009- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי538.9תומך גריל (גשר עליון) פלסטיק ברלינגו
VB573535109- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי908גריל קדמי ברלינגו

VB5735351111 פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי1340.4גריל קדמי עליון פרטנר
VB573535309 פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי369.59גריל מגן עליון פרטנר
VB573537308- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי504.8מגן מנוע (גדול) ברלינגו

VB5735375510 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי633.2תומך כנף ימ'-ברלניגו
VB57353756ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי633.2תומך פנימי לכנף קד' שמ' פרטנר
VB5735376108- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי278.7כיסוי ערפל ימ' ברלינגו
VB5735376208+ ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי278.7כיסוי ערפל שמ' ברלינגו
VB5735377108-12 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי459קישוט מגן קד' ימ'-ברלינגו
VB5735377209-12 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי459קישוט מגן קד' שמ' ברלינגו
VB5735377312 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1069.66גריל הכנה לצבע ברלינגו
VB5735378710 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי388.1גריל מרכזי במגן קד-ברלינגו

VB57353787109- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי388.1גריל עליון במגן קד' ברלינגו
VB5735379109- 308/ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי361.2זרוע ימ' לגשר מנוע - ברלינגו
VB5735379308- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי231.66סט תומכים למגן קד' ברלינגו

VB5735380010- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1597.9חיזוק מגן קד' - ברלינגו
VB5735380108-015 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי810.25מגן קד' פני' תח' - ברלינגו/ פרטנר
VB5735380209- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי399.09בולם זעזועים קד' ברלינגו

VB5735381ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1880.9מגן קד' - ברלינגו -09 עם ערפל
VB57353811T08- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי2361.33מגן קד' חיצ' הכ' לצבע+ערפל ברלינגו

VB5735381509+  פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי3209.56מגן קד' חיצ'+ח.ערפל+ח.ספויילר פרטנר
VB57353821פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי955.2ספוילר קד' פרטנר/ברלינגו

VB573538309- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי390.21קלקל מגן קד' - ברלינגו -09/פרטנר
VB573538409-12 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1508.56חיזוק מגן אח'-פרטנר/ברלינגו
VB5735385ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1807מגן אח' - ברלינגו -010 שחור

VB57353851ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1307.54מגן אח' ברלינגו -09 צבע
VB5735387308- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי325.4קישוט מגן קד-ברלינגו

VB573538810 פרטנר ~ 03-07פיג'וחליפי571.23קישוט מגן קד-פיזו פרטנר
VB57353883011-016סיטרואןחליפי998.9פינה אח' ימ' לצבע ברלינגו -08 דלת אחת ~ C4
VB57353884011-016סיטרואןחליפי998.9פינה אח' שמ' לצבע ברלינגו -08 דלת אחת ~ C4

VB5735391ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי614.8פינה אח' ימ' שחור ברלינגו -08 דלת אחת
VB5735391108- (ארוך) ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי972.3פינה ימ' למגן אח' - ברלינגו

VB5735392ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי508.59פינה אח' שמ' שחור ברלינגו -08 דלת אחת
VB57353921ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי962.58פינה אח' שמ' ברלינגו -08 שחור מקסי ארוך
VB57354091013 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי397.51סט תומכים אח ברלינגו
VB57354511012-014 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי2407.36פלסטיק עליון למגן קד'-ברלינגו

VB5735453012- ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי239מסגרת גריל מרכזי שחור ברלינגו
VB57354531012 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי469.12ניקל במגן קד -ברלינגו

VB5735468016 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי263.5כיסוי וו גרירה קד'-ברלינגו
VB573547308-017 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי839.6מגן מצננים תחתון קד' - ברלינגו
VB5735478012- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי601.9גריל במגן קד'-ברלינגו

VB57354781015 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי682.22קשוט גריל-ברלינגו
VB5735478412- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי985.66סט מסגרות ניקל ערפל ברלינגו

VB5735480012- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי971.14רשת עליונה למגן קד' ברלינגו -012/פרטנר
VB57355811ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1561.26מגן קד-ברלינגו 11 שחור ללא ערפל

VB57355811Tסיטרואןחליפי1561.26מגן קד-ברלינגו 11 שחור ללא ערפל
VB5735602018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי987.54גשר על' לפח חזית - ברלינגו

VB57356075018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי3852.72פינה ימ' למגן אח' (דלת 1) - ברלינגו
VB57356076018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי3852.72פינה שמ' למגן אח' (דלת 1) - ברלינגו
VB57356081018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי2304.9מגן קד' תח' (4 חיישנים) - ברלינגו

VB573560811018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1987.59מגן קד' (ללא חיישנים) - ברלינגו
VB5735609018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי545.31סט כיסוי ערפל למגן קד' - ברלינגו

VB57356091018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי583.45סט תומכים פנ' למגן קד' - ברלינגו
VB57356109018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי488.57סט תומכים פנ' למגן קד' - ברלינגו

VB5735611018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1799.32כנף קד' ימ' - ברלינגו
VB5735612018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1790.32כנף קד' שמ' - ברלינגו
VB5735617013 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי501.52ביטנה קדמי ימין-ברלינגו
VB5735651016- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי660.59גריל קד' תחתון - ברלינגו
VB5735652016- פרטנר ~  -016פיג'וחליפי1092.6מסגרת לגריל קד' פרטנר
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VB57356521018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי2369.32תושבת לגריל על' - ברלינגו
VB57356602018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי461.47סט מסגרות פנס ערפל - ברלינגו

VB573567311 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי890.6מגן מנוע קד'-ברלינגו
VB57356731018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1249.51מגן מצננים תח' - ברלינגו

VB57356761116 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי805.99סט כיסוי ערפל-ברלינגו
VB5735677016 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1365.28מגלש קד'-ברלינגו

VB5735678018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1111גריל פנ' תח' - ברלינגו
VB57356781014- פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי599.3גריל קד' במגן עליון פרטנר
VB57356786018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי946.6גריל תח' במגן קד' - ברלינגו
VB57356787018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1129.9גריל פנ' תח' למגן קד' - ברלינגו
VB57356792018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי421.36תומך צדדי שמ' למגן קד' - ברלינגו
VB5735680115 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי2864.6מגן קד'-(שחור) ברלינגו
VB5735680216 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1508.44חיזוק קד' על' גדול ברלינגו

VB5735681016- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי3100.9מגן קד' חיצ' -(לצבע) ברלינגו
VB57356812018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי2341.4מגן קד' עליון (צבע) - ברלינגו

VB5735683016- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי460.21קלקר מגן קד' ברלינגו
VB57356831018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי604.2קלקר למגן קד' - ברלינגו

VB5735685018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי2309.56מגן אח' (ללא חיישנים) - ברלינגו
VB57356851ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי2537.62מגן אח' - ברלינגו  -018 + חורים לחיישנים
VB57356881018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי499.9תומך מגן אח' ימ' - ברלינגו
VB57356882018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי499.9תומך מגן אח' שמ' - ברלינגו
VB57356883018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי547.9תומך מגן אחורי ימ' - ברלינגו
VB57356884018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי547.9תומך מגן אחורי שמ' - ברלינגו
VB57356911018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי864.25פינה שמ' למגן אח' - ברלינגו

VB5735692018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי809.59פינה למגן אח' שמ' - ברלינגו
VB57356922018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי864.25פינה ימ' למגן אח' - ברלינגו

VB5735767018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי269כיסוי וו גרירה קד' - ברלינגו
VB5735768018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי218.8כיסוי וו גרירה אח' - ברלינגו
VB5735773018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי981.64מגן מצננים תח' - ברלינגו

VB57357787016- פרטנר ~  -016פיג'וחליפי1213.1גריל במגן קד' פרטנר
VB57357791018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי421.69תומך ימ' למגן קד' - ברלינגו

VB5735780018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי2585.55חיזוק פנ' למגן קד' - ברלינגו
VB5735791018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1258.48פינה ימ' למגן אח' - ברלינגו
VB5735792018-  ברלינגו ~ -018סיטרואןחליפי1258.48פינה שמ' למגן אח' - ברלינגו
VB574010003-05 בנזין C3  - '03-05סיטרואןחליפי450.9פח חזית מוש ~ C3

VB5740100103-05 דיזל C3  - '03-05סיטרואןחליפי443.3פח חזית מוש ~ C3
VB5740110C-3 03-05 - 03-05סיטרואןחליפי1750.66מכסה מנוע ~ C3
VB5740111C-3 03-06 03-05סיטרואןחליפי816.9כנף קד' ימ' - סיטרואן ~ C3
VB5740112C-3 03-06 03-05סיטרואןחליפי816.9כנף קד' שמ' - סיטרואן ~ C3
VB5740117C3 03-05 - '03-05סיטרואןחליפי299.09ביטנה כנף קד' ימ ~ C3
VB5740118C3 03-06 - '03-05סיטרואןחליפי299.09ביטנה כנף קד' שמ ~ C3
VB5740151C-3 03-06  - '03-05סיטרואןחליפי401.5גריל קד' חיצ ~ C3

VB57401772C-3 03- 03-05סיטרואןחליפי261.7קשוט מגן קד' שמ' הכנה לצבע סיטרואן ~ C3
VB57401773C3 03-05 - 03-05סיטרואןחליפי127.5קשוט מגן קד' ימ' שחור ~ C3
VB57401774C3 03-05 - 03-05סיטרואןחליפי154קשוט מגן קד' שמ' שחור ~ C3

VB5740180C3 03-05 - '03-05סיטרואןחליפי589.09חיזוק מגן קד ~ C3
VB5740181C-3 03-06 03-05סיטרואןחליפי969.9מגן קד' חיצ' - סיטרואן ~ C3
VB5740184C-3 -03 - 03-05סיטרואןחליפי957.7חיזוק אח ~ C3
VB5740185C3 03-06 - 03-05סיטרואןחליפי1065.9מגן אח' חיצ' הכנה ~ C3
VB5740210C3 06-09 - 06-09סיטרואןחליפי1733.6מכסה מנוע ~ C3
VB5740211C3 07-09 - '06-09סיטרואןחליפי850.6כנף קד' ימ ~ C3
VB5740212C3 07 - '03-05סיטרואןחליפי886.6כנף קד' שמ ~ C3
VB5740217C3 05-11 -'06-09סיטרואןחליפי377.2ביטנה כנף קד' ימ ~ C3
VB5740218C3 -05 - '06-09סיטרואןחליפי377.2ביטנה כנף קד' שמ ~ C3
VB5740251C3 06 06-09סיטרואןחליפי537.3גריל קד' חיצוני ~ C3
VB5740278C-3 07 06-09סיטרואןחליפי494.9גריל במגן אמצעי ~ C3

VB57402801C-3 06-08 '06-09סיטרואןחליפי88גריל במגן קד ~ C3
VB5740281C-3 07- 06-09סיטרואןחליפי1109.9מגן קד חיצוני הכנה לצבע ~ C3
VB5740286C3 09 06-09סיטרואןחליפי1048.9ספולייר מגן אח ~ C3
VB5740300C3 -207/10 -012 010-016סיטרואןחליפי669.9פח חזית סיטרואן ~ C3
VB57403103C -010 - 010-016סיטרואןחליפי1759.9מכסה מנוע ~ C3
VB5740311C3 -010 - '010-016סיטרואןחליפי839כנף קד' ימ ~ C3
VB5740312C3 -010 - '010-016סיטרואןחליפי839כנף קד' שמ ~ C3
VB5740317C3 -10 - '010-016סיטרואןחליפי420.3ביטנה כנף קד' ימ ~ C3
VB5740318C3 -10 - '010-016סיטרואןחליפי368.7ביטנה כנף קד' שמ ~ C3

VB5740351TC3 D5  -010 010-016סיטרואןחליפי1139.61גריל קד' עם ניקל ~ C3
VB5740373110- פיקאסו C3 010-016סיטרואןחליפי1018ממגן מנוע ~ C3
VB57403771C3 -09 '010-016סיטרואןחליפי500.3קישוט מגן קד' ימ ~ C3
VB57403772C3 -09 '010-016סיטרואןחליפי507.3קישוט מגן קד' שמ ~ C3

VB5740378C3 -010 '010-016סיטרואןחליפי709.55גריל קד ~ C3
VB57403791C3 10- '010-016סיטרואןחליפי169.13תומך ימ' למגן קד ~ C3
VB57403792C3 10- '010-016סיטרואןחליפי169.13תומך שמ' למגן קד ~ C3

VB5740380C3  10- 010-016סיטרואןחליפי869.9חיזוק מגן קד' - סיטרואן ~ C3
VB57403811C3 10- '010-016סיטרואןחליפי681.41תושבת מספר למגן קד ~ C3
VB5740381TC3 -010-'010-016סיטרואןחליפי1989.06מגן קד' חיצ ~ C3

VB5740400C3 11-010-016סיטרואןחליפי895.56פח חזית פיבר ~ C3
VB57404001C3 05-013/010- פיקסו C3 - 010-016סיטרואןחליפי1461.11פח חזית ~ C3

VB5740410011- פיקסו C3 - 010-016סיטרואןחליפי3201.65מכסה מנוע ~ C3
VB5740417011 פיקאסו C-3 'סיטרואןחליפי483.3ביטנה קד' ימC3 010-011 ~ פיקסו
VB574047809-11 פיקסו C3('פלסטיק מס)010-016סיטרואןחליפי385.48גריל מרכזי במגן קד ~ C3

VB5740478110-11 פיקסו C3 010-016סיטרואןחליפי510.09תריס ערפל ימ' ניקל ~ C3
VB5740478210-11 פיקסו C3 010-016סיטרואןחליפי510.09תריס ערפל שמ' ניקל ~ C3

VB5740480C3 -010-010-016סיטרואןחליפי1512.26חיזוק  מגן קד ~ C3
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VB574048210-11 פיקסו C3 '010-016סיטרואןחליפי416.06גריל תח' מרכזי למגן קד ~ C3

VB5740482110-11 פיקסו C3 '010-016סיטרואןחליפי648ספויילר למגן קד' ימ ~ C3
VB5740482210-11 פיקסו C3 '010-016סיטרואןחליפי648ספויילר למגן קד' שמ ~ C3

VB5740495C3 -011  סיטרואןחליפי719.09מיכל מתיז מיםC3 010-011 ~ פיקסו
VB5740517816 סיטרואןחליפי1011.6תושבת מספר קד'-פיקסוC4 014-016 ~ פיקסו
VB57405773C-3 14 '010-016סיטרואןחליפי492.6ניקל תח' למגן קד ~ C3

VB5740581C3 -014 010-016סיטרואןחליפי2508.42מגן קדמי ~ C3
VB5740582C3 13'סיטרואןחליפי577.6גריל תח' למגן קדC3 010-011 ~ פיקסו

VB57406051C3 AIRCROSS  -018 - '018סיטרואןחליפי1451.2גריל קד- ~ AIRCROSS C3
VB57406073C3 AIRCROSS -018 '017סיטרואןחליפי880.6מגן מנוע תח- ~ C3

VB574060765C3 AIRCROSS 018-017סיטרואןחליפי461.9סט מסגרות לפנס ראשי במגן- ~ C3
VB574060770C3 AIRCROSS 018-017סיטרואןחליפי1576.9קישוט מגן קדמי תחתון- ~ C3

VB57406082C3 AIRCROSS -018  017סיטרואןחליפי1693.9ספויילר- ~ C3
VB57406085(חיישנים C3 AIRCROSS -018(4 '017סיטרואןחליפי3170פגוש אח- ~ C3

VB574060885C3 AIRCROSS -018 '017סיטרואןחליפי728.1סט תושבות למגן אח- ~ C3
VB5740609C3 -017 017סיטרואןחליפי368.59סט תומכים מגן קד- ~ C3

VB57406091C3 AIRCROSS-018 017סיטרואןחליפי2558.9קצה פגוש אחורי ימ- ~ C3
VB57406092C3 AIRCROSS-018  017סיטרואןחליפי2391.2קצה פגוש אחורי שמאל- ~ C3

VB5740610C3 -017 - 017סיטרואןחליפי2882.9מכסה מנוע- ~ C3
VB574061081C3 -017- 017סיטרואןחליפי758.3כוורת תחתון למגן  קד- ~ C3

VB5740611C3 -017 סיטרואןחליפי1968.63כנף קדמי ימ' עם חור לגלגלC3 010-011 ~ פיקסו
VB57406111C3 AIRCROSS 018-018סיטרואןחליפי1141.26כנף קדמי ימין- ~ AIRCROSS C3

VB5740612C3 -017 010-016סיטרואןחליפי1968.63כנף קדמי שמ' עם חור לגלגל ~ C3
VB57406121C3 AIRCROSS  -017 - '018סיטרואןחליפי1141.26כנף קד' שמ- ~ AIRCROSS C3
VB57406151C3-17 017סיטרואןחליפי1009.9סורג- ~ C3

VB574061682C3  -017 - '017סיטרואןחליפי371.8קשת כנף אח' שמ- ~ C3
VB574061763C3 -017- 017סיטרואןחליפי489.59סט כיסוי ערפל קד' לצבע- ~ C3

VB57406182C3 -017- 017סיטרואןחליפי596.2ספוילר קד- ~ C3
VB57406183C3 -017- 017סיטרואןחליפי469.5בולם התנגשות קד- ~ C3
VB57406184(לא חיישנים)C-3 -17- 017סיטרואןחליפי2307.21מגן אח' עליון- ~ C3

VB574061841(עם  חיישנים)C-3 -17- 017סיטרואןחליפי2274.2מגן אח' עליון- ~ C3
VB574061843C3  -017 - '017סיטרואןחליפי589.2פלסטיק פנ' למגן אח- ~ C3

VB57406186(ללא חיישנים)C3  -017 - 017סיטרואןחליפי2184.9מגן אח' תחתון- ~ C3
VB574061881C3  -017 - '017סיטרואןחליפי298.4תומך ימ' למגן אח- ~ C3
VB574061882C3  -017 - '017סיטרואןחליפי298.4תומך שמ' למגן אח- ~ C3
VB574061887C3 -017 017סיטרואןחליפי760.3סט קישוטים מגן אח- ~ C3

VB5740631C-3  017 017סיטרואןחליפי459.6סט כיסוי ערפל- ~ C3
VB57406651C3 -017 - '017סיטרואןחליפי525.2קשת כנף קד ימ- ~ C3
VB57406652C3 -017 '017סיטרואןחליפי525.2קשת כנף קדמי שמ- ~ C3

VB5740668AIRCROSS C3  -018 - '018סיטרואןחליפי237.3כיסוי וו גרירה קד- ~ AIRCROSS C3
VB57406763C3 016- 017סיטרואןחליפי448.8סט כיסוי ערפל- ~ C3
VB57406787C3  -017 - '017סיטרואןחליפי956.9גריל במגן קד- ~ C3

VB574067871C3  -017 - '017סיטרואןחליפי961.9גריל תח- ~ C3
VB57406792C3 AIRCROSS 018-017סיטרואןחליפי638.6סט תומכים למגן קדמי- ~ C3
VB57406795C3 -017 - '017סיטרואןחליפי89.98סט תפסים מגן קד- ~ C3

VB5740681C3 -017- 017סיטרואןחליפי2708.59מגן קד- ~ C3
VB57406811C3 AIRCROSS -018 '017סיטרואןחליפי2290.3פגוש קד- ~ C3
VB57406812AIRCROSS C3  -018 - (חיישני שטח מת) '018סיטרואןחליפי3596.9מגן קד- ~ AIRCROSS C3
VB5740681TC3 -017- סיטרואןחליפי2708.59מגן קד
VB57406820AIRCROSS C3  -018 - '018סיטרואןחליפי1421.2ספויילר תח' למגן קד- ~ AIRCROSS C3
VB57406821DS-3 17 '012-015סיטרואןחליפי1991.6ספויילר מגן אח ~ DS3
VB57406822C3 AIRCROSS 018-017סיטרואןחליפי1647.9מגן קדמי תחתון- ~ C3
VB57406823C3 AIRCROSS 018-017סיטרואןחליפי2899.7ספויילר קדמי- ~ C3
VB57406824C3  -017 - '017סיטרואןחליפי592.2ספויילר תח' דק למגן קד- ~ C3
VB5740682TC3 -017 '017סיטרואןחליפי1729.06פגוש קד' תח- ~ C3

VB5740685(עם 4 חיישנים)C3  -017 - 017סיטרואןחליפי2111.9מגן אח' תחתון- ~ C3
VB57406873C3 -017 017סיטרואןחליפי550.5סט קישוטים מגן קד- ~ C3

VB57430916 סיטרואןחליפי437.4סט תומכים למגן קד'-פיקסוC4 014-016 ~ פיקסו
VB5743106C4 04-010-06-08סיטרואןחליפי1384.99חיזוק קד' אלומיניום ~ C4
VB5743110C4 06- 06-08סיטרואןחליפי3961.56מכסה מנוע ~ C4
VB5743111C4 06-08 - '06-08סיטרואןחליפי682.3כנף קד' ימ ~ C4
VB5743112C4 06-08 - '06-08סיטרואןחליפי682.3כנף קד' שמ ~ C4
VB5743117C4 06-08 - '06-08סיטרואןחליפי259.9ביטנה כנף קד' ימ ~ C4
VB5743118C4 06-08 - '06-08סיטרואןחליפי259.9ביטנה כנף קד' שמ ~ C4
VB5743151C4 06-08 - '06-08סיטרואןחליפי275.9גריל קד ~ C4

VB57431685C-4 04-08-06-08סיטרואןחליפי236.4ניקל מכסה מנוע ~ C4
VB57431761C-4 05-08 '06-08סיטרואןחליפי182.3כיסוי ערפל ללא חור ימ ~ C4
VB57431762C-4 08<05 ללא חור L 06-08סיטרואןחליפי182.3כיסוי ערפל ~ C4
VB57431763C4 04- '06-08סיטרואןחליפי182.3כיסוי פנס ערפל קד' ימ ~ C4
VB57431764C4 04 -'06-08סיטרואןחליפי179.6כיסוי פנס ערפל קד' שמ ~ C4
VB57431771C4 04-'06-08סיטרואןחליפי195.3קישוט מגן קד' ימ ~ C4
VB57431772C4 04-'06-08סיטרואןחליפי191.3קישוט מגן קד' שמ ~ C4

VB5743178C4 04- '06-08סיטרואןחליפי431.9גריל מרכזי במגן קד ~ C4
VB57431782C4 06-08 06-08סיטרואןחליפי179.9גריל מרכזי במגן ~ C4
VB57431790C4 L 06-08 '06-08סיטרואןחליפי307.59תומך מגן קד ~ C4
VB57431791C4 R 06-08 '06-08סיטרואןחליפי307.59תומך מגן קד ~ C4

VB5743180C4 06-08 - 06-08סיטרואןחליפי307.1חיזוק קד' עליון ~ C4
VB57431801C4 06-08-(פלסטיק)06-08סיטרואןחליפי473.56חיזוק קד' תחתון ~ C4

VB5743181C4 04-08 - 06-08סיטרואןחליפי2060.11מגן קד' חיצ' הכנה לצבע ~ C4
VB5743181TC4 04-08 - 06-08סיטרואןחליפי2060.11מגן קד' חיצ' הכנה לצבע ~ C4

VB5743185C4 5D 04- 06-08סיטרואןחליפי1681.13מגן אח' חצ' לצבע ~ C4
VB5743278C4 09- '09-010סיטרואןחליפי681.56גריל מרכזי במגן קד ~ C4

VB57432781C-4 -09 '107 ~  07-011פיג'וחליפי111.6כיסוי ערפל ימ
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VB57432782+C-4 09 '107 ~  07-011פיג'וחליפי111.6כיסוי ערפל שמ

VB5743281C4 08-010 - 'סיטרואןחליפי2467מגן קדC4 07-013 ~ פיקסו
VB5743281TC4 08-010 - '09-010סיטרואןחליפי2467מגן קד ~ C4
VB57433511C-4 11  011-016סיטרואןחליפי511מסכה לחזית ~ C4

VB5743373C-4 -011 '011-016סיטרואןחליפי971מגן מצננים תחת ~ C4
VB57433787פיקסו C-4 סיטרואןחליפי625.3גריל במגן קד-סיטרואןC4 07-013 ~ פיקסו

VB5743385C4 -011 - '011-016סיטרואןחליפי2809.59מגן אח' חיצ ~ C4
VB57435002.0 פיקסו -07 בנזין מנוע C4 סיטרואןחליפי674.9פח חזיתC4 07-013 ~ פיקסו
VB5743502ON-07 פיקאסו C4 - סיטרואןחליפי830גשר עליון לפח חזיתC4 07-013 ~ פיקסו
VB574351007-  פיקאסו C4(אלומיניום) סיטרואןחליפי2309.14מכסה מנועC4 07-013 ~ פיקסו
VB574351107-014 פיקסו C4 - 'סיטרואןחליפי1109.59כנף קד' ימC4 07-013 ~ פיקסו
VB574351207-014 פיקסו C4 - 'סיטרואןחליפי1109.59כנף קד' שמC4 07-013 ~ פיקסו
VB574351704- קסארה פיקסו ~ 05-07סיטרואןחליפי279.6ביטנה כנף ימ' קד' - פיקסו
VB574351804- קסארה פיקסו ~ 05-07סיטרואןחליפי279.6ביטנה כנף קד' שמ' - קסארה פיקסו
VB5743580פיקסו C4-06-08סיטרואןחליפי1514.84חיזוק מגן קד' - ברזל ~ C4
VB5743602C4 -11 011-016סיטרואןחליפי1839גשר קד' לחזית ~ C4
VB5743611C4 11- - '011-016סיטרואןחליפי1181.6כנף קד' ימ ~ C4
VB5743612C4 11- - '011-016סיטרואןחליפי1181.6כנף קד' שמ ~ C4
VB5743617C-4 -011 '011-016סיטרואןחליפי433.4ביטנה קד' ימ ~ C4
VB5743618C-4 -011 '011-016סיטרואןחליפי433.4ביטנה קד' שמ ~ C4

VB57436523C4 -011 סיטרואןחליפי691.4ניקל לגרילC4 07-013 ~ פיקסו
VB57436761C4  -011  011-016סיטרואןחליפי421.33כיסוי פנס ערפל ימ'+חור לפנס ~ C4
VB57436762C4  -011  011-016סיטרואןחליפי421.33כיסוי פנס ערפל שמ'+חור לפנס ~ C4

VB5743678C4 11- - '011-016סיטרואןחליפי676.59גריל במגן קד' תחת ~ C4
VB57436787C4 11- - 011-016סיטרואןחליפי869.66גריל במגן קד' עליון ~ C4
VB5743678TC4 11- - '011-016סיטרואןחליפי676.59גריל במגן קד' תחת ~ C4

VB5743680C4 011- סיטרואןחליפי548.85חיזוק קד' פלסטיקC4 07-013 ~ פיקסו
VB5743681C4 -011 011-016סיטרואןחליפי2590.6מגן קד' חיצוני -בלי חור ~ C4

VB5743681111- (פיקאסו) C4 -011-016סיטרואןחליפי3292.3מגן קד ~ C4
VB57436812C4 11- - 011-016סיטרואןחליפי2620.9מגן קד' חיצוני עם חורים לחיישנים ~ C4
VB5743681TC4 -011 011-016סיטרואןחליפי2590.6מגן קד' חיצוני -בלי חור ~ C4
VB574368514C -10 011-016סיטרואןחליפי2267.3מגן אח' עם חור לחיישנים ~ C4

VB574368801C4/3008 -010-011-016סיטרואןחליפי404.26גשר נושא מצננים ~ C4
VB5743701014- סיטרואןחליפי871.33קורה עליונה לחזית פיקאסוC4 014-016 ~ פיקסו
VB5743757014 פיקאסו C4 'סיטרואןחליפי640.1תושבת חזית ימC4 014-016 ~ פיקסו
VB5743758014-  פיקאסו C4 - 'סיטרואןחליפי640.1תושבת חזית שמC4 014-016 ~ פיקסו
VB5743773014- פיקסו C4 'סיטרואןחליפי1845.84מגן מנוע מצננים תחC4 014-016 ~ פיקסו

VB57437801014- פיקסו C4 - '011-016סיטרואןחליפי1365.3גריל קד' פנ ~ C4
VB5743781T016- פיקסו C4 'סיטרואןחליפי3685.3מגן קדC4 014-016 ~ פיקסו

VB5743811C4 016- סיטרואןחליפי1807.99כנף קד' ימ' פיקאסוC4 014-016 ~ פיקסו
VB57438761016-  טראוולר\C4 - 'סיטרואןחליפי595.55כיסוי ערפל קד' ימC4 017-021 ~ ספייסטורר
VB57438762016-  טראוולר\C4 - 'סיטרואןחליפי595.55כיסוי ערפל קד' שמC4 017-021 ~ ספייסטורר
VB57438763(שחור) C4 -016- 011-016סיטרואןחליפי565.6סט כיסוי ערפל ~ C4

VB574387631(ניקל) C4 -016- 011-016סיטרואןחליפי788.2סט כיסוי ערפל ~ C4
VB57438765016-  טראוולר\C4 - ('כיסוי קד) 'סיטרואןחליפי478.7גריל במגן קדC4 017-021 ~ ספייסטורר
VB5743877316 סיטרואןחליפי425.3קשוטים למגן קד' ימ'-פיקסוC3 012-018 ~ פיקסו
VB5743877416 סיטרואןחליפי423.2קשוטים למגן קד'-פיקסוC4 014-016 ~ פיקסו
VB5743877516 סיטרואןחליפי801.52קשוט מגן קד'-פיקסוC4 014-016 ~ פיקסו
VB57438787016-  טראוולר\C4 - 'סיטרואןחליפי667.6גריל במגן קדC4 017-021 ~ ספייסטורר

VB5743881016-  טראוולר\C4 - 'סיטרואןחליפי3013.4מגן קדC4 017-021 ~ ספייסטורר
VB57439080C4  -022 - '022סיטרואןחליפי589.96קלקר למגן קד- ~ C4

VB5748111C5 02-08 - '02-04סיטרואןחליפי704.6כנף קד' ימ ~ C5
VB5748112C5 02-08 - '02-04סיטרואןחליפי704.6כנף קד' שמ ~ C5
VB5748117C5 02-04- '02-04סיטרואןחליפי470.7ביטנה כנף קד' ימ' קד ~ C5
VB5748151C5 05-05-07סיטרואןחליפי472.9גריל במגן קד' תחתון ~ C5
VB5748180C5 01-04 - 02-04סיטרואןחליפי246.4חיזוק מגן קד' ברזל ~ C5
VB5748184C5 02-05 - '02-04סיטרואןחליפי406.5חיזוק מגן אח ~ C5
VB5748185C-5 02-04 - 02-04סיטרואןחליפי1911.09מגן אח' ללא חיישן ~ C5
VB5748210-C-5 05 05-07סיטרואןחליפי3838.9מכסה מנוע -אלומיניום ~ C5
VB5748280C-5 05-07 - '05-07סיטרואןחליפי260.4חיזוק מגן קד ~ C5
VB5748281C5 06-05-07סיטרואןחליפי1972.8מגן קדמי חיצוני ~ C5
VB5748300C-5 09-013 (פח חזית) 08-015סיטרואןחליפי1201.9כונס מאווררים ~ C5
VB5748380C5 010-05-07סיטרואןחליפי1187.47חיזוק קד' אלומיניום ~ C5
VB5748381C5 09- '05-07סיטרואןחליפי3310.59מגן קד' חיצ ~ C5

VB57511812AX 95-97 89-97סיטרואןחליפי569.1מגן קד' חיצ' - סיטרואן AX -לא פעיל
VB57511852AX 95-97 89-97סיטרואןחליפי763.4מגן אח' חיצ' - סיטרואן AX -לא פעיל

VB575518196-03 סקסו ~ 96-00 -לא פעילסיטרואןחליפי457.6מגן קד' חיצ' - סקסו
VB575521201-03 סקסו    01-03 -לא פעילסיטרואןחליפי515.8כנף קד' שמ' - סקסו
VB5761181ZX 92-97 92-97סיטרואןחליפי353.5מגן קד' שחור ריפלקס - סיטרואן ZX -לא פעיל
VB578911097-04 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי1656.6מכסה מנוע -  ג'מפי
VB578911297-04 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי897.26כנף קד' שמ' -ג'מפי
VB5789181ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי2590.6מגן קד' - ג'מפי 97-04 ללא חור ערפל הכנה לצבע
VB578920004 אקספרט - לא פעילפיג'וחליפי1470.6פח חזית אקספרט 04/ג'מפי 04/דוקטו
VB578921005-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי2890.9מכסה מנוע ג'מפי
VB578921105-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי733.3כנף קד' ימ' -ג'מפי
VB578921205-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי664.33כנף קד' שמ' -ג'מפי
VB5789218ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי221.2ביטנה כנף קד' שמ' - גמפי
VB578927605-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי587.5קישוט מגן מרכזי-ג'מפי

VB5789276105-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי461.5קישוט מגן קד' ימ' ג'מפי
VB5789276205-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי461.5קישוט מגן קד' שמ' ג'מפי

VB578928105-07 ג'מפי ~ 05-07סיטרואןחליפי1860.59מגן קד'-גמפי
VB5789285-06 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי1895.1מגן אח' ג'מפי
VB578930008-11 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2509.56פח חזית ג'מפי
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VB578931008 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2989.56מכסה מנוע ג'מפי
VB578931108 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1399.6כנף קד' ימ' -גמפי
VB578931208- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1508.21כנף קד' שמ' - גאמפי
VB578931808 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי489.9ביטנה כנף קד' שמ' - ג'מפי
VB578936308- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי630.3שפם קדמי[תומך]שמ'/ימ' - גאמפי
VB578936812- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי209.1כיסוי וו גרירה קד ג'מפי
VB578938008- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1710.23חיזוק למגן קד' - ג'מפי
VB578938108- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2635.9מגן קד' חיצ' - ג'מפי
VB578938408-  ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2505.62חיזוק מגן אח' - גמפי
VB578938507- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי3309.88מגן אח' קצר ג'מפי

VB5789385108- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2308.23מגן אח' ארוך ג'מפי
VB5789400017- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1038.9פח חזית עליון-ג'מפי
VB5789411017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי3050.36כנף קד' ימ'-ג'מפי
VB5789412017 ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי3050.36כנף קד' שמ' -ג'מפי
VB5789467017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי306.36כיסוי וו גרירה אח' - ג'מפי
VB5789468017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי268.9כיסוי וו גרירה קדמי-ג'מפי
VB5789473017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי1805.26מגן מצננים תחתון-ג'מפי\אקספרט

VB57894761016 - ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי346.1כיסוי פנס ערפל שמ' - ג'מפי\אקספרט
VB57894762016 - ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי346.1כיסוי פנס ערפל שמ' - ג'מפי\אקספרט
VB57894791017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי445.8תומך מגן קד' ימ' - ג'מפי
VB57894792017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי445.8תומך מגן קד שמ' - ג'מפי

VB5789480017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי3760.6חיזוק קדמי-ג'מפי
VB5789481017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי4890מגן קדמי תחתון-ג'מפי

VB57894810017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי1989.36מגן קדמי עליון-ג'מפי
VB57894812018-  ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי5838.4מגן קד' על' (שחור) - ג'מפי\אקספרט

VB5789485017- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2595.56מגן אח' - ג'מפי
VB57894851017- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי1369.65מגן אח' מרכזי - ג'מפי

VB578948511(עם 4 חיישנים)חליפי3809.56מגן אח' - ג'מפי -017
VB5789491018- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי1850.36קצה מגן פלסטי ימ' למגן אח' -ג'מפי
VB5789492018- ג'מפי ~ -017סיטרואןחליפי1850.36קצה מגן פלסטי שמ' למגן אח' -ג'מפי
VB579001008-  ביפר  ~ 08-013פיג'וחליפי2260.9מכסה מנוע - ביפר
VB579018115- סיטרואןחליפי2459.69מגן קד' חיצ' קקטוסC4 014-018 ~ קקטוס
VB5790211019-  קקטוס C4 - 'סיטרואןחליפי1982כנף קד' ימC4 019-  ~ קקטוס
VB579115195-02 ג'מפר ~  95-02סיטרואןחליפי431.2גריל קד' - ג'מפר
VB579611012 נמו ~ 010-013סיטרואןחליפי1590.3מכסה מנוע-נמו

VB57961672011- נמו ~ 010-013סיטרואןחליפי380.9קישוט דלת קד' שמ' נמו
VB581910011 דיילי ~ 01-06איווקוחליפי2653.3פח חזית-דיילי
VB5819110018-  סטראליס משאית ~ -014איווקוחליפי8494.1מכסה מנוע  - סטראליס משאית
VB581911250C15 -014  50איווקוחליפי956.9כנף קד שמ -איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי

VB5819167150C15 - '50איווקוחליפי990קישוט דלת ימC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB58191672013 50איווקוחליפי990פאנל סף שמאל-איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB5819168215- דיילי ~ 01-06איווקוחליפי820קישוט דופן אח' שמ'/ימ' - איווקו
VB5819168350C15 - '50איווקוחליפי290קישוט עמוד ימC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB58191684013 50איווקוחליפי290קישוט דופן שמאל-איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי

VB5819281017- יורוקארגו ~ -015איווקוחליפי7493.7מגן קד' חיצ' -איווקו
VB581940050C15  -014  - 50איווקוחליפי2660פח חזיתC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB581941050C15  -014 - 50איווקוחליפי6968.8מכסה מנועC15 ~ 011-017 ניו דיילי

VB5819465150C15 -014 דיילי ~ 01-06איווקוחליפי318.7קישוט כנף ימ איווקו
VB5819465250C15 -014 50איווקוחליפי252.3קישוט כנף שמ איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB5819477150C15 -014 50איווקוחליפי430קישוט מגן ימ איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB5819477250C15 -014 50איווקוחליפי440קישוט מגן שמ איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB5819478550C15 -014'50איווקוחליפי191מיסגרת פנס ערפל ימC15 ~ 011-017 ניו דיילי

VB58194811150C15 -014  - 'דיילי ~ 01-06איווקוחליפי3368.7מגן קד' חיצ
VB581951007- דיילי ~ 01-06איווקוחליפי1764.5מכסה מנוע איווקו איוקו
VB581951107- דיילי ~ 01-06איווקוחליפי142כנף קד' ימ' - איווקו איוקו
VB581965350C15 -014  - '50איווקוחליפי330קשת כנף קד ימC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB5819654013 50איווקוחליפי319.7קשת כנף קדמי שמאל-איווקוC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VB581968107-12 70איווקוחליפי2700.7מגן קדמי דייליC17 ~ -018 ניו דיילי
VB5883700דובלו ~ 07-010פיאטחליפי975פח חזית משקפיים 06- דובלו
VB590210794-00 פונטו ~ 94-00פיאטחליפי122.4גשר קד' תחתון - פונטו
VB590211094-00 פונטו ~ 94-00פיאטחליפי1046.6מכסה מנוע - פונטו

VB5902181194-00 פונטו ~ 94-00פיאטחליפי871.9מגן קד'+בליטה+ערפל - פונטו
VB590220100-03 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי230.3פח חזית עליון - פונטו ספייס
VB590220700-03 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי370.14גשר קד' תחתון - פונטו ספייס
VB590220900-03 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי256.2גשר רדיאטור תחתון - פונטו ספייס
VB590221000-03 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי1394.2מכסה מנוע - פונטו ספייס
VB590221700-03 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי177.4ביטנה כנף קד' ימ' - פונטו ספייס
VB590221800-06 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי177.4ביטנה כנף קד' שמ' - פונטו ספייס
VB5902241'פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי2840.9כנף אח' ימ' - פונטו ספייס 00-03 5ד
VB5902242'פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי477.4כנף אח' שמ' - פונטו ספייס 00-03 5ד

VB59022421'פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי2200.1כנף אח' שמ' - פונטו ספייס 00-03 3ד
VB590224600-03 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי3160.4פח אח' תחתון(מגן א.פנימי)ספייס
VB590224900-06 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי5196.9דלת תא מטען - פונטו ספייס
VB5902281D5 00-03 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי745.9מגן קד' - פונטו ספייס
VB590230104-06 פונטו ~ 04-06פיאטחליפי359.6פח חזית עליון - פונטו
VB590231204-06 פונטו ~ 04-06פיאטחליפי502כנף קד' שמ' - פונטו
VB590237804-06 פונטו ~ 04-06פיאטחליפי274.7גריל במגן קד' מרכזי - פונטו

VB59023781פונטו ~ 04-06פיאטחליפי295.66גריל ימ' במגן-פונטו 04-06 בלי חור
VB5902378204-06 פונטו ~ 04-06פיאטחליפי295.66גריל במגן קד' שמ' בלי חור - פונטו

VB590241007- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי1161.9מכסה מנוע גרנד פונטו
VB590241207-010 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי772.1כנף קד' שמ' - גרנד פונטו
VB590241707-09 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי359.9ביטנה כנף קד' ימ' - פונטו
VB590241807-010 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי359.9ביטנה כנף קד' שמ' - פונטו
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VB590245107- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי407.5גריל קד' חיצוני גרנד פונטו

VB5902451106-10 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי479.8גריל קד' תח' גרנד פונטו
VB5902453605-012 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי999.9מנגנון חלון אח' שמ' - גרנד פונטו
VB5902453705-012 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי826.6מנגנון חלון אח' ימ' - גרנד פונטו

VB590247807- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי306.9גריל מרכזי במגן קד' גרנד פונטו
VB5902478107- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי61.25גריל במגן קד' ימ' גרנד פונטו

VB590248007-010 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי889.9חיזוק מגן קד' - גרנד פונטו
VB5902480107- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי290.4חיזוק קד' קלקר גרנד פונטו

VB590248107-010 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי1117.1מגן קד' חיצ'  גרנד פונטו
VB590248407-010 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי1307.52חיזוק מגן אח' - פונטו
VB590248507- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי692.58מגן אחורי חיצ' גרנד פונטו

VB5902488107- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי234.9תומך אח' ימין גרנד פונטו
VB5902488207 גרנד פונטו L 'פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי270.2תומך מגן אח

VB590255109- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי239.6גריל קד' פונטו איבו
VB5902578011- פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי807.59גריל מגן קד' בלי חור לערפל איבו

VB5902578014- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי199.56גריל קדמי גרנד איבו
VB59025781011-014 פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי199.56גריל קד' חיצ' גרנד פונטו
VB59025812EVO -012 פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי1681.9מגן קד' פונטו
VB59025851EVO -011 פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי1011מגן אח' חיצ'+ערפל פונטו

VB590258511010- פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי1399.6מגן אח' פונטו גרנד איבו שחור
VB5902587T011- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי416.9קישוט מגן אח' - פונטו

VB5904110בראבו ~ 95-02פיאטחליפי1485.5מכסה מנוע - מריאה 95-02+בראוו+בראווה
VB590411195-02 בראבו ~ 95-02פיאטחליפי290כנף קד' ימ' - בראבו-בראבה
VB590415195-99 בראבו ~ 95-02פיאטחליפי138.7גריל קד' - בראבו-בראבה
VB590431709- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי547.9ביטנה כנף קד' ימ' - בראבו
VB590431809- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי547.9ביטנה כנף קד' שמ' - ברבו
VB590437709- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי734.29גריל במגן -בראבו
VB590518197+ מריאה ~ 95-02פיאטחליפי582.5מגן קד' חיצוני-מריאה
VB590611009-010 בראבו ~ 09-012פיאטחליפי1325מכסה מנוע בראבו
VB590611109- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי689.56כנף קד' ימ' - בראבו
VB590611209- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי689.56כנף קד' שמ' - ברבו
VB590615109 בראבו ~ 09-012פיאטחליפי482.66גריל שחור עם פס ניקל ברבו
VB590615307- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי508.16גריל קד' אפור עם קישוט בראבו
VB590617310- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי2297מגן מנוע תח'  בראבו
VB590618109- פיאטחליפי1689.56מגן קד' פיאט בראבו
VB590618309- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי701.03ספויילר מגן אח' תח' - בראבו
VB590625109 בראבו ~ 09-012פיאטחליפי349.2גריל במגן קד' מרכזי ברבו
VB590676109 בראבו ~ 09-012פיאטחליפי284.5גריל במגן קד ימ בראבו
VB590676209 בראבו ~ 09-012פיאטחליפי80גריל במגן קד שמ בראבו

VB59101791018-  70איווקוחליפי714.84תומך ימ' למגן קד' - ניו דייליC17 ~ -018 ניו דיילי
VB59101792018-  70איווקוחליפי714.84תומך שמ' למגן קד' - ניו דייליC17 ~ -018 ניו דיילי
VB5910179470C17  -015 - 'חליפי344תושבת מגן קד' שמ
VB5910179570C17  -014 - 'חליפי344תומך צדדי ימ' למגן קד

VB59441532018 קובו (מסחרית) ~ -012פיאטחליפי1103.8גריל קד-קובו
VB594418116- קובו (מסחרית) ~ -012פיאטחליפי3160.03מגן קד' קובו
VB594430009-011 פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1873.2פח חזית על' - פיורינו
VB594430209-011 פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1794.9גשר על' - פיורינו
VB594431009- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי962.23מכסה מנוע - קובו/פיורינו
VB594431109- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1307.9כנף קד' ימ' - קובו/פיורינו
VB594431209- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1307.9כנף קד' שמ' - קובו/פיורינו
VB594431709- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי359.1ביטנה כנף קד' ימ' - פיורינו
VB594431809- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי387.96ביטנה כנף קד' שמ' - פיורינו
VB594438008- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1185.63חיזוק מגן קד' - פיורינו
VB594438109- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי2308.56מגן קד' פיורינו
VB5944383קובו (מסחרית) ~ -012פיאטחליפי2096.6מגן קד' חיצ'+ לערפל קובו 013 הכנה לצבע
VB594438409- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1089.78חיזוק מגן אח' פיורינו
VB594438509- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1205.26מגן אח-פיאט פיורינו

VB5944387109 פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי469.3תפס מגן אחורי ימ' פיורינו
VB5944387209- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי469.3תומך מגן  אח' שמ' - פיורינו

VB597221016- 4פיאטחליפי2305.29מכסה מנוע טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972211016- 4פיאטחליפי1205.26כנף קד' ימ' - טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972212016- 4פיאטחליפי889.6כנף קד' שמ' טיפוD ~ -016 טיפו
VB597221716 טיפו R '4פיאטחליפי639.56ביטנה קD ~ -016 טיפו
VB5972252016- 4פיאטחליפי2309.96קישוט סורג קד' טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972273017- 4פיאטחליפי1109.56מגן מנוע תחתון פח  -טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972278016- טיפו סט' ~ -016פיאטחליפי805.56גריל קד' במגן טיפו

VB59722781016- טיפו סט' ~ -016פיאטחליפי805.56גריל תחתון במגן - טיפו
VB59722793017- 4פיאטחליפי39.5תמך פגוש קד ימ' -טיפוD ~ -016 טיפו
VB59722794017-  4פיאטחליפי48.9תומך צדדי שמ' למגן קד' - טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972279516 4פיאטחליפי2185.59פלסטיק מגן גשר תח' טיפוD ~ -016 טיפו

VB5972280017- 4פיאטחליפי1205.1חיזוק קד -טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972281016- 4פיאטחליפי1971.31מגן ק' חיצ' טיפוD ~ -016 טיפו

VB59722811T016- 4פיאטחליפי1971.31מגן קד' - טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972283016-4פיאטחליפי840.1קלקר מגן קד טיפוD ~ -016 טיפו

VB597228414D  -016 4פיאטחליפי1998.9חיזוק פנ' למגן אח' - טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972285T016-  4פיאטחליפי3209.3מגן אח' - טיפוD ~ -016 טיפו
VB597228815D  -016 5פיאטחליפי78.3תומך ימ' למגן אח' - טיפוD ~ -016 טיפו
VB597228825D  -016 5פיאטחליפי40.1תומך שמ' למגן אח' - טיפוD ~ -016 טיפו
VB5972385T5D  -016 5פיאטחליפי3509.56מגן אח' - טיפוD ~ -016 טיפו

VB5978353F500 07-016פיאטחליפי986.9ניקל גריל קד + סמל ~ F500
VB5978380500X  -015 - '07-016פיאטחליפי1505.26חיזוק קד' תח ~ F500
VB598011005-08 מולטיפלה ~ 01-09פיאטחליפי2620מכסה מנוע מולטיפלה
VB598018105- מולטיפלה ~ 01-09פיאטחליפי1752.3מגן קד' חיצ' מולטיפלה
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VB598120003-011  פנדה ~ 05-08פיאטחליפי864.25פח חזית מוש' - פנדה
VB598121005- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי1102.23מכסה מנוע - פנדה
VB598121105- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי585.56כנף קד' ימ'-פנדה
VB598121205- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי585.56כנף קד' שמ' - פנדה
VB598121703-05 פנדה ~ 04-05פיאטחליפי269.56ביטנה כנף קד' ימ' - פנדה
VB598121803-05 פנדה ~ 05-08פיאטחליפי269.56ביטנה כנף קד' שמ' - פנדה
VB598124205 פנדה ~ 05-08פיאטחליפי889.3כנף אח' שמ' - פנדה

VB5981251105 פנדה ~ 05-08פיאטחליפי267.3גריל קד' פסים ניקל -פנדה
VB5981276303- פנדה ~ 04-05פיאטחליפי161כיסוי לפנס ערפל+חור ימ' פנדה
VB5981277105- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי218.2קשוט מגן קד' ימ' - פנדה

VB59812771T05- פנדה ~ -013פיאטחליפי218.2קשוט מגן קד' ימ' - פנדה
VB59812772T-05 פנדה ~ 05-08פיאטחליפי218.2קשוט מגן קד' שמ' - פנדה

VB598127805- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי330גריל במגן קד' - פנדה
VB598128005-  פנדה ~ 05-08פיאטחליפי721.1חיזוק מגן קד' - פנדה
VB598128105- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי1161.3מגן קד' חיצ' - פנדה
VB598128405-  פנדה ~ 05-08פיאטחליפי1062.82חיזוק מגן אח' - פנדה
VB598128505-011 פנדה ~ 05-08פיאטחליפי863.26מגן אחורי - פנדה

VB5981287T08-05 פנדה ~ 05-08פיאטחליפי185.59קישוט מגן אח'- פנדה
VB5981300012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי2119.5פח חזית מושלם פנדה
VB5981310012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי1619.56מכסה מנוע פנדה
VB5981311012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי885.59כנף קד' ימ' - פנדה
VB5981312012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי885.59כנף קד' שמ' - פנדה
VB5981317012- פנדה ~ -013פיאטחליפי885.59ביטנה קד' ימ' - פנדה
VB598131812- פנדה ~ -013פיאטחליפי885.59ביטנה קד שמאל פנדה
VB5981380012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי1102.59חיזוק מגן קד' - פנדה

VB59813802012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי965.26חיזוק קד' תח' פנדה
VB598138021012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי290חיזוק ספויילר קד' תח' פנדה

VB5981381012- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי1809.56מגן קד' פיאט פנדה
VB5981451013- פנדה ~ -013פיאטחליפי583.9גריל קדמי מרכזי פנדה
VB5981478013-פנדה ~ -013פיאטחליפי1108.56גריל מרכזי במגן קד' פנדה

VB59814781012- פנדה ~ -013פיאטחליפי357.26כיסוי פנס ערפל שמ' ללא חורים פנדה
VB59814782011- פנדה ~ -013פיאטחליפי357.26כיסוי פנס ערפל ימ' ללא חורים - פנדה
VB59814783012- פנדה ~ -013פיאטחליפי312.1כיסוי פנס ערפל שמ' עם חורים- פנדה
VB59814784012- פנדה ~ -013פיאטחליפי312.1כיסוי פנס ערפל ימ' עם חורים- פנדה

VB5983112-01 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי1083.4כנף קד' שמ' - דובלו
VB598318001-06 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי487.8חיזוק מגן קד' - דובלו
VB598318101-06 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי578.59מגן קד' חיצ' - דובלו
VB5983199דובלו ~ 01-06פיאטחליפי260.6מסגרת פנס אח' ימ'-דובלו 2 דלת מטען
VB598321007-010 דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1565.5מכסה מנוע - דובלו
VB598321107- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי985.56כנף קד' ימ' דובלו
VB598321207-010 דובלו ~ 07-010פיאטחליפי985.56כנף קד' שמ' - דובלו

VB5983278107-010 דובלו ~ 07-010פיאטחליפי303.9גריל במגן ימ' - דובלו
VB5983278207-010  דובלו ~ 07-010פיאטחליפי307.9גריל במגן שמ' - דובלו
VB5983278707-010 דובלו ~ 07-010פיאטחליפי359גריל מגן קד' מרכזי - דובלו
VB5983279307-  דובלו ~ 07-010פיאטחליפי359שפם קד' ימ' - דובלו
VB5983279406- דובלו ~ 01-06פיאטחליפי359שפם קד' שמ'  - דובלו
VB5983280107- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי2161.9חיזוק קדמי דובלו

VB598328107- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1220מגן קד' לצבע דובלו
VB5983281107- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1505.29מגן קד' שחור - דובלו

VB598328507- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי641.68מגן אח' חיצ'  דובלו
VB598329107- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי492.1פינה למגן אח' ימ' דובלו
VB598329207- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי492.1פינה למגן אח' שמ' דובלו

VB5983296107 דובלו - R דובלו ~ 01-06פיאטחליפי156.4ציר מכסה מנוע
VB5983296207 דובלו - L דובלו ~ 01-06פיאטחליפי213.58ציר מכסה מנוע

VB5983300011- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי1307.59פח חזית - דובלו
VB598331010-12 דובלו ~ 011-015פיאטחליפי1507.23מכסה מנוע דובלו
VB598331110-12 דובלו ~ 011-015פיאטחליפי709.56כנף קד' ימ' דובלו
VB598331210-12 דובלו ~ 07-010פיאטחליפי709.56כנף קד' שמ' דובלו
VB598331711+ דובלו ~ 011-015פיאטחליפי487.3ביטנה קד' ימ' דובלו
VB598331811 דובלו L 'דובלו ~ 011-015פיאטחליפי487.3ביטנה ק
VB598338011 דובלו ~ 011-015פיאטחליפי808.1חיזוק מגן קד תחתון-דובלו

VB5983380111 דובלו ~ 011-015פיאטחליפי978.7קורת רוחב עליונה דובלו
VB5983381011 -דובלו ~ 011-015פיאטחליפי1559.3מגן קד' - דובלו
VB5983385(הכנה לצבע) דובלו ~ 07-010פיאטחליפי908.23מגן אח' - דובלו -012 2 דלתות
VB5983402015- דובלו ~ -016פיאטחליפי1186.8גשר חיבור פגוש דובלו
VB598340715- דובלו ~ -016פיאטחליפי1361.9קורת רוחב קד דובלו
VB5983410016- דובלו ~ -016פיאטחליפי2805.55מיכסה מנוע דובלו

VB59834761011-015 דובלו ~ 011-015פיאטחליפי349.56כיסוי ערפל ימ' - דובלו
VB5983476216- דובלו ~ -016פיאטחליפי349.56תריס ערפל שמ' דובלו

VB5987100F500 08- 07-016פיאטחליפי1889.56פח חזית מושלם ~ F500
VB5987107F500 08- 07-016פיאטחליפי858.56גשר קדמי תחתון ~ F500

VB59871087F-500 07-016פיאטחליפי1805.26קישוט מגן אח' ניקל ~ F500
VB5987110F500  -07 - 07-016פיאטחליפי1887.52מכסה מנוע ~ F500
VB5987111F500 09- '07-016פיאטחליפי859.53כנף קד' ימ ~ F500
VB5987112F500 07-016פיאטחליפי859.53כנף קד' שמ' - פיאט ~ F500
VB598711709-13 500 07-016פיאטחליפי485.56ביטנה כנף קד' ימ' - פיאט ~ F500
VB598711809-13 500 07-016פיאטחליפי485.56ביטנה כנף קד' שמ' - פיאט ~ F500
VB598714108- 500 07-016פיאטחליפי3150.26כנף אח' ימ' - פיאט ~ F500
VB5987156500 08- על מגן פיאט L 07-016פיאטחליפי457.3ניקל לסמל ~ F500
VB5987177500 07-016פיאטחליפי275.1כיסוי וו גרירה קד-פיאט ~ F500

VB5987177106-08 500 07-016פיאטחליפי457.3ניקל מגן קד' ימ'-פיאט ~ F500
VB5987177206-08 500 07-016פיאטחליפי457.29ניקל מגן קד' שמ'-פיאט ~ F500
VB59871773F500 -09 07-016פיאטחליפי457.29קישוט ניקל לסמל עליון שמ' במגן ~ F500
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VB59871774F500 09- 07-016פיאטחליפי457.29קישוט ניקל עליון ימ' לסמל במגן ~ F500

VB5987178F500 07-016פיאטחליפי439.52גריל במגן קד' מרכזי ~ F500
VB59871781F500 07-016 - (ללא חור) '07-016פיאטחליפי285.59כיסוי ערפל קד' ימ ~ F500
VB59871782F500 '07-016פיאטחליפי285.59גריל שמ' במגן קד ~ F500
VB59871783F500 -08 - (חור+) '07-016פיאטחליפי257.63כיסוי ערפל קד' ימ ~ F500
VB59871784F 500-07-016פיאטחליפי257.63גריל שמ' במגן+חור ~ F500
VB59871791F500 07- '07-016פיאטחליפי169.56תומך ימין מגן קד ~ F500
VB59871792F500 -07 '07-016פיאטחליפי92.56תומך שמאל מגן קד ~ F500
VB59871793F500 08-12 - '07-016פיאטחליפי185.59תומך מגן קד' ימ ~ F500
VB5987179408-012 500 07-016פיאטחליפי185.59תומך מגן קד' שמ' - פיאט ~ F500

VB5987180תחתון F500 07-016פיאטחליפי857.23חיזוק קד' - פיאט ~ F500
VB5987181500 07-016פיאטחליפי1807.41מגן קד' - פיאט ~ F500

VB59871811חור לקישוט+ F-500 07- '07-016פיאטחליפי1907.59מגן ק' חיצ ~ F500
VB59871812F500 -014 07-016פיאטחליפי2246.3מגן קד ~ F500

VB59871812TF500 -014 07-016פיאטחליפי2246.3מגן קד ~ F500
VB5987184F500 07- 07-016פיאטחליפי1807.42חיזוק מגן אח' עליון ~ F500
VB5987185010- 500 07-016פיאטחליפי1956.6מגן אח' - פיאט ~ F500
VB598718706-08 500 '07-016פיאטחליפי287.54כיסוי וו גרירה אח ~ F500

VB59871871F500 06-08 '07-016פיאטחליפי905.02קישוט מגן אח ~ F500
VB5987188F500  -08 - '07-016פיאטחליפי2307.25ניקל מגן אח ~ F500

VB59872011500X  -015 - '500 ~ -015פיאטחליפי1810.52כנף קד' ימX
VB59872012500X  -015 - '500 ~ -015פיאטחליפי1810.52כנף קד' שמX
VB59872017500X  -015 - '500 ~ -015פיאטחליפי1246.6ביטנה קד' ימX
VB59872018500X  -015 - '500 ~ -015פיאטחליפי1246.6ביטנה קד' שמX
VB59872080500X -015 07-016פיאטחליפי2201.7חיזוק קד' פנימי -פיאט ~ F500
VB598720812015- 500 07-016פיאטחליפי805.56גשר תחתון לפח חזית ~ F500

VB5987210500L -013  500 ~ -014פיאטחליפי2696.36מכסה מנוע פיאטL Living
VB5987211F-500L 014 500 ~ -014פיאטחליפי998.54כנף קד ימיןL Living
VB5987212F-500L 500 ~ -014פיאטחליפי998.54כנף קד' שמ' פיאטL Living
VB5987269F500 -017 07-016פיאטחליפי1023.23ניקל מגן קד' מרכזי ~ F500

VB59872761F500 16-'07-016פיאטחליפי234.7גריל ימ' במגו קד ~ F500
VB59872762500 015 07-016פיאטחליפי234.7כיסוי ערפל שמ' פיאט ~ F500

VB5987284500 -14- 500 ~ -014פיאטחליפי2533.14חיזוק למגן אח' פיאטL Living
VB59872851F500  -013 - (חיישני רוורס) '07-016פיאטחליפי2099.14מגן אח ~ F500

VB5987287F-500 16 '07-016פיאטחליפי1746.06קישוט מגן אח ~ F500
VB5987310F500 015- 07-016פיאטחליפי1887.6מכסה מנוע ~ F500

VB59873101015-  500 07-016פיאטחליפי2308.59מסכה מנוע פיאט ~ F500
VB5987351F-500MCA -017 017-020פיאטחליפי1253.8סורג חזית+סמל ~ F500
VB5987367F500 11-'07-016פיאטחליפי223.03כיסוי וו גרירה אח ~ F500

VB59873773TF500 -017 -'07-016פיאטחליפי244.1ניקל מגן קד' שמ ~ F500
VB59873774TF500 -017 -'07-016פיאטחליפי247.1ניקל מגן קד' ימ ~ F500

VB5987380F500 -15-07-016פיאטחליפי861.9חיזוק קד ~ F500
VB59873801017- 07-016פיאטחליפי1024.6חיזוק קד -אברט ~ F500

VB5987381015-500 '07-016פיאטחליפי2600.13מגן קד' חיצ ~ F500
VB59873851TF-500 16 '07-016פיאטחליפי2909.06מגן אח' חיצ ~ F500

VB5987385T017- 500- 07-016פיאטחליפי2312.6מגן אח'+חיישנים ~ F500
VB59873880F500 16-'07-016פיאטחליפי708.59חיזוק קד' תח ~ F500

VB5987787F-500 -12 07-016פיאטחליפי958.6גריל במגן קד'+ערפל ~ F500
VB599025195-02 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי204.3גריל קד' - הרקולס
VB599035102-06 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי862.2גריל קד' הרקולס

VB5990451T07 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1561.9גריל קד' חיצוני-הרקולס
VB599110210 פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי419.39כיסוי גשר  על' פח חזית איבו

VB59911776EVO -10 'פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי615.84ניקל לגריל קד
VB599117801EVO -10 פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי985.9חיזוק קד' פונטו

VB5991178109- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי174.4גריל במגן קד' ימ' גרנד איבו
VB5991178209- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי133.54גריל במגן קד' שמ' גרנד איבו

VB5991179עם ח'לערפל EVO -10 'פונטו איבו ~ 013-016פיאטחליפי153.5גריל במגן קד
VB5991181010- פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי955.6מגן קד' - פונטו איבו
VB5991285012-013 פונטו גרנד איבו ~ 010-012פיאטחליפי1332.1מגן אח' חיצ' -גרנד איבו

VB6005300194-00 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי1120.03פח חזית מוש' 1.6- איביזה
VB6005300194-00 חליפי1120.03פח חזית מוש' 1.6- איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VB600531094-00 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי1290מכסה מנוע - איביזה
VB600531094-00 חליפי1290מכסה מנוע - איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VB600537894-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי360.5גריל תחתון בפח אבנים - איביזה
VB600537894-96 חליפי360.5גריל תחתון בפח אבנים - איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VB600545197-00 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי190.8גריל קד' מוש' - איביזה
VB600545197-00 חליפי190.8גריל קד' מוש' - איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VB600547897-00 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי164גריל במגן קד' מרכזי שחור - איביזה
VB600547897-00 חליפי164גריל במגן קד' מרכזי שחור - איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VB6005478197-00 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי307.1גריל במגן קד' מרכזי - איביזה
VB6005478197-00 חליפי307.1גריל במגן קד' מרכזי - איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VB60054783(עם חור לערפל) 'קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי66גריל למגן קד'+ ערפל ימ
VB60054783(עם חור לערפל) 'חליפי66גריל למגן קד'+ ערפל ימVAG06-09 ~ קורדובה
VB60054784( עם חור לערפל) 'קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי66גריל במגן קד' ערפל שמ
VB60054784( עם חור לערפל) 'חליפי66גריל במגן קד' ערפל שמVAG06-09 ~ קורדובה

VB600548196-96 קורדובה 94-96 -לא פעילסיאטחליפי542.9מגן קד' חיצ' - קורדובה
VB600548196-96 חליפי542.9מגן קד' חיצ' - קורדובהVAGקורדובה 94-96 -לא פעיל

VB6005481197-00 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי509.9מגן קד' - לצבע איביזה
VB6005481197-00 חליפי509.9מגן קד' - לצבע איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VB600550700-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי1691גשר תחתון קד' - איביזה
VB600550700-02 חליפי1691גשר תחתון קד' - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VB600551100-02- איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי861.29כנף קד' ימ' - איביזה
VB600551100-02- חליפי861.29כנף קד' ימ' - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
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VB600551200-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי990כנף קד' שמ' - איביזה
VB600551200-02 חליפי990כנף קד' שמ' - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VB600555100-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי490גריל קד'+פח צר - איביזה
VB600555100-02 חליפי490גריל קד'+פח צר - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VB600555200-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי544גריל קד' מרכזי - איביזה
VB600555200-02 חליפי544גריל קד' מרכזי - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VB600558100-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי880מגן קד' חיצ' - איביזה
VB600558100-02 חליפי880מגן קד' חיצ' - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VB600558500-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי1420מגן אח' חיצ' לצבע איביזה
VB600558500-02 חליפי1420מגן אח' חיצ' לצבע איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VB600558700-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי322.2קשוט למגן אח' שחור - איביזה
VB600558700-02 חליפי322.2קשוט למגן אח' שחור - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VB600560003-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי1136.06פח חזית מוש' - איביזה
VB600560003-06 חליפי1136.06פח חזית מוש' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB600560703-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי367.9חיזוק מגן קד' - איביזה
VB600560703-06 חליפי367.9חיזוק מגן קד' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB600561103-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי585.5כנף קד' ימ' - איביזה
VB600561103-06 חליפי585.5כנף קד' ימ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB600561203-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי585.5כנף קד' שמ' - איביזה
VB600561203-06 חליפי585.5כנף קד' שמ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB600561703-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי155.9ביטנה כנף קד' ימ' - איביזה
VB600561703-06 חליפי155.9ביטנה כנף קד' ימ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB600561803-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי272.3ביטנה כנף קד' שמ' - איביזה
VB600561803-06 חליפי272.3ביטנה כנף קד' שמ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB600565203-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי387.59גריל קד' מרכזי - איביזה
VB600565203-06 חליפי387.59גריל קד' מרכזי - איביזהVAG03-06 ~ איביזה

VB60056521-03 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי392.59גריל קד' מרכזי+ניקל - איביזה
VB60056521-03 חליפי392.59גריל קד' מרכזי+ניקל - איביזהVAG03-06 ~ איביזה

VB600565603-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי68.99גריל צד שמ' - איביזה
VB600565603-06 חליפי68.99גריל צד שמ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה

VB60056781103-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי91.2גריל קד' עליון שמ' איביזה
VB60056781103-06 חליפי91.2גריל קד' עליון שמ' איביזהVAG03-06 ~ איביזה

VB6005678307 איביזה ~ 07-08סיאטחליפי175.4גריל מרכזי במגן-איבזה
VB6005678307 חליפי175.4גריל מרכזי במגן-איבזהVAG07-08 ~ איביזה
VB60056792(עם ערפל) 3D+5D 03+ איביזה ~ 03-06סיאטחליפי69.8תריס שמ' מגן קד איביזה
VB60056792(עם ערפל) 3D+5D 03+ חליפי69.8תריס שמ' מגן קד איביזהVAG03-06 ~ איביזה

VB600568103-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי1808.4מגן קד' חיצ' - איביזה
VB600568103-06 חליפי1808.4מגן קד' חיצ' - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB6005685איביזה ~ 03-06סיאטחליפי1170.9מגן אח' - איביזה 03-06 לצבע
VB6005685חליפי1170.9מגן אח' - איביזה 03-06 לצבעVAG03-06 ~ איביזה
VB600568603- איביזה ~ 03-06סיאטחליפי280.59ספוילר מגן אח' איביזה
VB600568603- חליפי280.59ספוילר מגן אח' איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VB6005700ON-08 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי2305.99פח חזית מושלם איביזה
VB6005700ON-08 חליפי2305.99פח חזית מושלם איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB6005776108-איביזה ~ 09-010סיאטחליפי237כיסוי פנס ער' מט-שחור חור פנס ימ' איביזה
VB6005776108-חליפי237כיסוי פנס ער' מט-שחור חור פנס ימ' איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB6005776209- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי238כיסוי ערפל קד' שמ' - איביזה
VB6005776209- חליפי238כיסוי ערפל קד' שמ' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB600578008-010 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי961.58חיזוק מגן קד' - איביזה
VB600578008-010 חליפי961.58חיזוק מגן קד' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB600578107-08 איביזה ~ 07-08סיאטחליפי1805.55מגן קד' - איביזה
VB600578107-08 חליפי1805.55מגן קד' - איביזהVAG07-08 ~ איביזה
VB6005782010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי807.93ספויילר קד' - איביזה
VB6005782010- חליפי807.93ספויילר קד' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB6005784010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי2314.26חיזוק מגן אח' - איביזה
VB6005784010- חליפי2314.26חיזוק מגן אח' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB600578513D 09- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי3862.29מגן אח' חיצ' איביזה
VB600578513D 09- חליפי3862.29מגן אח' חיצ' איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB600580011- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1612.39פח חזית - איביזה
VB600580011- חליפי1612.39פח חזית - איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VB6005881T012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי3269.6מגן קד' - איביזה
VB6005881T012- חליפי3269.6מגן קד' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VB6005882013 איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1720.3ספויילר מגן אחורי-איביזה
VB6005882013 חליפי1720.3ספויילר מגן אחורי-איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VB60058853D -013 - איביזה ~ 013-017סיאטחליפי1505.33מגן אח' איביזה
VB60058853D -013 - חליפי1505.33מגן אח' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB600671009- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1909.66מכסה מנוע - איביזה
VB600671009- חליפי1909.66מכסה מנוע - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB600671110- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי785.23כנף קד' ימ' - איביזה
VB600671110- חליפי785.23כנף קד' ימ' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB600671210 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי781.26כנף קד' שמ' - איביזה
VB600671210 חליפי781.26כנף קד' שמ' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB6006717010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי258.56ביטנה כנף קד' ימ' - איביזה
VB6006717010- חליפי258.56ביטנה כנף קד' ימ' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB6006718010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי258.56ביטנה כנף קד' שמ' - איביזה
VB6006718010- חליפי258.56ביטנה כנף קד' שמ' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB60067670FR 09-011 איביזה ~ 013-017סיאטחליפי505.29תושבת ערפל קד' שמ' איביזה
VB60067670FR 09-011 חליפי505.29תושבת ערפל קד' שמ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB60067671FR 09-011 איביזה ~ 013-017סיאטחליפי505.29תושבת ערפל קד' ימ' איביזה
VB60067671FR 09-011 חליפי505.29תושבת ערפל קד' ימ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB600677809 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי739.4גריל במגן מרכזי איביזה
VB600677809 חליפי739.4גריל במגן מרכזי איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB600678109-010 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1905.56מגן קד' - איביזה
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VB600678109-010 חליפי1905.56מגן קד' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB60067811FR 013- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי1937.22מגן קד' - איביזה
VB60067811FR 013- חליפי1937.22מגן קד' - איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB6006781T09-010 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1905.56מגן קד' - איביזה
VB6006781T09-010 חליפי1905.56מגן קד' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB600678410- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי2250.9חיזוק אח איבזה
VB600678410- חליפי2250.9חיזוק אח איבזהVAG011-012 ~ איביזה

VB6006785T09- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי2571.1מגן אח' - איביזה
VB6006785T09- חליפי2571.1מגן אח' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VB6006791010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי108.59תומך צדדי ימ' למגן קד' - איביזה
VB6006791010- חליפי108.59תומך צדדי ימ' למגן קד' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB6006792010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי108.59תפס מגן קד' שמ' - איביזה
VB6006792010- חליפי108.59תפס מגן קד' שמ' - איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VB6006800FR 16- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי2590.9פח חזית איביזה
VB6006800FR 16- חליפי2590.9פח חזית איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB6006810012- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי1990.6מכסה מנוע איביזה
VB6006810012- חליפי1990.6מכסה מנוע איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB6006851012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי680.06גריל קד' - איביזה
VB6006851012- חליפי680.06גריל קד' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VB6006851T012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי680.06גריל קד' - איביזה
VB6006851T012- חליפי680.06גריל קד' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VB600685214 איביזה ~ 013-017סיאטחליפי994.33מסגרת גריל-איביזה
VB600685214 חליפי994.33מסגרת גריל-איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB6006852114 איביזה ~ 013-017סיאטחליפי1502.39מסגרת גריל-איביזה
VB6006852114 חליפי1502.39מסגרת גריל-איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB60068531(ערום) איביזה ~ 013-017סיאטחליפי1138.55גריל קד'-איביזה 14
VB60068531(ערום) חליפי1138.55גריל קד'-איביזה 14VAG013-017 ~ איביזה

VB600687113- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי216.4כיסוי שפריצר קד' ימ' איביזה
VB600687113- חליפי216.4כיסוי שפריצר קד' ימ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB6006872FR -11 איביזה ~ 011-012סיאטחליפי173.6כיסוי מתיז שמ' במגן איבזה
VB6006872FR -11 חליפי173.6כיסוי מתיז שמ' במגן איבזהVAG011-012 ~ איביזה
VB6006873012- פולו -09/פביה -014/איביזה/A1- פאביה ~ 08-014פולקסווגןחליפי1239.23מגן מנוע
VB6006873012- פולו -09/פביה -014/איביזה/A1- חליפי1239.23מגן מנועVAG08-014 ~ פאביה

VB60068781013-  איביזה ~ 013-017סיאטחליפי219.6כיסוי ערפל קד' ימ' - איבזה
VB60068781013-  חליפי219.6כיסוי ערפל קד' ימ' - איבזהVAG013-017 ~ איביזה
VB60068782(עם חור לערפל) איביזה ~ 011-012סיאטחליפי225.33כיסוי ערפל שמ' איביזה 12
VB60068782(עם חור לערפל) חליפי225.33כיסוי ערפל שמ' איביזה 12VAG011-012 ~ איביזה

VB60068787T013 איביזה ~ 013-017סיאטחליפי708.99גריל מרכזי במגן - איביזה
VB60068787T013 חליפי708.99גריל מרכזי במגן - איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB6006882012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי790.2ספויילר קד' איביזה
VB6006882012- חליפי790.2ספויילר קד' איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VB6006885013- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי2683.06מגן אח' חיצ' - איביזה
VB6006885013- חליפי2683.06מגן אח' חיצ' - איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB6006885T013- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי2683.06מגן אח' חיצ' - איביזה
VB6006885T013- חליפי2683.06מגן אח' חיצ' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VB60068882013- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי198.8תומך אח' שמ' איביזה
VB60068882013- חליפי198.8תומך אח' שמ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB6006981016- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי4507.22מגן קד' - איביזה
VB6006981016- חליפי4507.22מגן קד' - איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB6006981T016- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי4507.22מגן קד' - איביזה
VB6006981T016- חליפי4507.22מגן קד' - איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB600698216- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי989.06ספוילר למגן קד' איביזה
VB600698216- חליפי989.06ספוילר למגן קד' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VB6007000016-017 (קופרה) איביזה ~ 013-017סיאטחליפי2590.9פח חזית - איביזה
VB6007000016-017 (קופרה) חליפי2590.9פח חזית - איביזהVAG013-017 ~ איביזה

VB6007010018- איביזה ~ -018סיאטחליפי1397.33פח חזית איביזה
VB6007010018- חליפי1397.33פח חזית איביזהVAG018- ~ איביזה
VB60070101018- איביזה ~ -018סיאטחליפי81.23תפס מגן קד' ימ' - איביזה
VB60070101018- חליפי81.23תפס מגן קד' ימ' - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB60070102018- איביזה ~ -018סיאטחליפי2107.22מכסה מנוע - איביזה
VB60070102018- חליפי2107.22מכסה מנוע - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6007011018- איביזה ~ -018סיאטחליפי1370.22כנף קד' ימ' - איביזה
VB6007011018- חליפי1370.22כנף קד' ימ' - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB6007012018- איביזה ~ -018סיאטחליפי1370.22כנף קד' שמ' - איביזה
VB6007012018- חליפי1370.22כנף קד' שמ' - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB60070200018- איביזה ~ -018סיאטחליפי1794פח חזית - איביזה
VB60070200018- חליפי1794פח חזית - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB600703018- איביזה ~ -018סיאטחליפי241.9גשר עליון ימ' מעל הפנס - איביזה
VB600703018- חליפי241.9גשר עליון ימ' מעל הפנס - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB600704018- איביזה ~ -018סיאטחליפי158.2גשר עליון שמ' מעל הפנס - איביזה
VB600704018- חליפי158.2גשר עליון שמ' מעל הפנס - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6007051018-  איביזה ~ -018סיאטחליפי807.55גריל קד' - איביזה
VB6007051018-  חליפי807.55גריל קד' - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB6007052018- איביזה ~ -018סיאטחליפי398.25מסגרת גריל - איביזה
VB6007052018- חליפי398.25מסגרת גריל - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB6007053018- איביזה ~ -018סיאטחליפי807.55גריל קד' - איביזה
VB6007053018- חליפי807.55גריל קד' - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB600706621018- איביזה ~ -018סיאטחליפי610.7שפם ימ' מתחת לפנס - איביזה
VB600706621018- חליפי610.7שפם ימ' מתחת לפנס - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6007068018- איביזה ~ -018סיאטחליפי303כיסוי וו גרירה קד' איביזה
VB6007068018- חליפי303כיסוי וו גרירה קד' איביזהVAG018- ~ איביזה

VB60070761018- איביזה ~ -018סיאטחליפי225.6כסוי ערפל ימין איביזה
VB60070761018- חליפי225.6כסוי ערפל ימין איביזהVAG018- ~ איביזה
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VB600707611018-  איביזה ~ -018סיאטחליפי495.56כיסוי ערפל קד' ימ' - איביזה
VB600707611018-  חליפי495.56כיסוי ערפל קד' ימ' - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB600707621018 איביזה ~ -018סיאטחליפי439.66גריל במגן קד' שמ' -איביזה
VB600707621018 חליפי439.66גריל במגן קד' שמ' -איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6007078718- איביזה ~ -018סיאטחליפי681.33גריל במגן קדמי מרכזי סיאט איביזה
VB6007078718- חליפי681.33גריל במגן קדמי מרכזי סיאט איביזהVAG018- ~ איביזה

VB600707871018- איביזה ~ -018סיאטחליפי681.33גריל במגן מרכזי - איביזה
VB600707871018- חליפי681.33גריל במגן מרכזי - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6007081(הכנה בלבד) איביזה ~ -018סיאטחליפי3205.99מגן קד' -איביזה -018 ללא חיישנים
VB6007081(הכנה בלבד) חליפי3205.99מגן קד' -איביזה -018 ללא חיישניםVAG018- ~ איביזה

VB60070811018- איביזה ~ -018סיאטחליפי3205.99מגן קד' עם חורים לחיישנים - איביזיה
VB60070811018- חליפי3205.99מגן קד' עם חורים לחיישנים - איביזיהVAG018- ~ איביזה
VB6007081T(הכנה בלבד) איביזה ~ -018סיאטחליפי3205.99מגן קד' -איביזה -018 ללא חיישנים
VB6007081T(הכנה בלבד) חליפי3205.99מגן קד' -איביזה -018 ללא חיישניםVAG018- ~ איביזה

VB6007082018- איביזה ~ -018סיאטחליפי968.6ספויילר קד' - איביזה
VB6007082018- חליפי968.6ספויילר קד' - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB6007085018- איביזה ~ -018סיאטחליפי3469.3מגן אחורי - איביזה
VB6007085018- חליפי3469.3מגן אחורי - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6007085T018- איביזה ~ -018סיאטחליפי3469.3מגן אחורי - איביזה
VB6007085T018- חליפי3469.3מגן אחורי - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6007086018-  איביזה ~ -018סיאטחליפי1385.99ספויילר מגן אח' - איביזה
VB6007086018-  חליפי1385.99ספויילר מגן אח' - איביזהVAG018- ~ איביזה
VB6007151017-אטקה ~ 016-020סיאטחליפי1102.9גריל קד' - סיאט אטקה
VB6007151017-חליפי1102.9גריל קד' - סיאט אטקהVAG016-020 ~ אטקה

VB600753018- איביזה ~ -018סיאטחליפי705.26גריל חזית  - איביזה
VB600753018- חליפי705.26גריל חזית  - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB601711005-(טולדו) אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי1490מכסה מנוע אלתיאה
VB601711005-(טולדו) חליפי1490מכסה מנוע אלתיאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VB601711205-(טולדו) אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי747.6כנף קד' שמ' - אלתאה
VB601711205-(טולדו) חליפי747.6כנף קד' שמ' - אלתאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VB601711706+ טולדו ~ 00-05סיאטחליפי329ביטנה כנף ימ' - טולדו
VB601711706+ חליפי329ביטנה כנף ימ' - טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VB6017118(5P0809957D) 06 - טולדו ~ 06-012סיאטחליפי189.6ביטנה כנף שמ' טולדו
VB6017118(5P0809957D) 06 - חליפי189.6ביטנה כנף שמ' טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VB601715105- (טולדו) אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי638.33גריל קד'+ניקל סיאט אלתאה
VB601715105- (טולדו) חליפי638.33גריל קד'+ניקל סיאט אלתאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VB601717805- טולדו ~ 06-012סיאטחליפי175.66גריל במגן קד' שחור אלטאה
VB601717805- חליפי175.66גריל במגן קד' שחור אלטאהVAG06-012 ~ טולדו

VB6017179207 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי154גריל שמ' במגן-טולדו
VB6017179207 חליפי154גריל שמ' במגן-טולדוVAG06-012 ~ טולדו

VB601718007- טולדו ~ 06-012סיאטחליפי591.1חיזוק מגן קד' - טולדו
VB601718007- חליפי591.1חיזוק מגן קד' - טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VB601718106-אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי1690.56מגן קדמי חיצוני לצבע-טולדו/אלטיאה
VB601718106-חליפי1690.56מגן קדמי חיצוני לצבע-טולדו/אלטיאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VB6017184001- טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1250.3חיזוק מגן אח' - טולדו -06/לאון
VB6017184001- חליפי1250.3חיזוק מגן אח' - טולדו -06/לאוןVAG06-012 ~ טולדו
VB6017278011- אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי823.9גריל מרכזי במגן קד' - אלטאה
VB6017278011- חליפי823.9גריל מרכזי במגן קד' - אלטאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VB601785105- אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי2267.9מגן אח' הכנה עם חור לחיישן אלתיאה
VB601785105- חליפי2267.9מגן אח' הכנה עם חור לחיישן אלתיאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VB606530700-05 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי599.9גשר תחתון(מגן פנימי) - טולדו
VB606530700-05 חליפי599.9גשר תחתון(מגן פנימי) - טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VB606531000-05 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי1662.9מכסה מנוע - טולדו
VB606531000-05 חליפי1662.9מכסה מנוע - טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VB606531700-05 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי260ביטנה כנף קד' ימ' - טולדו
VB606531700-05 חליפי260ביטנה כנף קד' ימ' - טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VB606531800-05 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי260ביטנה כנף קד' שמ' - טולדו
VB606531800-05 חליפי260ביטנה כנף קד' שמ' - טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VB606535100-05 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי413.9גריל קד'(מס' ימ'+שמ') - טולדו
VB606535100-05 חליפי413.9גריל קד'(מס' ימ'+שמ') - טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VB6065353400-05 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי660מנגנון חלון  קד' שמ' - טולדו+ליאון
VB6065353400-05 חליפי660מנגנון חלון  קד' שמ' - טולדו+ליאוןVAG06-012 ~ טולדו
VB6065353500-05 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי618.6מנגנון חלון קד' ימ' - טולדו+ליאון
VB6065353500-05 חליפי618.6מנגנון חלון קד' ימ' - טולדו+ליאוןVAG00-05 ~ טולדו

VB6065378טולדו ~ 06-012סיאטחליפי660.4גריל קד' מרכזי למגן קד' טולדו+ליאון
VB6065378חליפי660.4גריל קד' מרכזי למגן קד' טולדו+ליאוןVAG06-012 ~ טולדו
VB6065381טולדו ~ 00-05סיאטחליפי1356.3מגן קד' חיצ' לצבע טולדו 00-05 בנזיו
VB6065381חליפי1356.3מגן קד' חיצ' לצבע טולדו 00-05 בנזיוVAG00-05 ~ טולדו
VB6065510013- טולדו ~ 013-017סיאטחליפי3958.6מכסה מנוע טולדו
VB6065510013- חליפי3958.6מכסה מנוע טולדוVAG013-017 ~ טולדו
VB606920005- לאון ~ 05-010סיאטחליפי1759.33פח חזית מושלם - לאון
VB606920005- חליפי1759.33פח חזית מושלם - לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606921005-011 לאון ~ 05-010סיאטחליפי2682.28מכסה מנוע - סיאט לאון
VB606921005-011 חליפי2682.28מכסה מנוע - סיאט לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606921105-010 לאון ~ 05-010סיאטחליפי955.99כנף קד' ימ' - סיאט לאון
VB606921105-010 חליפי955.99כנף קד' ימ' - סיאט לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606921205-010 לאון ~ 05-010סיאטחליפי955.99כנף קד' שמ' - לאון
VB606921205-010 חליפי955.99כנף קד' שמ' - לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606921708 לאון ~ 05-010סיאטחליפי420.9ביטנה כנף קד' ימ' - לאון
VB606921708 חליפי420.9ביטנה כנף קד' ימ' - לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606921807 לאון ~ 05-010סיאטחליפי420.9ביטנה כנף קד' שמ' - לאון
VB606921807 חליפי420.9ביטנה כנף קד' שמ' - לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606927805- לאון ~ 05-010סיאטחליפי705.9גריל במגן קד' מרכזי לאון
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VB606927805- חליפי705.9גריל במגן קד' מרכזי לאוןVAG05-010 ~ לאון

VB6069279107 לאון ~ 05-010סיאטחליפי170.9תפס מגן קד' ימ'-לאון
VB6069279107 חליפי170.9תפס מגן קד' ימ'-לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB6069279208 לאון ~ 05-010סיאטחליפי170.9תפס מגן קד' שמ'-לאון
VB6069279208 חליפי170.9תפס מגן קד' שמ'-לאוןVAG05-010 ~ לאון

VB606928006- לאון ~ 05-010סיאטחליפי955.9חיזוק מגן קד' - לאון
VB606928006- חליפי955.9חיזוק מגן קד' - לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606928105-  לאון ~ 05-010סיאטחליפי2488.9מגן קד' חיצ' - לאון קופרה
VB606928105-  חליפי2488.9מגן קד' חיצ' - לאון קופרהVAG05-010 ~ לאון
VB6069285(ללא חיישנים) לאון ~ 05-010סיאטחליפי2250.9מגן אח' לאון 06-08
VB6069285(ללא חיישנים) חליפי2250.9מגן אח' לאון 06-08VAG05-010 ~ לאון
VB6069351010 לאון ~ 011-013סיאטחליפי2508.9גריל קד לאון
VB6069351010 חליפי2508.9גריל קד לאוןVAG011-013 ~ לאון
VB6069368012- לאון ~ 011-013סיאטחליפי509.1כיסוי וו גרירה קד' - לאון
VB6069368012- חליפי509.1כיסוי וו גרירה קד' - לאוןVAG011-013 ~ לאון

VB60693761RF -011 לאון ~ 011-013סיאטחליפי137.9כיסוי ערפל ימ' לאון
VB60693761RF -011 חליפי137.9כיסוי ערפל ימ' לאוןVAG011-013 ~ לאון
VB60693762RF -011 לאון ~ 011-013סיאטחליפי140.6כיסוי ערפל שמ' - לאון
VB60693762RF -011 חליפי140.6כיסוי ערפל שמ' - לאוןVAG011-013 ~ לאון
VB60693782010 לאון ~ 014-016סיאטחליפי139.9תריס שמ במגן לאון
VB60693782010 חליפי139.9תריס שמ במגן לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069381010- לאון ~ 05-010סיאטחליפי2864.33מגן קד' - לאון
VB6069381010- חליפי2864.33מגן קד' - לאוןVAG05-010 ~ לאון
VB606938209 לאון ~ 011-013סיאטחליפי705.9גריל תח' מגן קד' ליאון
VB606938209 חליפי705.9גריל תח' מגן קד' ליאוןVAG011-013 ~ לאון

VB60693851011- חליפי3509.87מגן אח' - לאון
VB6069385T(עם חיישנים) לאון ~ 011-013סיאטחליפי1889.01מגן אח' - לאון -09
VB6069385T(עם חיישנים) חליפי1889.01מגן אח' - לאון -09VAG011-013 ~ לאון

VB6069400(TDI לא) לאון ~ 014-016סיאטחליפי1101.25פח חזית - לאון  - 014
VB6069400(TDI לא) חליפי1101.25פח חזית - לאון  - 014VAG014-016 ~ לאון
VB6069401TDI -013 לאון ~ 014-016סיאטחליפי1485.59פח חזית לאון
VB6069401TDI -013 חליפי1485.59פח חזית לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069407015- לאון ~ 014-016סיאטחליפי1084.9חיזוק קד' - לאון
VB6069407015- חליפי1084.9חיזוק קד' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069410014-017 לאון ~ 014-016סיאטחליפי4507.25מכסה מנוע - לאון
VB6069410014-017 חליפי4507.25מכסה מנוע - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069411017-  013-016 לאון ~ 014-016סיאטחליפי1905.25כנף קד' ימ' - לאון
VB6069411017-  013-016 חליפי1905.25כנף קד' ימ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069412014 לאון ~ 014-016סיאטחליפי1905.25כנף קד' שמ' - לאון
VB6069412014 חליפי1905.25כנף קד' שמ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069417014-  לאון ~ 014-016סיאטחליפי589.9ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - לאון
VB6069417014-  חליפי589.9ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069417113- לאון ~ 014-016סיאטחליפי589.99בטנה קד' חלק אח' ימ' לאון
VB6069417113- חליפי589.99בטנה קד' חלק אח' ימ' לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069418014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי589.9ביטנה קד' שמ' - לאון
VB6069418014- חליפי589.9ביטנה קד' שמ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB60694181013- לאון ~ 014-016סיאטחליפי528.9ביטנה קד' שמ' (חלק אח') - לאון
VB60694181013- חליפי528.9ביטנה קד' שמ' (חלק אח') - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60694183016- לאון ~ 017-020סיאטחליפי59.7מחזיר אור אח' ימין לאון
VB60694183016- חליפי59.7מחזיר אור אח' ימין לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB60694184014- סיאט לאון L לאון ~ 014-016סיאטחליפי59.7מחזיר אור אח
VB60694184014- סיאט לאון L חליפי59.7מחזיר אור אחVAG014-016 ~ לאון

VB6069451013- לאון ~ 014-016סיאטחליפי2109.59גריל קד' - לאון
VB6069451013- חליפי2109.59גריל קד' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069452014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי862.33מסגרת גריל - לאון
VB6069452014- חליפי862.33מסגרת גריל - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069453014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי1696.36גריל קדמי - לאון
VB6069453014- חליפי1696.36גריל קדמי - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB60694621-013 לאון ~ 014-016סיאטחליפי769.58שפם לפנס ראשי ימ' לאון
VB60694621-013 חליפי769.58שפם לפנס ראשי ימ' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60694622013- לאון ~ 014-016סיאטחליפי769.58שפם לפנס ראשי שמ' - לאון
VB60694622013- חליפי769.58שפם לפנס ראשי שמ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60694670013- לאון ~ 014-016סיאטחליפי758.59תומך פנס ערפל שמ' לאון
VB60694670013- חליפי758.59תומך פנס ערפל שמ' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069467113- לאון ~ 014-016סיאטחליפי758.59תושבת לפנס ערפל קד' ימ' לאון
VB6069467113- חליפי758.59תושבת לפנס ערפל קד' ימ' לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069473017 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי890.9מגן מנוע אוקטביה 014/ לאון
VB6069473017 חליפי890.9מגן מנוע אוקטביה 014/ לאוןVAG013-016 ~ אוקטביה

VB60694761013-  לאון ~ 014-016סיאטחליפי337.39כיסוי ערפל קד' ימ' (עם חור) - לאון
VB60694761013-  חליפי337.39כיסוי ערפל קד' ימ' (עם חור) - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60694762013- לאון ~ 014-016סיאטחליפי337.39תריס ערפל שמ'(עם חור) לאון
VB60694762013- חליפי337.39תריס ערפל שמ'(עם חור) לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB606947791014 לאון ~ 014-016סיאטחליפי198.22תומך קד' ימ' - לאון
VB606947791014 חליפי198.22תומך קד' ימ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069478014 לאון ~ 014-016סיאטחליפי655.9גריל מרכזי במגן לאון
VB6069478014 חליפי655.9גריל מרכזי במגן לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069478113- לאון ~ 014-016סיאטחליפי338.33סורג ימין במגן קד' לאון
VB6069478113- חליפי338.33סורג ימין במגן קד' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60694782014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי338.33גריל שמ' במגן - לאון
VB60694782014- חליפי338.33גריל שמ' במגן - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069478713- לאון ~ 014-016סיאטחליפי655.9סורג מרכזי במגן קד' לאון
VB6069478713- חליפי655.9סורג מרכזי במגן קד' לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069480014 לאון ~ 014-016סיאטחליפי1609.85חיזוק קד' - לאון
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VB6069480014 חליפי1609.85חיזוק קד' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069481לאון ~ 011-013סיאטחליפי1965.13מגן קד' - לאון 012-015 ללא חורים לשפריצר
VB6069481חליפי1965.13מגן קד' - לאון 012-015 ללא חורים לשפריצרVAG011-013 ~ לאון

VB60694811014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי3309.99מגן קד' לאון
VB60694811014- חליפי3309.99מגן קד' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60694812(עם חורים לחיישנים)לאון ~ 014-016סיאטחליפי4401.26מגן קד' - לאון קופרה -014
VB60694812(עם חורים לחיישנים)חליפי4401.26מגן קד' - לאון קופרה -014VAG014-016 ~ לאון
VB6069481Tלאון ~ 014-016סיאטחליפי1965.13מגן קד' - לאון 012-015 ללא חורים לשפריצר
VB6069481Tחליפי1965.13מגן קד' - לאון 012-015 ללא חורים לשפריצרVAG014-016 ~ לאון

VB6069482014-017 לאון ~ 014-016סיאטחליפי1960.56מגן ק' תח' - לאון
VB6069482014-017 חליפי1960.56מגן ק' תח' - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB60694821014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי1862.23ספויילר קד' לאון
VB60694821014- חליפי1862.23ספויילר קד' לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069484014-018 לאון ~ 014-016סיאטחליפי1807.6חיזוק אח' - לאון
VB6069484014-018 חליפי1807.6חיזוק אח' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069485014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי2907.33מגן אח' - לאון
VB6069485014- חליפי2907.33מגן אח' - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB60694851FR 014- לאון ~ 017-020סיאטחליפי3807.55מגן אח' - סיאט לאון
VB60694851FR 014- חליפי3807.55מגן אח' - סיאט לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB6069485T014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי2907.33מגן אח' - לאון
VB6069485T014- חליפי2907.33מגן אח' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069488114-18 לאון ~ 014-016סיאטחליפי305.29תומך אח' ימ' פנימי - לאון
VB6069488114-18 חליפי305.29תומך אח' ימ' פנימי - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069488214-18 לאון ~ 014-016סיאטחליפי305.29תומך אח' שמ' פנימי - לאון
VB6069488214-18 חליפי305.29תומך אח' שמ' פנימי - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60694883013-18 לאון ~ 014-016סיאטחליפי310.26תומך מגן אח' ימ' - לאון
VB60694883013-18 חליפי310.26תומך מגן אח' ימ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB6069491-14-18 לאון ~ 014-016סיאטחליפי212.29פח משקף קד' ימ' לאון
VB6069491-14-18 חליפי212.29פח משקף קד' ימ' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB6069492-14-18 לאון ~ 014-016סיאטחליפי212.29פח משקף קד' שמ' לאון
VB6069492-14-18 חליפי212.29פח משקף קד' שמ' לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB60695052017-  לאון ~ 017-020סיאטחליפי1001.99מסגרת גריל קד' - לאון
VB60695052017-  חליפי1001.99מסגרת גריל קד' - לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB6069510017-  לאון ~ 017-020סיאטחליפי3689.59מכסה מנוע - לאון
VB6069510017-  חליפי3689.59מכסה מנוע - לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB60695178017- לאון ~ 014-016סיאטחליפי489.9גריל במגן קד' לאון
VB60695178017- חליפי489.9גריל במגן קד' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VB60695181(עם חיישנים) לאון ~ 017-020סיאטחליפי3505.9מגן קד' - לאון  -017
VB60695181(עם חיישנים) חליפי3505.9מגן קד' - לאון  -017VAG017-020 ~ לאון
VB60695281021-  לאון ~  -021סיאטחליפי3156.5מגן קד' - לאון
VB60695281021-  חליפי3156.5מגן קד' - לאוןVAG021-  ~ לאון

VB6069551017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי1201.11גריל קד' שחור מבריק לאון
VB6069551017- חליפי1201.11גריל קד' שחור מבריק לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB606955217 לאון ~ 017-020סיאטחליפי1138.3מסגרת ניקל לסורג קד לאון
VB606955217 חליפי1138.3מסגרת ניקל לסורג קד לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB6069553017-  לאון ~ 017-020סיאטחליפי1207.59גריל חזית - לאון
VB6069553017-  חליפי1207.59גריל חזית - לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB6069555016- לאון ~ 017-020סיאטחליפי435.88גריל מגן קד' ימ' עם חור לפנס - לאון
VB6069555016- חליפי435.88גריל מגן קד' ימ' עם חור לפנס - לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB6069556016- לאון ~ 014-016סיאטחליפי471.13גריל מגן קד' שמ' עם חור לפנס - לאון
VB6069556016- חליפי471.13גריל מגן קד' שמ' עם חור לפנס - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VB60695621014-016 לאון ~ 017-020סיאטחליפי830.76תושבת פנס ראשי ימ' - לאון קופרה
VB60695621014-016 חליפי830.76תושבת פנס ראשי ימ' - לאון קופרהVAG017-020 ~ לאון
VB60695622017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי830.76תושבת פנס שמאל לאון
VB60695622017- חליפי830.76תושבת פנס שמאל לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB6069568017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי226.32כיסוי וו גרירה קד' לאון
VB6069568017- חליפי226.32כיסוי וו גרירה קד' לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB6069574017-  לאון ~ 017-020סיאטחליפי520.11ריפוד מכסה מנוע - לאון
VB6069574017-  חליפי520.11ריפוד מכסה מנוע - לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB606957613D 017-020 לאון ~ 017-020סיאטחליפי385.99כיסוי ערפל קד' ימ' - לאון
VB606957613D 017-020 חליפי385.99כיסוי ערפל קד' ימ' - לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB60695762לאון ~ 017-020סיאטחליפי308.55תריס ערפל שמ' -לאון -017 3דל
VB60695762חליפי308.55תריס ערפל שמ' -לאון -017 3דלVAG017-020 ~ לאון

VB6069578017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי460.29גריל תחתון במגן קד לאון
VB6069578017- חליפי460.29גריל תחתון במגן קד לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB60695791017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי398.8תומך כנף קד' ימ' -לאון
VB60695791017- חליפי398.8תומך כנף קד' ימ' -לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB60695792לאון ~ 017-020סיאטחליפי398.8מוביל מגן קד' שמ' -לאון -017 3דל
VB60695792חליפי398.8מוביל מגן קד' שמ' -לאון -017 3דלVAG017-020 ~ לאון

VB6069581017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי4011.26מגן קדמי לאון
VB6069581017- חליפי4011.26מגן קדמי לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB60695811לאון ~ 017-020סיאטחליפי3805.26מגן קד' -לאון -017 3דל
VB60695811חליפי3805.26מגן קד' -לאון -017 3דלVAG017-020 ~ לאון
VB6069581T017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי4011.26מגן קדמי לאון
VB6069581T017- חליפי4011.26מגן קדמי לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB6069582017- לאון ~ 017-020סיאטחליפי1095.8ספויילר מגן קד' לאון
VB6069582017- חליפי1095.8ספויילר מגן קד' לאוןVAG017-020 ~ לאון

VB60695851לאון ~ 014-016סיאטחליפי3588.59מגן אח' לאון -17 עם חיישנים
VB60695851חליפי3588.59מגן אח' לאון -17 עם חיישניםVAG014-016 ~ לאון

VB60695851Tלאון ~ 017-020סיאטחליפי3588.59מגן אח' לאון -17 עם חיישנים
VB60695851Tחליפי3588.59מגן אח' לאון -17 עם חיישניםVAG017-020 ~ לאון

VB60695852ללא חיישנים FR לאון ~ 017-020סיאטחליפי3109.56מגן אח' לאון 17 3 דלתות
VB60695852ללא חיישנים FR חליפי3109.56מגן אח' לאון 17 3 דלתותVAG017-020 ~ לאון
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VB60695853017-  לאון ~ 017-020סיאטחליפי3109.56מגן אח' (חיישנים) - לאון
VB60695853017-  חליפי3109.56מגן אח' (חיישנים) - לאוןVAG017-020 ~ לאון
VB6069585T(ללא חיישנים) לאון ~ 017-020סיאטחליפי3588.59מגן אחורי לאון -16
VB6069585T(ללא חיישנים) חליפי3588.59מגן אחורי לאון -16VAG017-020 ~ לאון
VB6069587817- לאון R לאון ~ 014-016סיאטחליפי330.13גריל במגן
VB6069587817- לאון R חליפי330.13גריל במגןVAG014-016 ~ לאון

VB6069600017- אטקה ~ 016-020סיאטחליפי1963.29פח חזית- סיאט אטקה
VB6069600017- חליפי1963.29פח חזית- סיאט אטקהVAG016-020 ~ אטקה
VB6069611017-אטקה ~ 016-020סיאטחליפי1787.7כנף קד' ימ'- סיאט אטקה
VB6069611017-חליפי1787.7כנף קד' ימ'- סיאט אטקהVAG016-020 ~ אטקה
VB6069652016-020 אטקה ~ 016-020סיאטחליפי1006.4מסגרת גריל - אטקה
VB6069652016-020 חליפי1006.4מסגרת גריל - אטקהVAG016-020 ~ אטקה

VB60696781017-אטקה ~ 016-020סיאטחליפי281.4גריל ימ' במגן- סיאט אטקה
VB60696781017-חליפי281.4גריל ימ' במגן- סיאט אטקהVAG016-020 ~ אטקה
VB60696782017-אטקה ~ 016-020סיאטחליפי401.3גריל שמ' במגן- סיאט אטקה
VB60696782017-חליפי401.3גריל שמ' במגן- סיאט אטקהVAG016-020 ~ אטקה

VB6069680021-  017-020  אטקה ~ 016-020סיאטחליפי801חיזוק קד' דק תח' - אטקה
VB6069680021-  017-020  חליפי801חיזוק קד' דק תח' - אטקהVAG016-020 ~ אטקה
VB6069681016-  אטקה ~ 016-020סיאטחליפי2822.23מגן קד' - אטקה
VB6069681016-  חליפי2822.23מגן קד' - אטקהVAG016-020 ~ אטקה

VB60696812T(עם שפריצר) אטקה ~ 016-020סיאטחליפי3613.32מגן קד' - אטקה  -016
VB60696812T(עם שפריצר) חליפי3613.32מגן קד' - אטקה  -016VAG016-020 ~ אטקה

VB6069681T016-  אטקה ~ 016-020סיאטחליפי2822.23מגן קד' - אטקה
VB6069681T016-  חליפי2822.23מגן קד' - אטקהVAG016-020 ~ אטקה

VB6069682016-020 אטקה ~ 016-020סיאטחליפי951.13ספויילר תח' למגן קד' - אטקה
VB6069682016-020 חליפי951.13ספויילר תח' למגן קד' - אטקהVAG016-020 ~ אטקה
VB6069711021-  לאון ~  -021סיאטחליפי1652.23כנף קד' ימ' - לאון  -021/לאון קופרה
VB6069711021-  חליפי1652.23כנף קד' ימ' - לאון  -021/לאון קופרהVAG021-  ~ לאון
VB6069712021-  לאון ~  -021סיאטחליפי1652.23כנף קד' שמ' - לאון  -021/לאון קופרה
VB6069712021-  חליפי1652.23כנף קד' שמ' - לאון  -021/לאון קופרהVAG021-  ~ לאון
VB6069717016-  אטקה ~ 016-020סיאטחליפי304.4ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - אטקה
VB6069717016-  חליפי304.4ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - אטקהVAG016-020 ~ אטקה
VB6069718016-  אטקה ~ 016-020סיאטחליפי304.4ביטנה קד' שמ' (חלק קד') - אטקה
VB6069718016-  חליפי304.4ביטנה קד' שמ' (חלק קד') - אטקהVAG016-020 ~ אטקה

VB60697512021-  לאון ~  -021סיאטחליפי1652.23כנף קד' שמ' - לאון
VB60697512021-  חליפי1652.23כנף קד' שמ' - לאוןVAG021-  ~ לאון
VB60697791021-  לאון קופרה ~  -021סיאטחליפי78.99תומך צדדי ימ' למגן קד' - לאון קופרה
VB60697791021-  חליפי78.99תומך צדדי ימ' למגן קד' - לאון קופרהVAG021-  ~ לאון קופרה
VB60697792021-  לאון קופרה ~  -021סיאטחליפי78.99תומך צדדי שמ' למגן קד' - לאון קופרה
VB60697792021-  חליפי78.99תומך צדדי שמ' למגן קד' - לאון קופרהVAG021-  ~ לאון קופרה

VB6070100UP/MII/012 מיי ~ -012סיאטחליפי1705.99פח חזית
VB6070100UP/MII/012 חליפי1705.99פח חזיתVAG012- ~ מיי
VB6070111MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי990.33כנף קד' ימ
VB6070111MII 012 'חליפי990.33כנף קד' ימVAG012- ~ מיי
VB6070112MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי990.33כנף קד' שמ
VB6070112MII 012 'חליפי990.33כנף קד' שמVAG012- ~ מיי
VB6070180(131-1SO807109D) UP/012- מיי ~ -012סיאטחליפי1051.32חיזוק מגן קד' - מיי
VB6070180(131-1SO807109D) UP/012- חליפי1051.32חיזוק מגן קד' - מייVAG012- ~ מיי
VB6100111014- אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי2203.7כנף קד' ימין אלהמברה
VB6100111014- חליפי2203.7כנף קד' ימין אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
VB6100112013 אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי2203.7כנף קד שמאל-אלהמברה
VB6100112013 חליפי2203.7כנף קד שמאל-אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
VB610013714- אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי1092.22ביטנה לכנף ימ' אלהמברה
VB610013714- חליפי1092.22ביטנה לכנף ימ' אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
VB610013814- אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי1092.22ביטנה לכנף שמ' סיאט אלמברה
VB610013814- חליפי1092.22ביטנה לכנף שמ' סיאט אלמברהVAG014-017 ~ אלהמברה

VB61001793014-  אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי177.3שפם קד ימ' - אלהמברה
VB61001793014-  חליפי177.3שפם קד ימ' - אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה

VB6100180014 אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי2715חיזוק קד'- אלהמברה
VB6100180014 חליפי2715חיזוק קד'- אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
VB6100182014 אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי1168ספויילר קד'- אלהמברה
VB6100182014 חליפי1168ספויילר קד'- אלהמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
VB6100184012- אלהמברה ~ 014-017סיאטחליפי2460חיזוק מגן אח' - אלמברה
VB6100184012- חליפי2460חיזוק מגן אח' - אלמברהVAG014-017 ~ אלהמברה
VB610511198-03 אטוס ~ 98-03יונדאיחליפי412.26כנף קד' ימ' - אטוס
VB610511798-03 אטוס ~ 98-03יונדאיחליפי214.4ביטנה כנף קד' ימ' - אטוס

VB61101000021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי4720פח חזית - סונטה
VB61101010021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי7562.4מכסה מנוע - סונטה
VB61101011021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי3386.5כנף קד' ימ' - סונטה

VB611010114021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי7177.84דלת קד' ימ' - סונטה
VB61101012021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי3386.5כנף קד' שמ' - סונטה

VB611010124021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי7177.84דלת קד' שמ' - סונטה
VB61101033021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי167כונס אויר ימ' למגן קד' - סונטה

VB61101037G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי1494.08ביטנה אח' ימ' - סונטה
VB61101038G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי1494.08ביטנה אח' שמ' - סונטה
VB611010414021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי7598.28דלת אח' ימ' - סונטה
VB611010424021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי7598.28דלת אח' שמ' - סונטה
VB61101045G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי2572.32פח אח' - סונטה

VB61101049021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי7261.56מכסה מטען - סונטה
VB611010505G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי212.52מבודד כנף קד' שמ' - סונטה
VB611010506G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי212.52מבודד כנף קד' ימ' - סונטה
VB611010582G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי543.72גומי דלת אח' שמ' (דלת) - סונטה

VB6110105911G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי639.4גומי דלת אח' ימ' (בודי) - סונטה
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VB6110105921G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי538.2גומי דלת קד' שמ' (בודי) - סונטה

VB61101067021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי156כיסוי וו גרירה למגן אח' - סונטה
VB611010676G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי339.48תפוח הגה שמ' - סונטה

VB611010761021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי301כיסוי ערפל קד' ימ' - סונטה
VB611010762021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי304כיסוי ערפל קד' שמ' - סונטה
VB611010791021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי207תומך צדדי ימ' למגן קד' - סונטה
VB611010792021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי205תומך שמ' למגן קד' - סונטה
VB611010793021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי127תומך שפם פנס ראשי ימ' - סונטה
VB611010794021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי127תומך שמ' למגן קד' - סונטה

VB611010961G021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי459.08ציר ימ' למכסה מנוע - סונטה
VB611015194-97 סונטה ~ 94-95יונדאיחליפי731.4גריל קד' - סונטה
VB611031199-01 סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי415.3כנף קד' ימ' - סונטה
VB611031799-01 סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי762.7ביטנה כנף קד' ימ' - סונטה
VB611035199-01 סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי506גריל קד' סונטה
VB611038099-01 סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי753.1חיזוק מגן קד' - סונטה
VB611038199-01 סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי819מגן קד' חיצ' - סונטה
VB611041002-05 סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי1795.99מכסה מנוע - סונטה
VB611041802 סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי218ביטנה כנף קד' שמ' - סונטה
VB611045102-04 סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי717.59גריל קד' - סונטה
VB611046503 סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי303.6מגן תח' תיבת היל' סונטה
VB611048002-04 סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי1217.2חיזוק מגן קד' - סונטה
VB611048102-04 סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי965.9מגן קד' חיצ' - סונטה
VB611048502-05 סונטה ~ 02-04יונדאיחליפי901.13מגן אח' חיצ' - סונטה
VB611050005-07 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי3190פח חזית מושלם - סונטה
VB611051105-07 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי908.24כנף קד' ימ' - סונטה
VB611051205-07 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי908.24כנף קד' שמ' - סונטה
VB611051705-07 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי184.36ביטנה כנף קד' ימ' - סונטה
VB611051806+ סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי269.9ביטנה כנף קד' שמ' - סונטה
VB611053704-10 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי196.3ביטנה לגלגל אח' ימ' סונטה
VB611053804-10 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי308.3ביטנה לגלגל אח' שמ' סונטה
VB611055105-08 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי315גריל קד' - סונטה

VB6110576106+ סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי57.1כיסוי לפנס ערפל ימ' סונאטה
VB6110576206+ סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי40.5כיסוי לפנס ערפל שמ' סונאטה

VB611057806- סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי176.58גריל במגן קד' מרכזי סונטה
VB6110579108 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי91.8תומך קד' ימ'-סונטה

VB611058306-08 סונטה ~ 05-07יונדאיחליפי292.3קלקר מגן קד' - סונטה
VB611058408 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי1820.9חיזוק אח'-סונטה
VB611061708-11 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי362.26ביטנה כנף קד' ימ' - סונטה

VB6110677309 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי99.66קישוט למגן קד' ימ' - סונטה
VB6110677408 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי285.9קישוט מגן קד' שמ' - סונטה

VB61106774108-11 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי770ניקל מגן קד-סונטה
VB611067808-11 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי220גריל במגן קד' - סונטה
VB611068108-011 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי758.25מגן קד' - סונטה

VB61106851T08-011 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי2269.85מגן אח' חיצ' - סונטה
VB611075108-011 סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי3740.2גריל סונטה
VB6110800016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי4198.9פח חזית - סונטה
VB6110810016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי5266מכסה מנוע - סונטה

VB61108114016-  סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי7904.6דלת קד' ימ' - סונטה
VB6110812016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי2992.8כנף קד' שמ' - סונטה

VB61108124015- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי7904.6דלת קד' שמ' - סונטה
VB6110817016- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי909.9ביטנה קד' שמ' - סונטה
VB6110818016- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי909.9ביטנה קד' ימ' - סונטה
VB6110849016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי2679.33מכסה תא מטען - סונטה

VB61108761016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי1376.3כיסוי פנס ערפל - סונטה
VB6110876216 סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי1376.3כיסוי ערפל שמ' סונטה
VB61108791016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי542.8תושבת פגוש קד' ימ'-סונטה
VB6110879216 סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי538.2תומך קד' שמ' סונטה

VB6110881016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי4959מגן קד' - סונטה
VB6110883016- - סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי526.89קלקר למגן קד' - סונטה

VB61108961015-סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי440ציר ימין למכסה מנוע סונטה
VB61108962015- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי440ציר למכסה מנוע שמאל סונטה

VB6110901017- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי5346.1פח חזית - סונטה היבריד
VB6110910017- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי4573.74מכסה מנוע - סונטה היבריד

VB61109101019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי7777.68מכסה מנוע - סנטה פה
VB6110911017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי3688כנף קד' ימ' - סונטה היבריד
VB6110912017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי3688כנף קד' שמ' - סונטה היבריד

VB61109173018- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי1644פנל תחתון קד. למנוע -סונטה היבריד
VB611091761017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי1390.1כיסוי פנס ערפל קד' ימ' - סונטה היבריד
VB611091762017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי1376.3כיסוי פנס ערפל קד' שמ' - סונטה היבריד

VB61109414018- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי5697.6דלת אח' ימ' - סונטה היבריד
VB6110942G016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי5498.84כנף אח' שמ' - סונטה

VB6110953017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי516.1גריל מגן קד' - סונטה היבריד
VB61109531017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי774.6כיסוי רדיאטור עליון - סונטה היבריד

VB61109555G017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי407.56כונס אויר מוש ימ' - סונטה היבריד
VB61109651018- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי1723.2פס קישוט לכנף ימין -סונטה היבריד
VB61109652018- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי1723.2פס קישוט לכנף שמאל -סונטה היבריד
VB61109751018- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי1150משלוש קדמי תחתון ימי -סונטה היבריד
VB6110980G016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי2355.2חיזוק מגן קד' - סונטה

VB6110981017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי5097.35מגן קד' - סונטה היבריד
VB6110981T017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי5097.35מגן קד' - סונטה היבריד

VB6110984018 סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי2827.2קורה לפגוש אח'-סונטה
VB61109851016-017 סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי3159.28מגן אח' - סונטה
VB6110985T(עם חיישנים) סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי4563.2מגן אח' - סונטה היבריד -017



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB61109872018- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי538.2תושבת לפגוש קד' צד שמ' -סונטה היבריד
VB61109881017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי172תומך פגוש אח' צדדי ימ' - סונטה היבריד
VB61109882017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי335.8תומך פגוש אח' צדדי שמ' - סונטה היבריד
VB61109883017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי221.7תומך מגן קד' צדדי ימ' - סונטה היבריד
VB61109884017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי221.7תומך מגן קד' צדדי שמ' - סונטה היבריד

VB611511095-97 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי1503.1מכסה מנוע - אקסנט
VB61151114/5D 94-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי664.7כנף קד' ימ' - אקסנט
VB611511794-97 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי100.2ביטנה כנף קד' ימ' - אקסנט
VB611511894-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי100.2ביטנה כנף קד' שמ' - אקסנט
VB611518094-99 3יונדאיחליפי416.8חיזוק מגן קד' - אקסנטD ~ 94-99 אקסנט
VB611538198-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי542.36מגן קד' חיצ' - אקסנט
VB611541100-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי682.33כנף קד' ימ' - אקסנט
VB611541200-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי715כנף קד' שמ' - אקסנט

VB611541713D-5D 00-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי483כנף קד' ימ' - אקסנט
VB611541800-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי149.56ביטנה כנף קד' שמ' - אקסנט

VB611545113+5D 00-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי95.99גריל קד' אקסנט איסטם
VB6115479200-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי20.3תומך שמ' למגן קד' אקסנט

VB61154804D 00-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי391.66חיזוק מגן קד' - אקסנט
VB61154801D5/3 00-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי478חיזוק מגן קד' - אקסנט

VB611548500-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי784.2מגן אח' חיצ' - אקסנט
VB611548913/5D אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי353.3קלקל מגן אח' - אקסנט  00-03 איסטם
VB6115497100-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי467.3כונס אויר מושלם אקסנט
VB61155011אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי2760.59ערסל מנוע אקסנט -07 וגם קיה ריו
VB6115511T04-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי808.25כנף קד' ימ' - אקסנט פמילי

VB611551704-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי137.59ביטנה כנף קד' ימ' - אקסנט פמלי
VB6115551אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי460גריל קדמי - אקסנט 04-06 פמילי

VB6115551204-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי460יל קד הכל ניקל אקסנט פמילי
VB611558004-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי116.6חיזוק מגן קד' - אקסנט פמילי

VB6115581T04-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי1078.64מגן קד' חיצ' - אקסנט פמילי
VB611558415D 04-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי608.6חזוק מגן אח'  - פמילי

VB611558504-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי1200מגן אח' - אקסנט פמלי
VB6115585T04-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי1200מגן אח' - אקסנט פמלי

VB611560007-010  אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי890.36פח חזית - אקסנט
VB611561007-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי1880מכסה מנוע - אקסנט
VB611561107-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי588.47כנף קד' ימ' - אקסנט
VB611561207-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי588.47כנף קד' שמ' - אקסנט
VB611561707-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי88.55ביטנה כנף קד' ימ' - אקסנט

VB6115620007-10 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי105.8תושבת מצבר אקסנט
VB611565107-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי672גריל קד' מושלם - אקסנט

VB6115661408 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי248.4מיכל מתיז מים אקסנט
VB6115667107-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי224.15קישוט דלת קד' ימ' - אקסנט

VB611566807 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי62.6כיסוי וו גרירה קד' אקסנט
VB6115668107-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי57.26קישוט דלת אח' ימ' - אקסנט
VB6115668207-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי58.23קישוט דלת אח' שמ' - אקסנט
VB6115678107-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי190.24גריל תח' במגן קד' - אקסנט
VB6115679107-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי28.91תפס מגן קד' ימ' - אקסנט
VB6115679207-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי28.91תפס מגן קד' שמ' - אקסנט
VB6115679307-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי85.9תפס מגן אח' ימ' - אקסנט
VB6115679407-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי85.9תפס מגן אח' שמ' - אקסנט

VB611568007-010  אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי268.88חיזוק מגן קד' - אקסנט
VB611568107-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי903מגן קד' - אקסנט

VB6115681T07-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי903מגן קד' - אקסנט
VB611568207- אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי95.66ספויילר מגן קד' תח' - אקסנט
VB611568407-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי508.26חיזוק מגן אח' - אקסנט
VB61156854D 07-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי1282.6מגן אח' - אקסנט

VB6115688307-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי85.9תומך למגן אח' ימ' צדדי - אקסנט
VB6115688407-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי121.16תומך למגן אח' שמ' צדדי - אקסנט

VB611575109-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי548.3גריל חזית - אקסנט
VB6115800019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1985פח חזית - אקסנט
VB6115801019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1720.4כיסוי על' למצנן - אקסנט
VB6115810019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי2130.63מכסה מנוע - אקסנט
VB6115811019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי750כנף קד' ימ' - אקסנט

VB61158114019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי2290דלת קד' ימ' - אקסנט
VB6115812019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי750כנף קד' שמ' - אקסנט

VB61158124019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי2290דלת קד' שמ' - אקסנט
VB6115817019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי291.54ביטנה קד' ימ' - אקסנט

VB61158183G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי151.8מחזיר אור אח' ימ' - אקסנט
VB6115837019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי677.1ביטנה גלגל אח' ימ' - אקסנט
VB6115838019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי326.6ביטנה אח' שמ' - אקסנט

VB61158414019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי2290דלת אח' ימ' - אקסנט
VB61158424019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי2290דלת אח' שמ' - אקסנט

VB6115849019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי3045.2מכסה מטען - אקסנט
VB61158501019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי176.6בית מסנן אויר - אקסנט

VB6115851021-  אקסנט ~  -021יונדאיחליפי3308.3גריל קד' - אקסנט
VB6115853019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי2663.4גריל קד' מושלם - אקסנט

VB61158555G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי490.36כונס אויר צדדי ימ' - אקסנט
VB61158556G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי445.28כונס למאוורר שמ' - אקסנט
VB61158655G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי92מוביל אויר על' למצנן - אקסנט
VB61158656G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי77.28מוביל אויר ימ' - אקסנט
VB61158683G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי142.6קישוט דלת אח' ימ' - אקסנט
VB61158684G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי83.72קישוט דלת אח' שמ' - אקסנט

VB6115868G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי82.8כיסוי וו גרירה קד' - אקסנט
VB61158697G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי77.28מוביל אויר שמ' - אקסנט
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VB6115873G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי508.76מגן על' למנוע - אקסנט

VB61158740G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי132.48תושבת פלסטיק מצבר - אקסנט
VB61158787G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי208.84גריל מגן קד' - אקסנט

VB61158794019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי85.6תומך צדדי שמ' למגן קד' - אקסנט
VB61158810019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1309.25מגן קד' - אקסנט
VB6115883G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי538.2קלקר למגן קד' - אקסנט

VB6115884019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1175.76חיזוק למגן אח' - אקסנט
VB6115885(כולל ספויילר)אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1695מגן אח' - אקסנט  -019
VB6115886019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי363.4ספויילר תח' למגן אח' - אקסנט

VB61158881019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי104.9תומך מגן אח' ימ' - אקסנט
VB61158882019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי102.1תומך מגן אח' שמ' - אקסנט
VB61158883019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי82.8תומך מגן קד' ימ' - אקסנט
VB61158884019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי82.8תומך מגן קד' שמ' - אקסנט

VB61181113D 94-99 3יונדאיחליפי815.1כנף קד' ימ' - אקסנטD ~ 94-99 אקסנט
VB61181123D 94-99 3יונדאיחליפי815.1כנף קד' שמ' - אקסנטD ~ 94-99 אקסנט
VB612011194-95 לנטרה ~ 94-95יונדאיחליפי560כנף קד' ימ' - לנטרה
VB612015194-95 לנטרה ~ 94-95יונדאיחליפי142.8גריל קד' - לנטרה
VB612021196-98 לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי540כנף קד' ימ' - לנטרה
VB612028096-01 לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי631חיזוק מגן קד'  - לנטרה

VB6120296196-04 לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי90ציר מכסה מנוע ימ' - לנטרה
VB6120296296-04 לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי90ציר מכסה מנוע שמ' - לנטרה

VB612031199-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי622.9כנף קד' ימ' - לנטרה
VB6120379299-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי90.3תומך שמ' מגן קד' לנטרה

VB612038199-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי1391מגן קד' חיצ' - לנטרה
VB612038399-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי100.8קלקל מגן קד' - לנטרה
VB612041002-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי1281.1מכסה מנוע - אילנטרה
VB612041102-07 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי888.3כנף קד' ימ' - אילנטרה
VB612041702-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי180ביטנה כנף קד' ימ' - לנטרה
VB612041802-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי125.26ביטנה כנף קד' שמ' - לנטרה
VB612045102-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי451.4גריל קד' - אילנטרה
VB612048002-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי530חיזוק מגן קד' - אילנטרה
VB612048102-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי810.9מגן קד' חיצ'-אילנטרה
VB612048402-04 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי530.4חיזוק מגן אח' - אילנטרה
VB612050205-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי220גשר קד' עליון - אילנטרה
VB612051005-06 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי2190מכסה מנוע -אילנטרה
VB612055105-06 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי440.23גריל קד' שחור - אלנטרה

VB6120551T05-06 לנטרה קופה ~ 03-010יונדאיחליפי440.23גריל קד' שחור - אלנטרה
VB612055205-06 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי163.25ניקל מכסה מנוע אילנטרה

VB6120577104-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי89.46קישוט מגן קד' ימ' - אילנטרה
VB6120577204-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי89.46קישוט מגן קד' שמ' - אילנטרה

VB612058005-06 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי452.66חיזוק מגן קד' - אילנטרה
VB612058105-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי990מגן קד' חיצ' אילנטרה
VB612060008-010 אילנטרה ~ 08-010יונדאיחליפי3462.9פח חזית - אילנטרה
VB612061005-07 - אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי2757.4מכסה מנוע אילנטרה
VB612061108+ אילנטרה ~ 08-010יונדאיחליפי1096.3ף קד' ימ' - עם חורים אילנטרה
VB612061207+ אילנטרה ~ 08-010יונדאיחליפי1096.3כנף קד' שמ' -עם חורים אילנטרה
VB612065105-07 - אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי1414.1גריל קד' חצ' אלנטרה

VB61207961I35 11 4 ~ 011-013יונדאיחליפי147.9ציר מכסה מנוע ימיןD I35
VB61207962I35 11 4 ~ 011-013יונדאיחליפי147.9ציר מכסה מנוע שמאלD I35

VB6120797I-35 -014 '4 ~ 014-016יונדאיחליפי397.14פס קישוט (ספויילר) במגן קדD I35
VB61208621019- 016-018 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי122.4תומך שפם ימ' בפח חזית - אילנטרה
VB61208622019-  016-018 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי122.4תומך שפם שמ' בפח חזית - אילנטרה
VB61208755אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי49.7זרוע תןמך קד' אילנטרה
VB61208761016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי743.4כיסוי ערפל קד' ימ' - אילנטרה
VB61209621019-021 אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי252.03שפם לפנס ראשי ימ' - אילנטרה
VB61209622021-  אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי252.03תומך שפם פנס ראשי שמ' - אילנטרה
VB61209731021-  אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי891.87מגן מצננים תח' - אילנטרה

VB61215150298-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי454.8כונס אויר טלויזיה אוקטביה
VB61215150298-05 חליפי454.8כונס אויר טלויזיה אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VB612515308-010 - אילנטרה ~ 08-010יונדאיחליפי472.3ריל קדמי חיצוני אילנטרה
VB612517019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי687.2בטנה קד' ימ'  - אילנטרה

VB61251791013-016 4 ~ 014-016יונדאיחליפי204.2ומך פגוש קד' ימ' אילנטרהD I35
VB61251793GT 12-17 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי523.5תומך פגוש ימ' אילנטר
VB61251794GT 12-17 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי549.7תומך פגוש שמ' אילנטר

VB612518019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי687.2בטנה קד' שמ'  - אילנטרה
VB61252001016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2929פח חזית - אילנטרה

VB6125210016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2665מכסה מנוע - אילנטרה
VB61252114016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי5094דלת קד' ימ' אילנטרה
VB6125211T016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1748כנף קד' ימ' אילנטרה

VB6125212016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1748כנף קד' שמ' - אילנטרה
VB61252124016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי5094דלת קד' שמ' - אילנטרה
VB6125212T016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1748כנף קד' שמ' - אילנטרה

VB6125217016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי531.3ביטנה קד' ימ' אילנטרה
VB612521816- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי531.3בטנה קד' שמ' אילנטרה
VB6125237016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי120ביטנה אח' ימ' (חלק אח') - אילנטרה
VB6125238016-018 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי247.5ביטנה אח' שמ' (חלק אח') - אילנטרה

VB6125238G016-018 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי177.56ביטנה אח' שמ' (חלק אח') - אילנטרה
VB61252414016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי4094דלת אח' ימ' - אילנטרה
VB61252424016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1128.09דלת אח' שמ' - אילנטרה

VB6125249016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי3349.7מכסה תא מטען - אילנטרה
VB61252502G016-018 - אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי698.28בית מסנן אויר אילנטרה

VB6125251016 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2852.13גריל קד' חזית אלנטרה
VB61252524016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי756פס קישוט עליון לגריל קד' אילנטרה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB61252555G016-018 -אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי89.24כונס אויר ימ' אילנטרה

VB6125273016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי597מגן מנוע תחתון - אילנטרה
VB61252791016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי127.9תומך צדדי ימ' למגן קד' - אלנטרה

VB612527911016-  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי242.9תומך שפם פנס ראשי ימ' - אילנטרה
VB6125279216- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי127.9תומך מגן קד' שמ' אילנטרה

VB612527921016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי242.9תומך מגן קד' שמ' אילנטרה
VB6125280G016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1196.92חיזוק מגן קד' תחתון אילנטרה

VB6125281016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2452.62מגן קד' ללא חור לחיישן - אילנטרה
VB6125282016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי370.8ספוילר למגן קד' אילנטרה
VB6125284016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2388.56חיזוק מגן אח' - אילנטרה

VB6125285116- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2112.64מגן אח' חיצוני אילנטרה
VB6125288016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1192.56מגן אח' תחתון אילנטרה
VB6125293016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי300.3תפס מגן אח' צדדי ימ' אילנטרה
VB6125294016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי300.3תפס מגן אח' צדדי שמ' אילנטרה

VB61252961016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי307.3ציר למכסה מנוע ימ' אילנטרה
VB61252962016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי307.3ציר למכסה מנוע שמ' אילנטרה

VB6125300019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי3562.81פח חזית - אילנטרה
VB6125310019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי3862.51מכסה מנוע - אילנטרה
VB6125311019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי3390כנף קד' ימ' - אלנטרה
VB6125312019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי3390כנף קד' שמ' - אלנטרה
VB6125318021-  אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי1112.28ביטנה קד' שמ' - אילנטרה
VB6125333019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי399.51גריל קד' עליון - אילנטרה

VB61253362G019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי507.84מגן בוץ אח' שמ'  - אילנטרה
VB6125338G019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי365.24ביטנה אח' שמ'  - אילנטרה

VB6125341019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי5333.2כנף אח' ימ' - אילנטרה
VB6125342019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי5625.8כנף אח' שמ' - אילנטרה
VB6125349019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי3990מכסה מטען - אילנטרה

VB61253502G019- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי270.48בית מסנן אוויר - אילנטרה
VB6125368019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי105.8כיסוי וו גרירה קד'  - אילנטרה

VB61253771019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי480.15קישוט מגן קד' ימ' - אילנטרה
VB61253772019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי480.15קישוט מגן קד' שמ' - אילנטרה
VB61253781019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי167.81גריל במגן קד' ימ' - אילנטרה
VB61253782019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי167.81גריל במגן קד' שמ' - אילנטרה
VB61253791019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי221.7תומך מגן קד' ימ' - אילנטרה

VB612537911021- אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי208.8תומך צדדי ימ' למגן קד' - אילנטרה
VB61253792019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי219.9תומך מגן קד' שמ' - אילנטרה
VB61253793019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי164.2תפס מגן קד' עליון ימ' - אילנטרה
VB61253794019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי164.2תפס מגן קד' עליון שמ' - אילנטרה

VB6125380016-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי2474.47חיזוק מגן קד' - אילנטרה
VB6125382019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1038.51ספוילר למגן קד'  - אילנטרה
VB6125384019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1960חיזוק אח' - אילנטרה
VB6125385019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי2880מגן אח' - אילנטרה

VB61253881021-  אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי207תומך צדדי ימ' למגן אח' - אילנטרה
VB61253882021-  אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי207תומך צדדי שמ' למגן אח' - אילנטרה

VB6125881019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי311.37תפס מגן אח' צדדי ימ'  - אילנטרה
VB6125882019-  אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי311.37תומך אח' שמ' - אילנטרה
VB612710003-06 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי1567פח חזית מוש' - גייטס
VB612711103-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי825.9כנף קד' ימ' - גייטס
VB612711203-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי773.7כנף קד' שמ' - גייטס
VB612711803-09 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי122.9ביטנה כנף קד' שמ' - גיטס
VB612713703-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי152.6מגן בוץ אח' ימ' - גייטס
VB612713803-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי85גן בוץ כנף אח' שמ' - גייטס

VB6127177103-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי50.7קישוט מגן קד' ימ' גייטס
VB6127177203-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי41.74קישוט מגן קד' שמ' גייטס
VB6127180103-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי259מגן קד' פנ' עליון - גייטס

VB612718103-06 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי898.9מגן קד' - גייטס
VB6127181T03-06 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי898.9מגן קד' - גייטס

VB612718303-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי180קלקל מגן קד' - גייטס
VB612718403-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי542חיזוק אח' - גייטס
VB612718503-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי887.8מגן אח' חיצ' - גייטס
VB612718702-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי159.11קשוט מגן אח' - גייטס
VB612720006-09 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי869.6פח חזית - גייטס
VB612721006-09  גטס ~ 06-09יונדאיחליפי1562.9מכסה מנוע - גייטס
VB612721106-09 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי1309.9כנף קד' ימ' - גייטס
VB612721206-09 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי1308.99כנף קד' שמ' - גייטס
VB612728006- גטס ~ 06-09יונדאיחליפי550חזוק מגן קד תח' - גייטס
VB612728106-09 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי903מגן קד' - גייטס
VB612728406-09 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי588.21חיזוק אח-גיטס

VB6127285T06-09 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי862.59מגן אח' - גייטס
VB6127287506-09 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי568.21קישוט מגן אח' - גייטס

VB6129100I10 09-011 - 09-011יונדאיחליפי1395פח חזית ~ I10
VB6129110I10  09-013 - 09-011יונדאיחליפי1222.95מכסה מנוע ~ I10
VB6129111I10 09-013 - '09-011יונדאיחליפי742.58כנף קד' ימ ~ I10
VB6129112I10 -09 - '09-011יונדאיחליפי742.58כנף קד' שמ ~ I10
VB6129117I-10 11 - '012-013יונדאיחליפי390ביטנה כנף קד' ימ ~ I10

VB61291178GI10 09-011יונדאיחליפי92תושבת לוחית רישוי קדמי ~ I10
VB6129118I10 12 - '012-013יונדאיחליפי390ביטנה כנף קד' שמ ~ I10

VB61291371I10 - '09-011יונדאיחליפי226.84ביטנה כנף קד' ימ ~ I10
VB6129137GI10 -09 - '09-011יונדאיחליפי1135.28ביטנה כנף אח' ימ ~ I10
VB61291381I10 -09 - '09-011יונדאיחליפי201ביטנה כנף קד' שמ ~ I10

VB6129151(ניקל) I10 - '09-011יונדאיחליפי635.98גריל קד ~ I10
VB61291717GI10 '09-011יונדאיחליפי154.56ידית פתיחת דלת חצ' ימ ~ I10

VB61291761I-10 -011 012-013יונדאיחליפי75.6כיסוי ערפל קד' ימ' ללא חור לפנס ~ I10
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VB61291762I-10 11 012-013יונדאיחליפי81.1כיסוי ערפל קד' שמ' ללא חור לפנס ~ I10
VB61291793I-10 11 '012-013יונדאיחליפי121.58תומך מגן קד' ימ ~ I10
VB61291794I-10 011-013 '012-013יונדאיחליפי121.58תומך מגן קד' שמ ~ I10

VB6129180I10 09-013 - '09-011יונדאיחליפי625חיזוק מגן קד ~ I10
VB6129181I10 09-011 - '09-011יונדאיחליפי907.21מגן קד' חיצ ~ I10

VB61291811TI10  -012 - 012-013יונדאיחליפי1138.2מגן קדמי ~ I10
VB6129182GI10 - '09-011יונדאיחליפי169.28ספויילר בפגוש קד ~ I10

VB6129184I10 07-010 - '09-011יונדאיחליפי598.41חיזוק מגן אח ~ I10
VB61291841I10 011- '09-011יונדאיחליפי708.54חיזוק אח ~ I10

VB6129185I10 09-011 -  '09-011יונדאיחליפי862.91מגן אח ~ I10
VB61291851I10 09-011 - (מושלם) 09-011יונדאיחליפי862.91מגן אח'+קישוט ~ I10
VB61291961I10 09- '09-011יונדאיחליפי42ציר מכסה מנוע ימ ~ I10
VB61291962I10 09- - '09-011יונדאיחליפי48.6ציר מכסה מנוע שמ ~ I10

VB6129200012-מ  I10 - 012-013יונדאיחליפי1597.1פח חזית ~ I10
VB6129251I-10 -012 012-013יונדאיחליפי478.8גריל במגן תחתון ~ I10

VB6129285TI10 012-013 - '012-013יונדאיחליפי938.51מגן אח ~ I10
VB6129300I10 -014 -  014-016יונדאיחליפי2499.5פח חזית ~ I10

VB61293001(דגם הודי)I10 -014 - 014-016יונדאיחליפי3764.9פח חזית ~ I10
VB6129310I10 -014 - 012-013יונדאיחליפי2108.96מכסה מנוע ~ I10
VB6129311ללא איתות I10 -014 - '014-016יונדאיחליפי1350.3כנף קד' ימ ~ I10

VB61293111I10 -014 014-016יונדאיחליפי1157.94כנף קד' ימ' עם איתות ~ I10
VB6129311Tללא איתות I10 -014 - '014-016יונדאיחליפי1350.3כנף קד' ימ ~ I10

VB6129312ללא איתות I10 -014 - '014-016יונדאיחליפי1350.3כנף קד' שמ ~ I10
VB61293121I10  -014 014-016יונדאיחליפי1157.94כנף קד' שמ' עם איתות ~ I10

VB6129317I10 -014-015 '014-016יונדאיחליפי260.8ביטנה ימ ~ I10
VB6129318I10  014-016 - '014-016יונדאיחליפי278.8ביטנה קד' שמ ~ I10

VB6129337GI10 14- 014-016יונדאיחליפי288.88ביטנה אחורית ימין ~ I10
VB6129349I10 -014 - 014-016יונדאיחליפי4972.6דלת מטען ~ I10
VB6129368I-10 -014 '014-016יונדאיחליפי255.8כיסוי וו גרירה קד ~ I10
VB6129380I-10 -014 '014-016יונדאיחליפי1308.24חיזוק קד ~ I10

VB61293801I10 - 016-019 - '014-016יונדאיחליפי2383.6חיזוק מגן קד ~ I10
VB61293802I10 -014 014-016יונדאיחליפי531.3חיזוק קד' תחתון ~ I10

VB6129381I10 014- '014-016יונדאיחליפי1110.61מגן קד' חיצ ~ I10
VB61293811(סדן) I10  014-016 - '014-016יונדאיחליפי1110.61מגן קד' חיצ ~ I10
VB6129381TI10 014- '014-016יונדאיחליפי1110.61מגן קד' חיצ ~ I10

VB6129387I10 014-016 - '014-016יונדאיחליפי1371.3גריל במגן קד ~ I10
VB6129387TI10 014-016 - '014-016יונדאיחליפי1371.3גריל במגן קד ~ I10

VB61294411GI10 -018 - '017-019יונדאיחליפי2345.08דלת אח ימ ~ I10
VB6129481I-10 -017- 017-019יונדאיחליפי1921.3מגן קדמי ~ I10

VB6129481TI-10 -017- 017-019יונדאיחליפי1921.3מגן קדמי ~ I10
VB6129517GI10  -020 - '020יונדאיחליפי631.12ביטנה קד' ימ- ~ I10
VB6129551GI10  -020 - '020יונדאיחליפי3366.28גריל קד- ~ I10

VB61295722GI10  -020 - '020יונדאיחליפי386.4תפס פנ' למגן אח' על' שמ- ~ I10
VB61295731GI10  -020 - '020יונדאיחליפי277.84מגן מנוע ימ- ~ I10
VB61295732GI10  -020 - '020יונדאיחליפי277.84מגן מנוע שמ- ~ I10
VB61295762GI10  -020 - '020יונדאיחליפי909.88כיסוי ערפל קד' שמ- ~ I10
VB61295786GI10  -020 - '020יונדאיחליפי814.2גריל תח' במגן קד- ~ I10
VB61295860GI10  -020 - (שחור) 020יונדאיחליפי5013.08ספויילר נוי לדלת מטען- ~ I10

VB6129595GI10  -020 - 020יונדאיחליפי560.28מיכל מתיז מים- ~ I10
VB61301005D I20 08-012 - 08-012יונדאיחליפי1557.96פח חזית מושלם ~ I20
VB6130110I20 08-012 - 08-012יונדאיחליפי1350.3מכסה מנוע ~ I20
VB6130111I20 09- 08-012יונדאיחליפי597.14כנף קד' ימ' - +חור ~ I20
VB6130112I20 -09 - 08-012יונדאיחליפי715.9כנף קד' שמ' +חור ~ I20
VB6130117I20 - '08-012יונדאיחליפי290ביטנה כנף קד' ימ ~ I20
VB6130118I20 08-11 - '08-012יונדאיחליפי290ביטנה כנף קד' שמ ~ I20
VB6130151I20 09-12  '08-012יונדאיחליפי178.59גריל קד ~ I20

VB61301521I-20 09-012 08-012יונדאיחליפי641.25ניקל גריל ~ I20
VB6130152TI20 -09 08-012יונדאיחליפי198.36מסגרת לצבע לגריל ~ I20
VB61301731I20 -09 - '08-012יונדאיחליפי160.05מגן מנוע קד' ימ ~ I20
VB61301732I20 -09 - '08-012יונדאיחליפי160.05מגן מנוע קד' שמ ~ I20

VB6130181I20 09-11 (בלי חורים לערפל) '08-012יונדאיחליפי1308.51מגן קד ~ I20
VB61301811TI20 09-11  (עם חורים לערפל)'חליפי1795מגן קד

VB6130184I20 08-012 - '08-012יונדאיחליפי882.59חיזוק מגן אח ~ I20
VB6130185I20 09-012 - '08-012יונדאיחליפי1070.9מגן  אח ~ I20
VB6130200I20  -012 - 012-015יונדאיחליפי1363.58פח חזית ~ I20
VB6130210I20 012-014 - 012-015יונדאיחליפי1827.31מכסה מנוע ~ I20
VB6130211I20 012-015 - '012-015יונדאיחליפי962.74כנף קד' ימ ~ I20
VB6130212I20 012-015 - '012-015יונדאיחליפי962.74כנף קד' שמ ~ I20
VB6130217I20 -012 - '012-015יונדאיחליפי466.1ביטנה כנף קד' ימ ~ I20
VB6130218I20 -012 - '012-015יונדאיחליפי466.1ביטנה קד' שמ ~ I20

VB6130251TI30 -12 012-018יונדאיחליפי741.3גריל תחתון(תושבת מספר) חזית ~ I30
VB6130253I20 012-015 - 012-015יונדאיחליפי684.5סורג חזית מושלם ~ I20

VB61302621GI20 012-015 - '012-015יונדאיחליפי203.32תומך שפם פנס ראשי ימ ~ I20
VB61302793I20 12 -012-015יונדאיחליפי312.15מכסה גריל לרדיאטור ~ I20
VB61302801I20 -012 - '012-015יונדאיחליפי988.51חיזוק מגן קד ~ I20

VB6130281I20 012-015 - '012-015יונדאיחליפי1952.63מגן  קד ~ I20
VB6130282I20 013-015 - '012-015יונדאיחליפי251.2ספויילר קד ~ I20
VB6130284I20  -012 - '012-015יונדאיחליפי890חיזוק מגן אח ~ I20

VB61302961I20 -012 - 012-015יונדאיחליפי233.68ציר ימ' למכסה מנוע ~ I20
VB61302962I20 12 012-015יונדאיחליפי233.68ציר שמ' למכסה מנוע ~ I20

VB6130300I20  -015  015-018יונדאיחליפי2996פח חזית ~ I20
VB6130310I20  -015 - 015-018יונדאיחליפי3191.3מכסה מנוע ~ I20
VB6130311(ללא חור לאיתות) I20  -015  '015-018יונדאיחליפי1660כנף קד' ימ ~ I20
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VB61303111I20 -015 - 015-018יונדאיחליפי1389.6כנף קד' ימ' עם חור ~ I20

VB6130312(ללא חור לאיתות) I20  -015  '015-018יונדאיחליפי1660כנף קד' שמ ~ I20
VB61303121I20 -015 - 015-018יונדאיחליפי1389.6כנף קד' שמ' עם חור ~ I20

VB6130373I20-15 015-018יונדאיחליפי942.1מגן מנוע תחתון מרכזי ~ I20
VB61303787I20 015-018 - '015-018יונדאיחליפי760גריל במגן קד ~ I20
VB61303801I20 -015-015-018יונדאיחליפי2179.5חיזוק מגן קד' דגם טורקי ~ I20

VB6130381I20 -015 '015-018יונדאיחליפי1885.4כיסוי חיצוני פגוש קד' בלי חור 5 דל ~ I20
VB61303811TI20  -015 - '015-018יונדאיחליפי2258.4מגן קד' חיצ ~ I20

VB6130382I20 015-018 - '015-018יונדאיחליפי1041.4גריל אמצעי במגן קד ~ I20
VB6130385I20  -015  '015-018יונדאיחליפי2690מגן אח' חיצ ~ I20

VB61303851חיישנים+ I-20 15 '015-018יונדאיחליפי2668מגן אח' חיצ ~ I20
VB61303880I-20  -015 - '015-018יונדאיחליפי2633חיזוק מגן אח ~ I20
VB6130411GI20  -021 - '021יונדאיחליפי2997.36כנף קד' ימ- ~ I20
VB6130438GI-20 -019 '019-020יונדאיחליפי193.2בטנה חלק אח' לכנף אח' שמ ~ I20

VB61304505GI20  -019 - '019-020יונדאיחליפי244.72לבד כנף קד' ימ ~ I20
VB61304506GI20  -019 - '019-020יונדאיחליפי180.64לבד כנף קד' שמ ~ I20

VB6130451I20 015-018  -019 - 015-018יונדאיחליפי573.2גריל חזית ~ I20
VB61304711GI20  -019 - '019-020יונדאיחליפי178.48כיסוי פנס אחורי ימ ~ I20
VB61304712GI20  -019 - '019-020יונדאיחליפי127.88כיסוי פנס אחורי שמ ~ I20

VB61304782I20  -019 - '019-020יונדאיחליפי351גריל שמ' במגן קד ~ I20
VB61304783I20 -019 - '019-020יונדאיחליפי351גריל ימ' במגן קד ~ I20

VB61304786GI20  -019 - '019-020יונדאיחליפי3530.96גריל תח' במגן קד ~ I20
VB6130481I20  -019 - '019-020יונדאיחליפי2682.34מגן קד ~ I20

VB6130485GI-20 -019 019-020יונדאיחליפי3857.56מגן אחורי ~ I20
VB61304860GI20  -019 - '019-020יונדאיחליפי953.12קישוט לספויילר תח' במגן אח ~ I20

VB6130497I20  -019 - '019-020יונדאיחליפי331.2תפוח הגה ימ ~ I20
VB6131100I30 08-012 08-012יונדאיחליפי769.9פח חזית ~ I30
VB6131101צ'כי I30 09-  08-012יונדאיחליפי2050פח חזית ~ I30
VB6131110I30 08-012 - 08-012יונדאיחליפי2308.47מכסה מנוע ~ I30
VB6131111I30 08-012  - '08-012יונדאיחליפי1003.56כנף קד' ימ ~ I30
VB6131112I30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי1003.56כנף קד' שמ ~ I30
VB6131117I30  -08 - '08-012יונדאיחליפי488.12ביטנה כנף קד' ימ ~ I30

VB6131117GI30 010 - '08-012יונדאיחליפי689.08ביטנה כנף קד' ימ ~ I30
VB6131151I30 -010 - '08-012יונדאיחליפי155.88גריל קד ~ I30

VB61311781I30 '08-012יונדאיחליפי94.9כיסוי פנס ערפל ימ ~ I30
VB61311782I30 .08-012יונדאיחליפי94.9כסוי ערפל קד. שמ ~ I30
VB61311791I30 09-012 '08-012יונדאיחליפי142.8תפס מגן קד ימ ~ I30
VB61311792I30 09-012 '08-012יונדאיחליפי142.8תומך מגן קד' שמ ~ I30
VB61311793I30 -07 08-012יונדאיחליפי317תפס מגן קד ימ' מת' לפנס ~ I30
VB61311794I30 -07 08-012יונדאיחליפי317תפס מגן קד שמ' מת' לפנס ~ I30

VB6131180I30 07-010 - '08-012יונדאיחליפי538.21חיזוק מגן  קד ~ I30
VB61311801I-30 07-012 08-012יונדאיחליפי55.32פלסטיק חיזוק עליון ~ I30

VB6131181I30 08-010 - 08-012יונדאיחליפי1258.3מגן קד' חיצוני ~ I30
VB61311811I30 011-012 - '08-012יונדאיחליפי1358.41מגן קד ~ I30
VB6131181TI30 08-010 - 08-012יונדאיחליפי1258.3מגן קד' חיצוני ~ I30

VB6131183I30 07-011 - '08-012יונדאיחליפי270קלקר למגן קד ~ I30
VB61311831I30 011- '08-012יונדאיחליפי458.23קלקר מגן קד ~ I30

VB6131184I30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי685.36חיזוק מגן אח ~ I30
VB61311842GI30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי65.32תומך על' שמ' לחיזוק אח ~ I30

VB6131185I30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי1308.12מגן אח' חיצ ~ I30
VB61311851I30 010- '08-012יונדאיחליפי478.8גריל קד ~ I30
VB61311852I30 SW 010-012 '08-012יונדאיחליפי1851.36מגן אח ~ I30 CW
VB61311987I-30 10- 08-012יונדאיחליפי138.9מנורה לפנס ערפל ~ I30

VB6131200I30 012- 012-018יונדאיחליפי2508.46מכסה מנוע ~ I30
VB6131201I30 -012  012-018יונדאיחליפי1980.3פח חזית ~ I30
VB6131211I30 -012 - '012-018יונדאיחליפי1088כנף קד' ימ ~ I30

VB61312111I30 012-012-018יונדאיחליפי951.3כנף קד ימ ללא חור ~ I30
VB6131212I30 012 '012-018יונדאיחליפי1088כנף קד' שמ ~ I30
VB6131218I30 12-13 '012-018יונדאיחליפי840ביטנה קד שמ ~ I30

VB6131251TI30 -012 - 012-018יונדאיחליפי1180.6גריל לרדיאטור ~ I30
VB6131268SW I30 11-'08-012יונדאיחליפי89.2כיסוי וו גרירה אח ~ I30 CW
VB6131278CW I30 2010 .010-012יונדאיחליפי270.14סורג מגן קד I30 CW -לא פעיל

VB61312781I30 012-018 - '012-018יונדאיחליפי180.25כיסוי ערפל קד' ימ ~ I30
VB613127821I30 -012 - '012-018יונדאיחליפי231מסגרת פנס ערפל קד' שמ ~ I30

VB61312793I30 -012 - '012-018יונדאיחליפי204.2תומך שפם פנס ראשי ימ ~ I30
VB61312794I30 -012 '012-018יונדאיחליפי182.2מחזיק שמ' למגן קד ~ I30

VB6131281I30 012-013 - '012-018יונדאיחליפי1597.62מגן קד' חיצ ~ I30
VB6131281TI30 012-013 - '012-018יונדאיחליפי1597.62מגן קד' חיצ ~ I30
VB61312841CW I-30 -012 '012-018יונדאיחליפי1503.21חיזוק אח ~ I30

VB6131285I30 011- '08-012יונדאיחליפי1901.11מגן אח' חיצ ~ I30
VB61312851I30 -012 - '012-018יונדאיחליפי2688מגן אח' חיצ ~ I30

VB61312852Tחורים לחיישנים + I30 -012 '012-018יונדאיחליפי1880מגן אח ~ I30
VB6131295I30 -012 012-018יונדאיחליפי224.5מיכל מים לוישר מושלם ~ I30

VB61312961I30 -12 '012-018יונדאיחליפי359.7ציר מכסה מנוע ימ ~ I30
VB6131318I30  -014 - '012-018יונדאיחליפי698בטנה קד' שמ ~ I30

VB61313559I30 012-018 -012-018יונדאיחליפי1011.1חיישן חמצן תחתון ~ I30
VB61313654019- 016-018  אילנטרה/I30 -018- 012-018יונדאיחליפי1440.7נבה לגלגל ~ I30

VB61313715G022-  באיון/I30  -014 - (סטרייקר) 013-018יונדאיחליפי96.6לשונית מכסה מטען ~ I30 CW
VB6131418I20  -015  '015-018יונדאיחליפי620.12ביטנה קד' שמ ~ I20

VB6131437GI-30 016 '012-018יונדאיחליפי828.92ביטנה קד' ימ ~ I30
VB61314879GI-30 -012 '012-018יונדאיחליפי63.48תומך תח' לחיזוק אח ~ I30
VB61314880GI30 -12 - '012-018יונדאיחליפי13.8תומך על' ימ' לחיזוק אח ~ I30

VB6131500TI30  -018 - 018-019יונדאיחליפי3554פח חזית ~ I30
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VB6131510I30  -018 - 018-019יונדאיחליפי2912.7מכסה מנוע ~ I30
VB6131511I30  -018 - '018-019יונדאיחליפי2482.56כנף קד' ימ ~ I30
VB6131512I30  -018 - '018-019יונדאיחליפי2380כנף קד' שמ ~ I30
VB6131552I30 -018  018-019יונדאיחליפי1394.7ניקל לסורג חזית ~ I30
VB6131553I30 018-019 - '012-018יונדאיחליפי218.14גריל תח' במגן קד ~ I30

VB61315762GI30 -018 '018-019יונדאיחליפי413.8כיסוי ערפל שמ ~ I30
VB61315791I30 -018 '018-019יונדאיחליפי393.8תושבת לפגוש קדמי צד ימ ~ I30
VB61315792I30 -018 018-019יונדאיחליפי435.2תושבת לפגוש קדמי צד שמאל ~ I30

VB6131581I30 -018 '018-019יונדאיחליפי2388מגן קד ~ I30
VB61315961I30  -018 - 018-019יונדאיחליפי378.44ציר ימ' למכסה מנוע ~ I30
VB61315962I30  -018 - 018-019יונדאיחליפי378.44ציר שמ' למכסה מנוע ~ I30

VB6131861I30 - '08-012יונדאיחליפי650.23ניקל גריל קד ~ I30
VB6132100I40  -012 - 012-015יונדאיחליפי2139.9פח חזית ~ I40
VB6132110I40 STW -012 012-015יונדאיחליפי3310.55מכסה מנוע ~ I40
VB6132117I40  -014 - '012-015יונדאיחליפי1137.1ביטנה קד' ימ ~ I40
VB6132118I40  -012 - '012-015יונדאיחליפי1137.1ביטנה כנף קד' שמ ~ I40

VB6132151GI40 11- '012-015יונדאיחליפי1029.48גריל קד ~ I40
VB61321731GI40 012-015יונדאיחליפי1231.88מגן מנוע תחתון ~ I40

VB6132186GI40 -012 '012-015יונדאיחליפי640.32ספוילר מגן אח ~ I40
VB6132189GI-40 12 '012-015יונדאיחליפי327.52קלקר מגן אח ~ I40
VB6132199GI40 012-015יונדאיחליפי126.55סמל אחורי כיתוב ~ I40
VB6134281TI30 18- 018-019יונדאיחליפי2388מגן קד' ללא חיישנים ~ I30

VB613610004-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1388.56פח חזית - טוסון
VB613611005- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי3308.52מכסה מנוע טוסון

VB6136110004-10 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי129.3תפס מגן קד' שמ' טוסון
VB6136110105 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי251.2תפס מגן קד' ימ' טוסון

VB613611105-06 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי551.32כנף קד' ימ'+ חור לקשת ופנס - טוסון
VB6136111108-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי938.13כנף קד' ימ' - {ללא חור} - טוסון

VB613611205-06 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי560.13כנף קד' שמ' - עם חור לפנס - טוסון
VB6136112104-10 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי938.13כנף קד' שמ' - [ללא חור] - טוסון

VB613611704-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי239.54ביטנה כנף קד' ימ' - טוסון
VB613611804-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי238.51ביטנה כנף קד' שמ' - טוסון

VB6136137108 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי798.6ביטנה כנף קד' ימ' - טוסון
VB6136165105-06 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי438.14קישוט כנף קד' ימ' טוסון
VB6136165205-06 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי438.14קישוט כנף קד' שמ' טוסון
VB61361755015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2195כנף קד' ימ' - טוסון
VB61361756015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2195כנף קד' שמ' - טוסון
VB6136176105-08 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי56.14כיסוי ערפל קדמי ימין-טוסון
VB6136176205-08 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי155.4כיסוי ערפל קד' שמ' - טוסון

VB613617805 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי135.26רשת מגן קד' טוסון
VB6136178105 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי26.9גריל ימ' במגן קד'-טוסון
VB6136178204- טוסון - L טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי76.25תריס

VB613618004-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי708.14חיזוק מגן קד' - טוסון
VB6136180105-08 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי62.11חיזוק מגן קד' על' - טוסון

VB613618104-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1458.24מגן קד' חצ' - טוסון
VB613618504-09 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1208.61מגן אח' חיצ' טוסון

VB6136185106-09 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1633.48מגן אח חיצ' דגם מפואר טוסון אריזונה
VB6136185204-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי890מגן אח'(חורים לחיישנים)טוסון

VB613619105 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי240תומך שפם פנס ראשי ימ' - טוסון
VB613619205-08 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי240תומך מגן קד' שמ' טוסון
VB613619505- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי270.5מיכל מתיז מים - טוסון
VB6136233IX35 010 010-015יונדאיחליפי830כונס מאווררים מושלם ~ IX35
VB6136237IX35 2010 - '010-015יונדאיחליפי541ביטנה כנף אח' ימ ~ IX35
VB6136238IX35 - '010-015יונדאיחליפי1446.2ביטנה כנף אח' שמ ~ IX35

VB61362414019-  015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי5814.4דלת אח' ימ' טוסון
VB61362424019-  015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי5814.4דלת אח' שמ' טוסון
VB61362451019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי4957גריל חזית מושלם - טוסון

VB613624656IX-35 - 010-015 010-015יונדאיחליפי509.7סב גלגל קד' ימין ~ IX35
VB613624787019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי1082.36גריל תח' למגן קד' - טוסון

VB6136251IX35 -10 '010-015יונדאיחליפי672גריל חזית חיצ ~ IX35
VB61362724IX35 011-010-015יונדאיחליפי403.9זרוע מתלה אחורי שמאל עליון ~ IX35

VB6136278ג'יפ IX35 -010 - 010-015יונדאיחליפי821.6גריל במגן מרכזי ~ IX35
VB6136280IX35  -010 - '010-015יונדאיחליפי882.95חיזוק מגן קד ~ IX35

VB61362818I-X35 -011 '010-015יונדאיחליפי237.4מוט קישור למתלה אח ~ IX35
VB61362851IX35 -010 - 010-015יונדאיחליפי2316.3מגן אח' עליון ~ IX35
VB61362852IX35 - 010-015/010-015יונדאיחליפי2058אח' עלי' - טוסון ~ IX35
VB61362853IX35 -012 - 010-015יונדאיחליפי1125.16מגן אח' תח' +חיישנים ~ IX35
VB6136285TIX35 -010 - חליפי1072.84מגן אח תחתון
VB61362961גיפ IX35 -010 - '010-015יונדאיחליפי185.42ציר מכסה מנוע ימ ~ IX35
VB61362962גיפ IX35 -010  - '010-015יונדאיחליפי185.42ציר שמ' מכסה קד ~ IX35

VB6136300019-  016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי3681.3פח חזית - טוסון
VB6136338G016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי954.04ביטנה אח' שמ' - טוסון

VB6136351טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2690גריל קד' - טוסון 015-018 אפור
VB6136353טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2988גריל קד טוסון 016-018 ניקל

VB61363621015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי909.88כיסוי פנס ערפל קד' ימ' על' - טוסון
VB613636210016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי215תומך שפם פנס ראשי ימ' - טוסון

VB61363622015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי909.88כיסוי פנס ערפל קד' שמ' על' - טוסון
VB613636220015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי161.82שפם למגן קד' שמ' - טוסון

VB61363674015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1295פס קישוט דלת קד' שמ' - טוסון
VB6136373016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2640.4מגן מנוע תחתון - טוסון

VB61363761015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי875.9כיסוי פנס ערפל קד' ימ' תח' - טוסון
VB6136378015-018 טוסון/IX35 - '010-015יונדאיחליפי660גריל תח' במגן קד ~ IX35

VB61363791019-  015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי163.8תומך צדדי מגן קד' ימ' טוסון
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VB61363792015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי163.8תומך צדדי למגן קד' שמ' טוסון

VB6136380019-  015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי932.9חיזוק קד' תחתון - טוסון
VB61363801015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2980חיזוק קדמי - טוסון
VB6136381T015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי3280מגן קד' עליון - טוסון

VB6136382015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1176.7ספויילר קד' - טוסון
VB613638202017 טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי437.9ספויילר מגן קד. טוסון
VB61363821016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1225.4ספוילר קד' תחתון+חורים לניקל - טוסון

VB6136384015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1885.1חיזוק אח' - טוסון
VB61363851T015- טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2042.98מגן אח' עליון טוסון

VB6136385T016-018 חליפי2910.9מגן אחורי חיצוני - טוסון
VB61363881015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי212.97תומך צדדי מגן אח' ימ' - טוסון
VB61363882016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי212.97תומך צדדי מגן אח' שמ' - טוסון

VB6136411021-  חליפי2839.12כנף קד' ימ' - טוסון
VB6136412021-  חליפי2624.76כנף קד' שמ' - טוסון

VB61364178G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי400.2תושבת לוחית רישוי קד' - טוסון
VB6136445G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי680.8פח אח' - טוסון

VB6136451019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי1880גריל קד' מושלם - טוסון
VB61364515G021-  טוסון ~ -021יונדאיחליפי916.32כיסוי פח אח' - טוסון

VB613645871G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי554.76כיסוי לפנס אח' שמ' - טוסון
VB61364661G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי805בולם ימ' לדלת תא מטען - טוסון
VB61364662G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי805בולם שמ' לדלת תא מטען - טוסון
VB61364733G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי116.84מגן ריצפה ימ' - טוסון
VB61364762G019- טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי691.84תריס ערפל שמאל טוסון

VB6136480G019- טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי3634חיזוק פנימי למגן קדמי - טוסון
VB6136481019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי5690.9מגן קד' חיצ' - טוסון

VB6136481T019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי5690.9מגן קד' חיצ' - טוסון
VB6136483G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי460.92קלקר למגן קדמי - טוסון

VB61364851T019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי2068.2מגן אח' (עם חיישנים) - טוסון
VB6136485T(ללא חיישנים) טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי2440מגן אח' חיצ' - טוסון  -019
VB6136486G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי4313.88ספויילר אח' - טוסון

VB61364887G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי371.68כיסוי תח' שמ' למגן אחורי - טוסון
VB61364888G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי57.04כיסוי ספויילר דלת מטען - טוסון

VB61365961021-  חליפי305.44ציר ימ' למכסה מנוע - טוסון
VB61365962021-  חליפי305.44ציר שמ' למכסה מנוע - טוסון

VB6136972IX35 -010 - 010-015יונדאיחליפי1292.56מגן אבנים ~ IX35
VB6136982IX35-10 '010-015יונדאיחליפי1306.54ספויילר קד ~ IX35
VB6136991IX35 -010 -010-015יונדאיחליפי126.84תפס מגן קד שמ ~ IX35
VB6136992IX35 -010 -010-015יונדאיחליפי125.84תפס מגן קד ימ ~ IX35
VB6137111IX-35 -10 - '010-015יונדאיחליפי908.47כנף קד' ימ ~ IX35

VB61371114IX35 -010 - '010-015יונדאיחליפי2267.34דלת קד' ימ ~ IX35
VB6137112IX35 -10 010-015יונדאיחליפי908.47כנף קד' שמ' - יונדאי ~ IX35

VB61371124IX-35 -011 - 010-015יונדאיחליפי1210דלת קד' שמ' בלי חור לקישוט ~ IX35
VB6137118IX35 -014 - '010-015יונדאיחליפי781.1ביטנה קד' שמ ~ IX35

VB61371414IX35 -012 - '010-015יונדאיחליפי2267.34דלת אח' ימ ~ IX35
VB61371424IX35 -012 - '010-015יונדאיחליפי2267.34דלת אח' שמ ~ IX35
VB61371491I35 -010 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי2914.6מכסה תא מטעןD I35

VB6137181IX-35 010-012 - '010-015יונדאיחליפי3271.5מגן קד ~ IX35
VB61371882IX-35 010-012 '010-015יונדאיחליפי170.36תומך אח' שמ ~ IX35
VB61371883IX35 010-012 -'010-015יונדאיחליפי170.36תפס מגן אח'- ימ ~ IX35

VB6137195010-013 טוסון / IX35 - טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי278.3מיכל מתיז
VB6137210IX-35 014- 010-015יונדאיחליפי2896מכסה מנוע ~ IX35

VB61372101015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי3308.47מכסה מנוע - טוסון
VB6137217014- אלנטרה/I35  -014 '4 ~ 014-016יונדאיחליפי504.96ביטנה לכנף קד' ימD I35
VB6137218014- אלנטרה/I35  -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי504.96ביטנה קד' שמD I35

VB61372184I35 -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי1208.14חיזוק מגן אחD I35
VB613726816  אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי81כיסוי וו גרירה קד אלנטרה
VB6137273I35  -014 - 4 ~ 014-016יונדאיחליפי260.4מגן מנועD I35

VB61372731I35 -011 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי308.25מגן מנוע תחתוןD I35
VB61372732I30 016 012-018יונדאיחליפי995מגן מנוע תחתון ~ I30

VB6137280I35  -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי1790חיזוק מגן קד' עלD I35
VB6137281TI35  -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי1595מגן קדD I35

VB6137285(ללא ספויילר מובנה) I35  014-016 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי2860.53מגן אחD I35
VB6137285T( ללא ספויילר מובנה) I35  -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי2860.53מגן אחD I35
VB6137286TI35  -014 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי1581.3ספוילר מגן אחD I35

VB6137291I30 -012 - '08-012יונדאיחליפי627.95מגן רדיאטורים תח ~ I30
VB6138100I25  -011 - 011-018יונדאיחליפי903פח חזית ~ I25
VB6138101I25  -011 - 011-018יונדאיחליפי238.96כיסוי על' לרדיאטור ~ I25
VB6138111I25 -011/011-018יונדאיחליפי902.51כנף קד' ימ' בלי חור אקסנט ~ I25
VB6138112I25 -011/011-018יונדאיחליפי902.51כנף קד' שמ' בלי חור אקסנט ~ I25
VB6138117I25 11 - '011-018יונדאיחליפי638.25ביטנה כנף קד' ימ ~ I25
VB6138118I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי638.25ביטנה כנף קד' שמ ~ I25
VB6138119I25 -012 '011-018יונדאיחליפי78ניקל לגריל קד' ימ ~ I25
VB6138120I25 -012  '011-018יונדאיחליפי86.2ניקל לגריל קד' שמ ~ I25
VB6138137I25  -011 - '011-018יונדאיחליפי167.98ביטנה כנף אח' ימ ~ I25
VB6138138I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי167.98ביטנה כנף אח' שמ ~ I25

VB61381414I25 - '011-018יונדאיחליפי3020.64דלת אחורי ימ ~ I25
VB6138151I25  -012 - '011-018יונדאיחליפי328.4גריל קד ~ I25

VB61381524I25 -15 '011-018יונדאיחליפי514.7קשוט ניקל שמאל לגריל קד ~ I25
VB61381529GI-25 -012 011-018יונדאיחליפי1565.84שטיח מטען ~ I25

VB6138153ללא ניקל I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי222.69גריל קד ~ I25
VB61381582GI25 011-018 - (דלת) '011-018יונדאיחליפי425.96גומי דלת קד' שמ ~ I25

VB61381705I25 -11 'קד' ימ ABS 011-018יונדאיחליפי679.9חיישן ~ I25
VB61381755I25 011-018 - '011-018יונדאיחליפי90תומך כנף קד' ימ ~ I25
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VB6138178I25 11- 011-018יונדאיחליפי258.26גריל במגן מרכזי ~ I25

VB61381791I35 011-'אילנטרה ~ 08-010יונדאיחליפי60.3תומך צדדי קד' ימ
VB61381792I35 011-'אילנטרה ~ 08-010יונדאיחליפי60.3תומך צדדי קד' שמ
VB61381793I25 -011 '011-018יונדאיחליפי70.61תומך למגן קד' מרכזי ימ ~ I25
VB61381794I25 -011 011-018יונדאיחליפי70.61תומך שמ' למגן קד' מרכזי ~ I25

VB6138184I25 011-013 '011-018יונדאיחליפי692.58חיזוק אח ~ I25
VB6138185I25 -011  - '011-018יונדאיחליפי1158.47מגן אח ~ I25

VB6138185TI25 -011  - '011-018יונדאיחליפי1158.47מגן אח ~ I25
VB61381881I25 -010 -  '011-018יונדאיחליפי140תפס צדדי למגן אח ימ ~ I25
VB61381882I25 -010 -  '011-018יונדאיחליפי140תפס צדדי למגן אח שמ ~ I25

VB6138195I25 -011 - 011-018יונדאיחליפי460.58מיכל מתיז מים ~ I25
VB61381965GI25  -011 - '011-018יונדאיחליפי59.8רשת גריל לרדיאטור ימ ~ I25

VB6138217I25  -014  '011-018יונדאיחליפי531.3ביטנה לכנף קד' ימ ~ I25
VB6138218I25  -014  '011-018יונדאיחליפי531.3ביטנה לכנף קד' שמ ~ I25
VB6138251I25 -015 - 011-018יונדאיחליפי518.23סורג חזית ~ I25
VB6138273I25 014- '011-018יונדאיחליפי754.23מגן מצננים תח ~ I25
VB613838505+ טרקאן ~ 05-07יונדאיחליפי1920מגן אח' חיצוני-טראקן
VB6139100I35 -011 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי1495פח חזיתD I35

VB6139104GI30/011- I35 -12 '4 ~ 011-013יונדאיחליפי110.4על פח חזית שמD I35
VB6139110I35 -011 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי2482.6מכסה מנועD I35
VB6139111I35 11-  4 ~ 011-013יונדאיחליפי852.64כנף קד' ימ' - בלי איתותD I35

VB613911144D I35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי2878.35דלת קד' ימD I35
VB6139112I35 11- 4 ~ 011-013יונדאיחליפי852.64כנף קד' שמ' -ללא איתותD I35

VB61391124I35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי2878.35דלת קד' שמD I35
VB6139117I35 011-013 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי390ביטנה כנף קד' ימD I35
VB6139118I35 -11 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי390ביטנה כנף קד' שמD I35

VB61391361GIX35 -010 - '010-015יונדאיחליפי230מגן בוץ אח' ימ ~ IX35
VB613914144D I35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי2111.4דלת אח' ימD I35
VB613914244D I35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי2111.4דלת אח' שמD I35

VB6139145I35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי713.94פח אחD I35
VB6139153(כולל ניקל) I35 -011 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי358.71גריל חזיתD I35
VB6139178I35 11- '4 ~ 011-013יונדאיחליפי550גריל תחתון מגן קדD I35

VB61391793I35 11 4 ~ 011-013יונדאיחליפי90.3שפם קד' ימ' בפח חזיתD I35
VB61391794I35 11 4 ~ 011-013יונדאיחליפי90.3שפם קד' שמ' בפח חזיתD I35

VB6139180I35 11- '4 ~ 011-013יונדאיחליפי615.3חיזוק מגן קדD I35
VB6139181I35 011-013 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי1498מגן קד' חיצD I35

VB6139181TI35 011-013 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי1498מגן קד' חיצD I35
VB6139184I35  -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי682.13חיזוק מגן אחD I35
VB6139185I35  -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי1208.51מגן אח' חיצD I35

VB6139185TI35  -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי1208.51מגן אח' חיצD I35
VB61391881I35 011 '4 ~ 011-013יונדאיחליפי137.92תומך למגן אח' צדדי ימD I35
VB613918824D I35 011-013 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי88.26תומך צדדי שמ' למגן אחD I35

VB6139191I35 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי77.3ספויילר מגן קדD I35
VB6139200I35  -014 - 4 ~ 014-016יונדאיחליפי1652.98פח חזיתD I35

VB6139238GIX35 15-010-015יונדאיחליפי851.92ביטנה אח שמ ~ IX35
VB6139251I35 -014 4 ~ 014-016יונדאיחליפי860גריל קדמיD I35

VB61392511I35 -014 - 4 ~ 014-016יונדאיחליפי738.92גריל קד' תחתוןD I35
VB6139251GI35   -016 - '4 ~ 014-016יונדאיחליפי1414.04גריל קדD I35

VB6139253I35 -014 (ניקל) '4 ~ 014-016יונדאיחליפי792.2גריל קדD I35
VB614018097-00 לנטרה קופה ~ 97-00יונדאיחליפי2300.9מגן קד' פנימי - לנטרה קופה
VB6141100016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי4108.57פח חזית - איוניק

VB6141100T016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי4108.57פח חזית - איוניק
VB6141111016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1620כנף קד' ימ' - איוניק
VB6141112016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1620כנף קד' שמ' - איוניק

VB6141117G16-איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי432.4ביטנה קד' ימ' חלק אח' איוניק
VB6141151016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי3809.56גריל קד' - איוניק

VB61411515G16-איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי973.36ריפוד פח אחורי איוניק
VB6141167016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי128.8כיסוי וו גרירה אח' איוניק
VB6141173016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2660מגן מנוע תחת' - איוניק

VB61411732G016-019 איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1192.32מגן גחון ימ' - איוניק
VB61411734G016-019 איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1656מגן גחון שמ' - איוניק
VB61411742G016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי248.4מגן גחון אח' ימ' - איוניק
VB61411802G016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי174.8מוט מכסה מנוע - איוניק

VB6141181016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2490מגן קד' - איוניק
VB6141181T016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2490מגן קד' - איוניק
VB61411821(כחול) איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי260קישוט מגן אח' תחתון - איוניק -016

VB6141185016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2215מגן אח' חיצ' - איוניק
VB6141187איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1790קישוט מגן אח' מרכזי - איווניק -016 ללא חורים לחיישנים

VB6141187Gאיוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2004.68קישוט  פגוש אח' מרכזי איוניק-16 עם חורים לחיישנים
VB61411886G016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי118.68תומך על' שמ' לחיזוק אח' - איוניק
VB61412178GEV  -020 יונדאיחליפי135.24תושבת רישוי קד' - איוניקEV ~ -020 איוניק
VB61412381G020-  איוניק  ~ -020יונדאיחליפי1194.16ביטנה אח' שמ' (חלק קד') - איוניק

VB6141238GEV  -020 יונדאיחליפי586.04ביטנה אח' שמ' (חלק אח') - איוניקEV ~ -020 איוניק
VB61412673GEV  -020 יונדאיחליפי801.32קישוט לדלת קד' ימ' - איוניקEV ~ -020 איוניק
VB61412683GEV  -020 יונדאיחליפי460קישוט לדלת אח' ימ' - איוניקEV ~ -020 איוניק
VB61412684GEV  -020 יונדאיחליפי460קישוט לדלת אח' שמ' - איוניקEV ~ -020 איוניק

VB6141273GEV  -020 יונדאיחליפי3700.24מגן מנוע מרכזי - איוניקEV ~ -020 איוניק
VB6141281EV  -020 יונדאיחליפי4503.4מגן קד' - איוניקEV ~ -020 איוניק

VB6141283GEV  -020 יונדאיחליפי420.44קלקר קד' - איוניקEV ~ -020 איוניק
VB6145180I40 -012 - '012-015יונדאיחליפי1569.5חיזוק מגן קד ~ I40

VB61451801I40 012-015  '012-015יונדאיחליפי2990חיזוק קד ~ I40
VB6147114I35 -010 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי1033.02ערסל מנועD I35
VB6147155I35 011 -'4 ~ 011-013יונדאיחליפי70שפם קדמי ימ' למגן קדD I35
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VB6147156I35 011 -'4 ~ 011-013יונדאיחליפי70שפם קדמי שמ' למגן קדD I35
VB6152110I25 -011 011-018יונדאיחליפי2308.14מכסה מנוע אקסנט ~ I25
VB6152114I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי2150דלת קד' ימ ~ I25
VB6152130I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי2150דלת קד' שמ ~ I25
VB6152145I25 -011 -  '011-018יונדאיחליפי1001.9פח אח ~ I25
VB6152149I25 -010 - 011-018יונדאיחליפי1858.14מכסה מטען ~ I25
VB6152168I25 11- 011-018יונדאיחליפי64.21כיסוי וו נגרר קדמי ~ I25

VB61521781I25 10-'011-018יונדאיחליפי121.62כיסוי ערפל קד' ימ ~ I25
VB61521782I25 10-'011-018יונדאיחליפי100.8כיסוי פנס ערפל קד' שמ ~ I25
VB61521791I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי84שפם במגן קד' ימ ~ I25
VB61521792I25 11 מגן קד-יונדאי L 011-018יונדאיחליפי84תפס ~ I25

VB6152180I25 -011 011-018יונדאיחליפי672חיזוק קד [ברזל]-יונדאי ~ I25
VB6152181I25 011-013 - '011-018יונדאיחליפי1508.24מגן קד ~ I25

VB6152181TI25 011-013 - '011-018יונדאיחליפי1508.24מגן קד ~ I25
VB6152200I25 -014 - 011-018יונדאיחליפי1695פח חזית ~ I25

VB6155112GH350 -017 '017יונדאיחליפי2862.12כנף שמ-  ~ H350
VB6155151GH350  -017 - '017יונדאיחליפי2143.6גריל קד-  ~ H350
VB6155181GH350  -017 - 017יונדאיחליפי3318.44מגן קד' עליון-  ~ H350

VB616511001-07 טר'גט ~ 01-07יונדאיחליפי1484.5מכסה מנוע טארגט
VB616518501-07 טר'גט ~ 01-07יונדאיחליפי887.8מגן אח' - טראגט

VB61701112H-100 96-01 - '96-01יונדאיחליפי353.3פח פינה קד' ימ ~ H-100
VB6170170H100-96  96-01יונדאיחליפי295.3קשוט דלת מטעו ~ H-100
VB6170181H-100 93-96 96-01 - '93-96יונדאיחליפי367.6מגן קד' חיצ ~ H-100

VB61701851H-100 97-01 - '96-01יונדאיחליפי1191מגן אח' חיצ ~ H-100
VB6170217H1 98 - '98-00יונדאיחליפי228.63ביטנה כנף קד' ימ ~ H-1
VB6170218H1 98 - '98-00יונדאיחליפי190.6ביטנה כנף קד' שמ ~ H-1
VB617023702- 1 טרק ליברוH - 'יונדאיחליפי190ה כנף קד' ימH1 02- ~ ליברו טרק
VB617023806-08 טראק H1 - '06-08יונדאיחליפי346.8כנף קד' שמ' אח ~ H-1
VB6170251H-1 98-00 - '98-00יונדאיחליפי350גריל קד' חיצ ~ H-1
VB6170281H-1 98-00 - '98-00יונדאיחליפי990מגן קד' חיצ ~ H-1

VB61702811H1  01-08 - '01-05יונדאיחליפי862.36מגן קד' חיצ ~ H-1
VB6170283H1 01-07 - '98-00יונדאיחליפי165.4קלקר מגן קד ~ H-1
VB6170300I800 -09 - 09-017יונדאיחליפי1985פח חזית ~ I800
VB6170310I800 09-11 - 09-017יונדאיחליפי2268.6מכסה מנוע ~ I800
VB6170311I-800 - '09-017יונדאיחליפי1349כנף קד' ימ ~ I800

VB61703111חור+ I800 -09 - '09-017יונדאיחליפי1331.4כנף קד' ימ ~ I800
VB6170312I-800 - '09-017יונדאיחליפי1025.8כנף קד' שמ ~ I800

VB61703121I800 -09 - '09-017יונדאיחליפי1195כנף קד' שמ ~ I800
VB6170317I800 -09 - '09-017יונדאיחליפי514.4ביטנה כנף קד' ימ ~ I800

VB61703791I800 09 09-017יונדאיחליפי390תומך מגן קד ימ צדדי ~ I800
VB6170382I800 -08-09-017יונדאיחליפי928.51מגן קד' תחתון ~ I800

VB61703822I800 -09 '09-017יונדאיחליפי1598.85מגן קד ~ I800
VB6170382TI800 -08-09-017יונדאיחליפי928.51מגן קד' תחתון ~ I800

VB6170385I800 09 09-017יונדאיחליפי3162מגן אח' חיצוני ~ I800
VB61703851I800 -09 - '09-017יונדאיחליפי5574.3מגן אח ~ I800
VB61703861I800 014- '09-017יונדאיחליפי3045.2ספויילר קד ~ I800

VB61703882GI800 011 09-017יונדאיחליפי216.2תומך אח' שמאל ~ I800
VB6170392I800 -09 - '09-017יונדאיחליפי655פינה אח' שמ ~ I800
VB6170410STARX/H1   -019 - 06-08יונדאיחליפי2335.26מכסה מנוע ~ H-1
VB6170417I800  -018 - '018יונדאיחליפי1389.42ביטנה קד' ימ- ~ I800
VB6170418I800  -018 - '018יונדאיחליפי1389.42ביטנה קד' שמ- ~ I800
VB617311008-12 מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי2690מכסה מנוע - מטריקס
VB617311108- מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי1295כנף קד' ימ' - מאטריקס
VB617311208- מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי1295כנף קד' שמ' - מטריקס

VB6173168408- מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי188.6קישוט דלת אח' שמ' - מאטריקס
VB618518100-05 סנטה פה ~ 00-05יונדאיחליפי666.89מגן קד' חיצ' - סנטה פה
VB618518402 סנטה פה ~ 00-05יונדאיחליפי581.25חיזוק אח'-סנטה פה
VB618518502 סנטה פה ~ 00-05יונדאיחליפי1490.9מגן אח' חיצוני-סנטה פה
VB618520008-010 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1595פח חזית - סנטה פה
VB618521008-  סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי4285.9מכסה מנוע סנטה פה

VB6185210T08-  סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי4285.9מכסה מנוע סנטה פה
VB618521206-07  סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1737.8כנף קד' שמ' - סנטה פה
VB618521806-07 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי383.8ביטנה כנף קד' שמ' - סנטה פה

VB6185251108+ סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1103.52גריל קד +ניקל סנטה פה
VB6185261808-09 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי990מתיז לפנס ראשי ימ'/שמ' - סנטה פה

VB618527110 סנטה פה-R סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי220כיסוי שפריצר במגן
VB6185272סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי220כיסוי מתיז מים שמ - סנטה םה

VB6185277509-010 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי239.6קישוט תחתון פגוש קד' ימ'  סנטה פה
VB6185277609-010 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי239.6קישוט תחתון פגוש קד' שמ'  סנטה פה

VB618527808-09 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי93.8גריל תח' במגן קד' - סנטה פה
VB6185279106-07 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי249.3תומך צדדי ימ' למגן קד' - סנטה פה
VB6185279406- סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי69.52תומך מגן קד' שמ' יונדאי סנטה פה

VB618528006-09 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי478.21חיזוק פנ' למגן קד' - סנטה פה
VB6185281207-12 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי999.6י חיצוני לפגוש קד' סנטה פה

VB61852812T07-12 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי999.6כיסוי חיצוני לפגוש קד' סנטה פה
VB6185281T06-07  סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי1695מגן קד' - סנטה פה

VB618528307-09 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי323.8קלקל מגן קד' - סנטה פה
VB618528407- סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1060.3חיזוק מגן אח' - סנטה פה
VB618528507-09 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1190מגן אח' חיצ' - סנטה פה

VB6185285T07-09 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1190מגן אח' חיצ' - סנטה פה
VB6185286T06-09 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי383.15ספויילר תח' למגן אח' - סנטה פה

VB618531110- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1071.54כנף קד' ימ' - סנטה פה
VB618531210- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1188.25כנף קד' שמ' - יונדאי סנטה פה
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VB6185317010- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי478ביטנה כנף קד' ימ' - סנטה פה
VB6185318010- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי478ביטנה כנף קד' שמ' - סנטה פה
VB6185351011- סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי507.2גריל לרדיאטור סנטה פה
VB6185371013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי150.9כיסוי מוט טלסקופי קד' ימ' ס.פה
VB618537213- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי150.9כיסוי מתיז במגן קד' שמ' ס.פה
VB618537310- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי660מגן מנוע סנטה פה

VB6185378110- סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי225.7כיסוי למגן קד' יונדאי סנטה פה
VB618537811010-012 - סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי266.8מרכזי במגן קד' סנטה פה

VB61853791012- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי250.2תומך מגן קד' ימ' - סנטה פה
VB61853791110-סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי118.9תפס ימ' למגן קד' סנטה פה

VB61853792012-  סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי163.8תומך שפם פנס ראשי שמ' - סנטה פה
VB61853792110- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי120.7תומך מגן קד' שמ' יונדאי סנטה פה

VB6185382010-012 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי826.2ספוילר תחתון למגן קד' - סנטה פה
VB6185385411- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי758.1שסתום בקרת לחץ שמן פליטה סנטה פה
VB6185387209- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי30.4פלסטיק ניצב לכונס שמ סנטה פה
VB61853881010-  סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי207.9תושבת מגן אח' צדדי ימ' - סנטה פה
VB61854000015- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי4056.3פח חזית - סנטה פה

VB6185411013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1863.6כנף קד' ימ' - סנטה פה
VB6185412013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1863.6כנף קד' שמ' - סנטה פה
VB6185417013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי510.3ביטנה קד' ימ' - סנטה פה
VB6185418013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי510.3ביטנה קד' שמ' - סנטה פה
VB6185419013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי415.8בולם דלת תא מטען -סנטה פה
VB6185449013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי7056.4דלת מטען - סנטה פה
VB6185451013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי784.73גריל קד' חיצ' - סנטה פה

VB61854651013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1009.98פס קישוט לכנף ימ' - סנטה פה
VB61854652013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי723.1פס קישוט לכנף שמ' - סנטה פה
VB61854662013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי129.4קשת כנף אח' שמ' - סנטה פה
VB61854681013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1273.3פס קישוט דלת אח' ימ' -סנטה פה
VB61854682013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1273.3קישוט דלת אח' שמאל סנטה פה

VB6185473013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1622מגן מנוע תחתון - סנטה פה
VB6185476110- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי150כיסוי ערפל קד' ימ' ס.פה
VB61854762013-018 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי150מסגרת פנס ערפל קד' שמ' - סנטה פה

VB6185480013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי2640חיזוק קד' - סנטה פה
VB61854812013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1454.5כיסוי פגוש קד' על' - סנטה פה

VB618548213- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי2818.9מגן קדמי תחתון סנטה-פה
VB61854861013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי4843.8מגן אח' תח' + חיישן -סנטה פה
VB61854873013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי412.3פס קישוט בפגוש קד' - סנטה פה

VB6185500016-  סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי3208פח חזית - סנטפה
VB6185500G013-018 (2.4) סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי5977.24פח חזית - סנטה פה

VB61855581G15 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי247.48גומי גשם אח' ימין סנטה פה
VB61855590G14 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1106.76משולש קידמי תחתון שמ סנטה פה

VB6185561813+ סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי737.8מכשיר בקרה פנס ראשי סנטה פה
VB6185561913- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי667עין מתיז ימין במגן סנטפה

VB6185571013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי135.2כיסוי שפריצר ימ' ס.פה
VB618557213+ סנטה פה L סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי135.2כיסוי מתיז
VB6185585013-018 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי2601.8מגן אח' - סנטה פה
VB618558616 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי3193.3מגן אח' תח' סנטה פה

VB61855887G011- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי2227.2כיסוי מגן אח' + חור לחיישן - סנטה פה
VB6185600019-  (2.2) סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי5146.5פח חזית - סנטה פה
VB6185608021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי3220.14כיסוי מצנן על' - סנטה פה
VB6185617019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי1909ביטנה קד' ימ' - סנטה פה

VB61856178021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי3588.13תושבת לוחית רישוי קד' - סנטה פה
VB61856179019-020 ~ סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי124.2תפס מגן קד' ימ' - סנטה פה

VB6185618019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי1273.3ביטנה קד' שמ' - סנטה פה
VB6185637G021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי2088.4ביטנה אח' ימ' - סנטה פה
VB6185649G017- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי5410.52דלת מטען - סנטה פה

VB61856511G021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי216.2כונס תח' למצנן מים - סנטה פה
VB61856512G021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי211.6כונס על' למצנן מים - סנטה פה
VB61856618G019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי830.76מוט מקשר אח' שמ' - סנטה פה
VB61856661G021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי410.32בולם מטען שמ' - סנטה פה
VB61856662G021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי410.32בולם מטען ימ' - סנטה פה

VB6185673019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי2887.9מגן מנוע - סנטה פה
VB61856730019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי2620.74מגן מנוע מרכזי - סנטה פה
VB61856732019-020 סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי6045מגן מצננים תח' (י.אישי) - סנטה פה

VB6185675019-020 ~ סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי318.3קישוט מגן קד' ימ' - סנטה פה
VB6185676019-020 ~ סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי318.3קישוט מגן קד' שמ' - סנטה פה

VB61856770021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי305.4מגלש מגן קד' (לימיטד) - סונטה
VB61856794019-020 ~ סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי124.2תומך מגן קד' שמ' - סנטה פה

VB6185681019-020 סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי16900מגן קד' - סנטה פה
VB61856821018-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי669.8מגלש תח' למגן קד' - סנטה פה
VB6185682G018- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי305.44ספוילר קד' - סנטפה
VB6185682T019-020 ~ סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי19458מגן קד' תח' - סנטה פה
VB6185684G019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי5063.68קורת רוחב אח' - סנטה פה
VB6185686G019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי6402.28ספויילר תח' למגן אח' - סנטה פה

VB61856871G018-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי662.4קישוט ימ' למגן אח' (ניקל) - סנטה פה
VB61856872G018-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי727.72קישוט שמ' למגן אח' (ניקל) - סנטה פה

VB6185689G019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי4459.24מגן אח' על' - סנטה פה
VB61856961019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי427.8ציר מכסה מנוע ימ' - סנטה פה

VB618569611021- חליפי1150ציר למכסה מנוע ימ' סנטה פה
VB61856961G021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי425.04ציר ימ' למכסה מנוע - סנטה פה

VB61856962019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי427.8ציר מכסה מנוע שמ' - סנטה פה
VB618569621021- חליפי1150ציר למכסה מנוע שמ' סנטה פה
VB61856962G021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי425.04ציר שמ' למכסה מנוע - סנטה פה
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VB618738308-011 - סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי895.9קלקר למגן קד' סונטה

VB6191045G018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי2866.72פח אחורי - קונה
VB61910554G021-  018-020 קונה ~ -021יונדאיחליפי171.12מבודד כנף קד' שמ' - קונה

VB6191057G021-  קונה ~ -021יונדאיחליפי340.4גריל קד' פנ' - קונה
VB61910582GEV  -021 קונה ~ -021יונדאיחליפי574.08גומי דלת אח' שמ' (דלת) - קונה  -021/קונה

VB619105911GEV  -021 קונה ~ -021יונדאיחליפי447.12גומי דלת קד' ימ' (דלת) - קונה  -021/קונה
VB61910591GEV  -021 קונה ~ -021יונדאיחליפי483גומי דלת קד' ימ' (בודי) - קונה  -021/קונה

VB61910673021-  קונה ~ -021יונדאיחליפי1789.4מגן מנוע - קונה
VB61910731G018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי204.24מגן גחון אח' שמ' - קונה
VB61910787G018-020 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי612.72גריל במגן קד'+חור לערפל - קונה
VB61910792G021-  קונה ~ -021יונדאיחליפי68.08תומך שמ' למגן קד' - קונה
VB61910801G021-  קונה ~ -021יונדאיחליפי2745.28חיזוק פנ' למגן קד' - קונה

VB6191080GEV  -021 יונדאיחליפי988.08חיזוק תח' למגן קד' - קונהEV ~ -021 קונה
VB619118018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי982.6בטנה קד' שמ' - קונה

VB6195200011 וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2141.58פח חזית וולסטר
VB6195210011- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2424.57מכסה מנוע - וולסטר
VB6195211011- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי997.14כנף קד' ימ' - וולסטר
VB6195212011- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי951.3כנף קד' שמ' - וולסטר

VB61952791011-016 וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי161תומך צדדי ימ' למגן קד' - וולסטר
VB61952792012- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי161תפס מגן קד' שמ' וולוסטר

VB6195310013 וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2678.1מכסה מנוע-וולסטר
VB6195317111- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי235.5ביטנה קד ימין וולסטר

VB6195318014- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי506ביטנה כנף קד' שמ' - וולסטר
VB6195381014- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2883.69מגן קד' - וולסטר
VB6195410016- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2980.1מכסה מנוע ולסטר

VB6196081T018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5777.6מגן קד' עליון - קונה
VB6196100018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי4170פח חזית - קונה
VB6196108018-020 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי340.4כיסוי מצננים על' - קונה
VB6196110018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5574.3מכסה מנוע - קונה
VB6196111018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי2440.52כנף קד' ימ' - קונה

VB61961114018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5571.5דלת קד' ימ'  - קונה
VB6196112018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי2440.52כנף קד' שמ' - קונה

VB61961124018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5571.5דלת קד' שמ'  - קונה
VB6196117018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי982.6בטנה קד' ימ' - קונה

VB61961414018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5571.5דלת אח' ימ' - קונה
VB61961424018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי5571.5דלת אח' שמ' - קונה

VB6196153018-020 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי2800.5גריל קד' מוש' - קונה
VB6196173018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי1789.4מגן מנוע - קונה

VB61961731EV  -021 יונדאיחליפי983.94מגן מנוע - קונהEV ~ -021 קונה
VB61961761018-020 קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי281.4מסגרת פנס ערפל קד' ימ' - קונה
VB61961762018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי281.4פס קישוט שמ' בפגוש קד' - קונה

VB6196181018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי4498מגן קד' תח' וספויילר - קונה
VB6196181T018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי4498מגן קד' תח' וספויילר - קונה
VB61961961018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי334.65ציר למכסה מנוע ימ' - קונה
VB61961962018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי334.65ציר למכסה מנוע שמ' - קונה

VB6200081018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי2962.01מגן קדמי - ארונה
VB6200081018- חליפי2962.01מגן קדמי - ארונהVAG018-021 ~ ארונה

VB6200081T018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי2962.01מגן קדמי - ארונה
VB6200081T018- חליפי2962.01מגן קדמי - ארונהVAG018-021 ~ ארונה
VB62001000018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי1965.9פח חזית -ארונה
VB62001000018- חליפי1965.9פח חזית -ארונהVAG018-021 ~ ארונה
VB62001111020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי2011.1כנף קד' ימ' (איתות) - וניו
VB6200111T018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי1394.33כנף קדמי ימ' -ארונה
VB6200111T018- חליפי1394.33כנף קדמי ימ' -ארונהVAG018-021 ~ ארונה
VB62001121020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי2011.1כנף קד' שמ' (איתות) - וניו
VB6200112T018-  ארונה ~ 018-021סיאטחליפי1394.33כנף קד' שמ' - ארונה
VB6200112T018-  חליפי1394.33כנף קד' שמ' - ארונהVAG018-021 ~ ארונה
VB62001171018- איביזה ~ -018סיאטחליפי470.9ביטנה קד' ימ' - איביזה
VB62001171018- חליפי470.9ביטנה קד' ימ' - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6200118018- איביזה ~ -018סיאטחליפי470.9ביטנה קד' שמ' - איביזה
VB6200118018- חליפי470.9ביטנה קד' שמ' - איביזהVAG018- ~ איביזה

VB6200137G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי907.12ביטנה אח' ימ' - וניו
VB6200151020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי985.3גריל קד' (שחור) - וניו
VB6200153020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי1761.8גריל קד' - וניו

VB62001555020- וניו ~  -020יונדאיחליפי142.6כונס אוויר ימ' בפגוש קדמי וניו
VB62001581G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי509.68גומי דלת אח' ימ' (דלת) - וניו
VB62001591G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי509.68גומי דלת קד' ימ' (דלת) - וניו
VB62001592G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי653.2גומי דלת קד' שמ' (בודי) - וניו
VB62001654G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי426.88קשת כנף קד' שמ' - וניו
VB62001664G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי379.04קשת כנף אח' שמ' - וניו

VB6200173018-  ארונה ~ 018-021סיאטחליפי515.26מגן מצננים תח' - ארונה
VB6200173018-  חליפי515.26מגן מצננים תח' - ארונהVAG018-021 ~ ארונה

VB62001731018-  ארונה ~ 018-021סיאטחליפי793.06מגן מנוע מרכזי - ארונה
VB62001731018-  חליפי793.06מגן מנוע מרכזי - ארונהVAG018-021 ~ ארונה
VB62001786020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי1075.5גריל תח' במגן קד' - וניו

VB6200180018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי1284.64קורת רוחב -ארונה
VB6200180018- חליפי1284.64קורת רוחב -ארונהVAG018-021 ~ ארונה

VB6200180G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי2959.64חיזוק פנ' למגן קד' - וניו
VB6200181020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי3292.2מגן קד' - וניו
VB6200182020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי4045.2ספויילר תח' למגן קד' - וניו

VB6200185T018- חליפי2389.9מגן אחורי -ארונה
VB620051018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי891.1סורג -ארונה
VB620051018- חליפי891.1סורג -ארונהVAG018-021 ~ ארונה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB62011762020-   וניו ~  -020יונדאיחליפי463.7כיסוי ערפל קד' שמ' - וניו
VB62011821020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי1539.2קישוט תח' למגן קד' - וניו

VB6205103MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי221פח משקף ימ
VB6205103MII 012 'חליפי221פח משקף ימVAG012- ~ מיי
VB6205104MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי221פח משקף שמ
VB6205104MII 012 'חליפי221פח משקף שמVAG012- ~ מיי

VB62051791MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי205.26תומך קד' ימ
VB62051791MII 012 'חליפי205.26תומך קד' ימVAG012- ~ מיי
VB62051792MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי205.26תומך קד' שמ
VB62051792MII 012 'חליפי205.26תומך קד' שמVAG012- ~ מיי
VB62051793MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי429.6תומך כנף קד' ימ
VB62051793MII 012 'חליפי429.6תומך כנף קד' ימVAG012- ~ מיי
VB62051794MII 012 'מיי ~ -012סיאטחליפי429.6תומך כנף קד' שמ
VB62051794MII 012 'חליפי429.6תומך כנף קד' שמVAG012- ~ מיי
VB6205188114- סטיגו/MII/UP 'מיי ~ -012סיאטחליפי236.4תומך אח' ימ
VB6205188114- סטיגו/MII/UP 'חליפי236.4תומך אח' ימVAG012- ~ מיי
VB6205188214- סטיגו/MII/UP 'מיי ~ -012סיאטחליפי236.4תומך אח' שמ
VB6205188214- סטיגו/MII/UP 'חליפי236.4תומך אח' שמVAG012- ~ מיי
VB62101110021-  חליפי8340מכסה מנוע - פאליסייד
VB62101111021-  חליפי2948כנף קד' ימ' - פאליסייד
VB62101112021-  חליפי2948כנף קד' שמ' - פאליסייד

VB6210117021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי1624.7ביטנה קד' ימ' - פאליסייד
VB6210118021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי1624.7ביטנה קד' שמ' - פאליסייד

VB62101761021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי2133.42תושבת פנס ערפל קד' ימ' - פאליסייד
VB62101770021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי1453.5מגלש מגן קד' - פאליסייד

VB62101785T021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי5448מגן אח' - פאליסייד
VB6210180021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי2835.4חיזוק למגן אח' - פאליסייד
VB621018194-98 פליסיה 94-98 -לא פעילסקודהחליפי996.8מגן קד' חיצ' סקודה פליסיה
VB621018194-98 חליפי996.8מגן קד' חיצ' סקודה פליסיהVAGפליסיה 94-98 -לא פעיל

VB62101810021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי5093.1מגן קד' - פאליסייד
VB62101810T021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי5093.1מגן קד' - פאליסייד

VB6210183021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי787.5קלקר למגן קד' - פאליסייד
VB621021098-02 ניו פליסיה 98-02 -לא פעילסקודהחליפי934.9מכסה מנוע סקודה ניו פליסיה
VB621021098-02 חליפי934.9מכסה מנוע סקודה ניו פליסיהVAGניו פליסיה 98-02 -לא פעיל
VB621029798-00  אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי42תפס מגן קד' אוקטביה
VB621029798-00  חליפי42תפס מגן קד' אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB621510098-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1355.22פח חזית מוש' - אוקטביה
VB621510098-05 חליפי1355.22פח חזית מוש' - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB621511098-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1308.3מכסה מנוע - אוקטביה
VB621511098-05 חליפי1308.3מכסה מנוע - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB621511198-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי639כנף קד' ימ' - אוקטביה
VB621511198-05 חליפי639כנף קד' ימ' - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB621511298-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי639כנף קד' שמ' - אוקטביה
VB621511298-05 חליפי639כנף קד' שמ' - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB621511798-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי202ביטנה כנף קד' ימ' - אוקטביה
VB621511798-05 חליפי202ביטנה כנף קד' ימ' - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB621511898-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי202ביטנה כנף קד' שמ' - אוקטביה
VB621511898-05 חליפי202ביטנה כנף קד' שמ' - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB621515198-00 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי2055.9גריל קד' - אוקטביה
VB621515198-00 חליפי2055.9גריל קד' - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VB62151511001-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי515.33גריל קד ערום אוקטביה
VB62151511001-05 חליפי515.33גריל קד ערום אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VB6215155298-00 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי65.9כיסויי קד' ימ' אוקטביה
VB6215155298-00 חליפי65.9כיסויי קד' ימ' אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VB6215167101+ אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי123קישוט דלת קד' ימ' אוקטביה
VB6215167101+ חליפי123קישוט דלת קד' ימ' אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VB6215177101-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי260.6קישוט מגן קד'- אוקטביה
VB6215177101-05 חליפי260.6קישוט מגן קד'- אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VB621517801-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי144.4גריל מרכזי במגן קד' אוקטביה
VB621517801-05 חליפי144.4גריל מרכזי במגן קד' אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VB6215178101-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי77.8גריל במגן ימ' - אוקטביה
VB6215178101-05 חליפי77.8גריל במגן ימ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VB6215178201-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי77.8גריל במגן שמ' - אוקטביה
VB6215178201-05 חליפי77.8גריל במגן שמ' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VB621518098-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי688.25חיזוק מגן קד' - אוקטביה
VB621518098-05 חליפי688.25חיזוק מגן קד' - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VB6215181101-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי887.32מגן קד' חיצ'  אוקטביה
VB6215181101-05 חליפי887.32מגן קד' חיצ'  אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VB621518298-00 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי335.5מגן קד' תחתון - אוקטביה
VB621518298-00 חליפי335.5מגן קד' תחתון - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VB6215185101-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי859.9מגן אח' - אוקטביה
VB6215185101-05 חליפי859.9מגן אח' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VB6215188701-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי252.8קישוט מגן אח' - אוקטביה
VB6215188701-05 חליפי252.8קישוט מגן אח' - אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VB621520006-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי985.66פח חזית - אוקטביה
VB621520006-08 חליפי985.66פח חזית - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621521006-011 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2507.22מכסה מנוע - אוקטביה
VB621521006-011 חליפי2507.22מכסה מנוע - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621521106-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי645.9כנף קד' ימ' -  אוקטביה
VB621521106-08 חליפי645.9כנף קד' ימ' -  אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6215211406- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2273.4דלת קד' שמ' - אוקטביה
VB6215211406- חליפי2273.4דלת קד' שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB621521206-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי645.9כנף קד' שמ' - אוקטביה
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VB621521206-08 חליפי645.9כנף קד' שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621521706-012 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי305.9ביטנה כנף קד' ימ' אח' - אוקטביה
VB621521706-012 חליפי305.9ביטנה כנף קד' ימ' אח' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6215217106-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי203.8ביטנה לכנף קד' קד' ימ' אוקטביה
VB6215217106-08 חליפי203.8ביטנה לכנף קד' קד' ימ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215218106 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי219.8ביטנה כנף קד' שמ' אח' - אוקטביה
VB6215218106 חליפי219.8ביטנה כנף קד' שמ' אח' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB621522906-012  אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2278.4דלת קד' ימ' - אוקטביה
VB621522906-012  חליפי2278.4דלת קד' ימ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621523806 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי430.9ביטנה כנף אח' שמ' -אוקטביה
VB621523806 חליפי430.9ביטנה כנף אח' שמ' -אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6215251106- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי741.9גריל קדמי אוקטביה
VB6215251106- חליפי741.9גריל קדמי אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215251T06-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי743.9גריל מושלם אוקטביה
VB6215251T06-08 חליפי743.9גריל מושלם אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215272105+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי167.9שפם פנס אח' ימ' אוקטביה
VB6215272105+ חליפי167.9שפם פנס אח' ימ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215272205+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי167.9שפם פנס אח' שמ' אוקטביה
VB6215272205+ חליפי167.9שפם פנס אח' שמ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB621527506-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי35.09תריס ימ'(ללא חור) למגן קד' - אוקטביה
VB621527506-08 חליפי35.09תריס ימ'(ללא חור) למגן קד' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6215275T06-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי35.09תריס ימ'(ללא חור) למגן קד' - אוקטביה
VB6215275T06-08 חליפי35.09תריס ימ'(ללא חור) למגן קד' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215276T05+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי35.09תריס שמ'(ללא חור) חצ' למגן קד' אוקטביה
VB6215276T05+ חליפי35.09תריס שמ'(ללא חור) חצ' למגן קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215277106- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי189.6קישוט ימ' למגן קד' אוקטביה
VB6215277106- חליפי189.6קישוט ימ' למגן קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB62152771T06- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי189.6קישוט ימ' למגן קד' אוקטביה
VB62152771T06- חליפי189.6קישוט ימ' למגן קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6215277206- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי189.6קישוט מגן קד' שמ' - אוקטביה
VB6215277206- חליפי189.6קישוט מגן קד' שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB621527806 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי179.6גריל מרכזי במגן קדמי-אוקטביה
VB621527806 חליפי179.6גריל מרכזי במגן קדמי-אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6215278106 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי35.25גריל ימ'מרכזי במגן אוקטביה
VB6215278106 חליפי35.25גריל ימ'מרכזי במגן אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB62152781T05+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי35.25תריס ימ' פנימי למגן קד' אוקטביה
VB62152781T05+ חליפי35.25תריס ימ' פנימי למגן קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6215278206-010 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי52.9גריל מרכזי פנ' קד' שמ' - אוקטביה
VB6215278206-010 חליפי52.9גריל מרכזי פנ' קד' שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB62152782T06-010 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי52.9גריל מרכזי פנ' קד' שמ' - אוקטביה
VB62152782T06-010 חליפי52.9גריל מרכזי פנ' קד' שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB621528006-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי968.59חיזוק מגן קד' - אוקטביה
VB621528006-08 חליפי968.59חיזוק מגן קד' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621528106-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1684.9מגן קד' חיצ' - אוקטביה
VB621528106-08 חליפי1684.9מגן קד' חיצ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621528206-09 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי469.8מגן קד' תחתון - אוקטביה
VB621528206-09 חליפי469.8מגן קד' תחתון - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621528506-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1301.9מגן אח' אוקטביה
VB621528506-08 חליפי1301.9מגן אח' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621529006-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי245.11תושבת פנס ימ' אוקטביה
VB621529006-08 חליפי245.11תושבת פנס ימ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621529106-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי245.11תושבת פנס שמ' אוקטביה
VB621529106-08 חליפי245.11תושבת פנס שמ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621529205+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי237.11תפס שמ' למגן קד' אוקטביה
VB621529205+ חליפי237.11תפס שמ' למגן קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621529305+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי237.11תפס ימ' למגן קד' אוקטביה
VB621529305+ חליפי237.11תפס ימ' למגן קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621529409- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי132תפס מגן אח' שמ' אוקטביה/סופרב
VB621529409- חליפי132תפס מגן אח' שמ' אוקטביה/סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB621531109- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1395.66כנף קד' ימ' - אוקטביה
VB621531109- חליפי1395.66כנף קד' ימ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB621531209- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1395.66כנף קד' שמ' - אוקטביה
VB621531209- חליפי1395.66כנף קד' שמ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB621533309- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי174.4כונס חזית-אוקטביה
VB621533309- חליפי174.4כונס חזית-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB621535108- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1458.66גריל קד' חיצ' אוקטביה
VB621535108- חליפי1458.66גריל קד' חיצ' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB6215351108 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי892.9גריל מושלם + מסגרת ניקל אוקטביה
VB6215351108 חליפי892.9גריל מושלם + מסגרת ניקל אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB621535209- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי892.9מסגרת גריל ניקל  - אוקטביה
VB621535209- חליפי892.9מסגרת גריל ניקל  - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB6215361009- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי62.2מחזיר אור אח' שמ' - אוקטביה
VB6215361009- חליפי62.2מחזיר אור אח' שמ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB6215361109- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי62.2מחזיר אור אח' ימ' - אוקטביה
VB6215361109- חליפי62.2מחזיר אור אח' ימ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB6215362109 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי237.22שפם קד' ימ'-אוקטביה
VB6215362109 חליפי237.22שפם קד' ימ'-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB6215362209 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי237.22שפם קד' שמ'-אוקטביה
VB6215362209 חליפי237.22שפם קד' שמ'-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB6215364807 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי153.1תומך כנף ימין-אוקטביה
VB6215364807 חליפי153.1תומך כנף ימין-אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215364907 אוקטביה -L אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי145.1תומך כנף
VB6215364907 אוקטביה -L חליפי145.1תומך כנףVAG06-08 ~ אוקטביה
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VB621536710 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי37.99כיסיו וו גרירה אח-אוקטביה
VB621536710 חליפי37.99כיסיו וו גרירה אח-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB6215372109- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי357.9תומך פנס ימ' - אוקטביה
VB6215372109- חליפי357.9תומך פנס ימ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB6215372209- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי357.9תומך פנס ראשי שמ' - אוקטביה
VB6215372209- חליפי357.9תומך פנס ראשי שמ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB621537809- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי308.88גריל במגן קד' אוקטביה
VB621537809- חליפי308.88גריל במגן קד' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB6215378109-012 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי78.99גריל תח' ימ' במגן קד' - אוקטביה
VB6215378109-012 חליפי78.99גריל תח' ימ' במגן קד' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB62153781109-012 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי85.59כיסוי ערפל קד' ימ' - אוקטביה
VB62153781109-012 חליפי85.59כיסוי ערפל קד' ימ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB6215378209 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי77.22גריל במגן שמ' קטן אוקטביה
VB6215378209 חליפי77.22גריל במגן שמ' קטן אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB62153782109- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי87.59גריל במגן קד' שמ'  אוקטביה
VB62153782109- חליפי87.59גריל במגן קד' שמ'  אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB62153783010 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי756.5תריס איורור ימ' בדשבורט אוקטביה
VB62153783010 חליפי756.5תריס איורור ימ' בדשבורט אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB62153791(1Z0807184B) 05+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי235.23תפס ימ' למגן קד' אוקטביה
VB62153791(1Z0807184B) 05+ חליפי235.23תפס ימ' למגן קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215379209 אוקטביה- L 'אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי235.23תומך מגן קד
VB6215379209 אוקטביה- L 'חליפי235.23תומך מגן קדVAG09-012 ~ אוקטביה

VB621538109-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1307.55מגן קד' חיצוני אוקטביה
VB621538109-013 חליפי1307.55מגן קד' חיצוני אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB62153811013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2259.9מגן קד' מושלם (הכנה+גריל) - אוקטביה
VB62153811013- חליפי2259.9מגן קד' מושלם (הכנה+גריל) - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215381T09-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1307.55מגן קד' חיצוני אוקטביה
VB6215381T09-013 חליפי1307.55מגן קד' חיצוני אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB621538404-013 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1232.69חיזוק מגן אח' - אוקטביה
VB621538404-013 חליפי1232.69חיזוק מגן אח' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621538509-012  אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1809.23מגן אח' - אוקטביה
VB621538509-012  חליפי1809.23מגן אח' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB6215385T09-012  אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1809.23מגן אח' - אוקטביה
VB6215385T09-012  חליפי1809.23מגן אח' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB6215387107 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי220.11תומך במגן אח' ימ' אמצעי(בחיבור) אוקטביה
VB6215387107 חליפי220.11תומך במגן אח' ימ' אמצעי(בחיבור) אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB6215387207 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי220.11תומך במגן אח' שמ' אמצעי(בחיבור) אוקטביה
VB6215387207 חליפי220.11תומך במגן אח' שמ' אמצעי(בחיבור) אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VB621539006 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי425.9תושבת ימ פלסטיק פנס ראשי-אוקטביה
VB621539006 חליפי425.9תושבת ימ פלסטיק פנס ראשי-אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621539106 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי425.9תושבת פנס ראשי שמ' אוקטביה
VB621539106 חליפי425.9תושבת פנס ראשי שמ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VB621539409 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי65.4תפס מגן אח' ימ'-אוקטביה
VB621539409 חליפי65.4תפס מגן אח' ימ'-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB621539509 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי65.4תפס מגן אח' שמ'-אוקטביה
VB621539509 חליפי65.4תפס מגן אח' שמ'-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB6215400013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2158.03פח חזית - אוקטביה
VB6215400013-  חליפי2158.03פח חזית - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215410013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2000.6מכסה מנוע - אוקטביה
VB6215410013-  חליפי2000.6מכסה מנוע - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215411013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי829.09כנף קד' ימ' - אוקטביה
VB6215411013- חליפי829.09כנף קד' ימ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215412013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי829.09כנף קד' שמ' - אוקטביה
VB6215412013- חליפי829.09כנף קד' שמ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215417-13- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי329ביטנה קד' ימ' אוקטביה
VB6215417-13- חליפי329ביטנה קד' ימ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215417114 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי66.1המשך ביטנה קד' ימ'  אוקטביה
VB6215417114 חליפי66.1המשך ביטנה קד' ימ'  אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215418013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי329ביטנה קד' שמ' - אוקטביה
VB6215418013- חליפי329ביטנה קד' שמ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215418114 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי65.1המשך ביטנה קד' שמ'  אוקטביה
VB6215418114 חליפי65.1המשך ביטנה קד' שמ'  אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB621541821013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי115.1ספויילר ביטנה קד' ימ'  אוקטביה
VB621541821013- חליפי115.1ספויילר ביטנה קד' ימ'  אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB621541822013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי115.1ספויילר ביטנה קד' שמ'  אוקטביה
VB621541822013- חליפי115.1ספויילר ביטנה קד' שמ'  אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB62154521RS -014 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי581.5מסגרת שחורה גריל קד' אוקטביה
VB62154521RS -014 חליפי581.5מסגרת שחורה גריל קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215452T013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי997.36מסגרת ניקל גריל - אוקטביה
VB6215452T013- חליפי997.36מסגרת ניקל גריל - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215455014 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי170.9סוגר ימ' - אוקטביה
VB6215455014 חליפי170.9סוגר ימ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB62154598013-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי121.4כיסוי מגן קד' שמ' אוקטביה
VB62154598013-חליפי121.4כיסוי מגן קד' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154599013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי121.4כיסוי למתיז פנס ראשי ימ' - אוקטביה
VB62154599013-  חליפי121.4כיסוי למתיז פנס ראשי ימ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154610013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי94.05מחזיר אור שמ' למגן אח' - אוקטביה
VB62154610013-  חליפי94.05מחזיר אור שמ' למגן אח' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154611013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי94.05מחזיר אור ימ' למגן אח'- אוקטביה
VB62154611013-  חליפי94.05מחזיר אור ימ' למגן אח'- אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215468013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי55.28כיסוי וו גרירה למגן קד' אוקטביה
VB6215468013- חליפי55.28כיסוי וו גרירה למגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154712014 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי99.4כיסוי מתיז מים ימ-אוקטביה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB62154712014 חליפי99.4כיסוי מתיז מים ימ-אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154722014 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי102.4כיסוי מתיז מים שמ'  אוקטביה
VB62154722014 חליפי102.4כיסוי מתיז מים שמ'  אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215473013-016 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי509.13מגן מצננים תח' - אוקטביה
VB6215473013-016 חליפי509.13מגן מצננים תח' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB62154761013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי158.2כיסוי ערפל ימ' במגן קד' אוקטביה
VB62154761013- חליפי158.2כיסוי ערפל ימ' במגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154762013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי158.2כיסוי ערפל שמ'+חור במגן קד' אוקטביה
VB62154762013- חליפי158.2כיסוי ערפל שמ'+חור במגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB621547621אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי159.2סורג שמ'- אוקטביה 014 ללא חור
VB621547621חליפי159.2סורג שמ'- אוקטביה 014 ללא חורVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215478013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי271.6גריל מרכ' במגן אוקטביה
VB6215478013- חליפי271.6גריל מרכ' במגן אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB62154791013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי229.4מחזיק ימ' למגן קד' אוקטביה
VB62154791013- חליפי229.4מחזיק ימ' למגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154792013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי229.4מחזיק שמ' למגן קד' - אוקטביה
VB62154792013-  חליפי229.4מחזיק שמ' למגן קד' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154801013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1208.79חיזוק למגן קד' אוקטביה
VB62154801013- חליפי1208.79חיזוק למגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154811A7 -13 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2269.87מגן קד'+חורים לחישנ'(ללא שפר')אוקטביה
VB62154811A7 -13 חליפי2269.87מגן קד'+חורים לחישנ'(ללא שפר')אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154813013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי3508.79מגן קד'+חור לשפריצ(ללא חיש')אוקטביה
VB62154813013-  חליפי3508.79מגן קד'+חור לשפריצ(ללא חיש')אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154814(ללא חור למתיז)RS 013-017 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1752.5מגן קד -אוקטביה
VB62154814(ללא חור למתיז)RS 013-017 חליפי1752.5מגן קד -אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215485013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1907.99מגן אח' חיצ' - אוקטביה
VB6215485013- חליפי1907.99מגן אח' חיצ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB62154851SW -010 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2508.89מגן אח- אוקטביה
VB62154851SW -010 חליפי2508.89מגן אח- אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VB62154852TST 014- סקודהחליפי3205.46מגן אח' אוקטביהRS ~ 013-016 אוקטביה
VB62154852TST 014- חליפי3205.46מגן אח' אוקטביהVAGRS ~ 013-016 אוקטביה

VB6215485T013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1907.99מגן אח' חיצ' - אוקטביה
VB6215485T013- חליפי1907.99מגן אח' חיצ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB621548613- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי683.25ספוילר מגן אח' ללא חיישנים- אוקטביה
VB621548613- חליפי683.25ספוילר מגן אח' ללא חיישנים- אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB62154861013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי683.25ספוילר מגן אח' עם חיישנים אוקטביה
VB62154861013- חליפי683.25ספוילר מגן אח' עם חיישנים אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154883013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי87מחזיק מסילה ימ' למגן אח' אוקטביה
VB62154883013- חליפי87מחזיק מסילה ימ' למגן אח' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62154884013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי87מחזיק מסילה שמ' למגן אח' אוקטביה
VB62154884013- חליפי87מחזיק מסילה שמ' למגן אח' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215500014- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי974.25פח חזית אוקטביה
VB6215500014- חליפי974.25פח חזית אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB6215578014- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי378.5סורג אמצעי אוקטביה
VB6215578014- חליפי378.5סורג אמצעי אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB62155791ST 14- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי120.4תפס פלסטיק אח' ימ' אוקטביה
VB62155791ST 14- חליפי120.4תפס פלסטיק אח' ימ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB62155792ST 14- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי120.4תפס פלסטיק אח' שמ' אוקטביה
VB62155792ST 14- חליפי120.4תפס פלסטיק אח' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VB6215611017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי1459.9כנף קד' ימ' אוקטביה
VB6215611017- חליפי1459.9כנף קד' ימ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB621561217- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי1459.9כנף קד' שמ' ללא חור לפנס אוקטביה
VB621561217- חליפי1459.9כנף קד' שמ' ללא חור לפנס אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB6215617017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי468.6בטנה קד' ימ' אוקטביה
VB6215617017- חליפי468.6בטנה קד' ימ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB6215618017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי468.6בטנה קד' שמ' אוקטביה
VB6215618017- חליפי468.6בטנה קד' שמ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156180017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי360.7ביטנה קד שמ'  - אוקטביה
VB62156180017-  חליפי360.7ביטנה קד שמ'  - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215651017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי679.09גריל קד' אוקטביה
VB6215651017- חליפי679.09גריל קד' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156511017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי805.13גריל חזית אוקטביה
VB62156511017- חליפי805.13גריל חזית אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215652017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי710.25מסגרת ניקל גריל קד' - אוקטביה
VB6215652017-  חליפי710.25מסגרת ניקל גריל קד' - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156521017- סקודהחליפי299.7מסגרת גריל שחורה-אוקטביהRS ~ 017-020 אוקטביה
VB62156521017- חליפי299.7מסגרת גריל שחורה-אוקטביהVAGRS ~ 017-020 אוקטביה

VB6215655017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי207.22גריל במגן ימ'- אוקטביה
VB6215655017- חליפי207.22גריל במגן ימ'- אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB6215656017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי207.22גריל במגן שמ'- אוקטביה
VB6215656017- חליפי207.22גריל במגן שמ'- אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156610017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי3910.9מכסה מנוע - אוקטביה
VB62156610017-  חליפי3910.9מכסה מנוע - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215666013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי41.9כיסוי וו גרירה מגן אח' אוקטביה
VB6215666013- חליפי41.9כיסוי וו גרירה מגן אח' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VB621566817- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי35.5כיסוי וו גיררה קד אוקטביה
VB621566817- חליפי35.5כיסוי וו גיררה קד אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156686017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי307.3ניקל גריל קד' אוקטביה
VB62156686017- חליפי307.3ניקל גריל קד' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB621567117- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי68.8כיסוי מתיז ימין אוקטביה
VB621567117- חליפי68.8כיסוי מתיז ימין אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB621567217- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי73.1כיסוי מתיז שמ' אוקטביה
VB621567217- חליפי73.1כיסוי מתיז שמ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB6215673017- אטקה ~ 016-020סקודהחליפי727.25מגן מנוע מרכזי - אוקטביה 013-020/אטקה
VB6215673017- חליפי727.25מגן מנוע מרכזי - אוקטביה 013-020/אטקהVAG016-020 ~ אטקה
VB621567417 אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי423.26כוורת תחתונה למגן קד אוקטביה
VB621567417 חליפי423.26כוורת תחתונה למגן קד אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156761017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי210.29תריס ערפל ימ' אוקטביה
VB62156761017- חליפי210.29תריס ערפל ימ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB62156762017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי210.29תריס ערפל שמ' אוקטביה
VB62156762017- חליפי210.29תריס ערפל שמ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB6215677317- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי256.59פס קישוט במגן ימ' אוקטביה
VB6215677317- חליפי256.59פס קישוט במגן ימ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB6215677417- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי256.59פס קישוט במגן שמ' אוקטביה
VB6215677417- חליפי256.59פס קישוט במגן שמ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215678017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי395.56גריל תחתון למגן קד -אוקטביה
VB6215678017- חליפי395.56גריל תחתון למגן קד -אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156781018-  אוקטביה RS - סקודהחליפי187.9גריל במגןRS ~ 017-020 אוקטביה
VB62156781018-  אוקטביה RS - חליפי187.9גריל במגןVAGRS ~ 017-020 אוקטביה

VB621567810017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי219.2גריל במגן קד'  אוקטביה
VB621567810017- חליפי219.2גריל במגן קד'  אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156791017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי134.9תומך קד ימ' אוקטביה
VB62156791017- חליפי134.9תומך קד ימ' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB621567911017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי609.9פחית לכנף קד' ימ' - אוקטביה
VB621567911017-  חליפי609.9פחית לכנף קד' ימ' - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156792017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי136.1תפס למגן קד שמ  אוקטביה
VB62156792017-  חליפי136.1תפס למגן קד שמ  אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB621567921017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי609.9פחית כנף שמ'-אוקטביה
VB621567921017- חליפי609.9פחית כנף שמ'-אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215679317 קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי71.4תפס מגן קד' ימ'-אוקטביה
VB6215679317 חליפי71.4תפס מגן קד' ימ'-אוקטביהVAG017-021 ~ קודיאק
VB62156794017-אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי71.4תפס מגן קדמי שמאל אוקטביה
VB62156794017-חליפי71.4תפס מגן קדמי שמאל אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215680017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי1351.9חיזוק מגן קד' אוקטביה
VB6215680017- חליפי1351.9חיזוק מגן קד' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VB6215681017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי3309.46מגן קד' חיצוני אוקטביה
VB6215681017- חליפי3309.46מגן קד' חיצוני אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156811אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי3650.3מגן קדמי אוקטביה -017 +חורים לשפריצר
VB62156811חליפי3650.3מגן קדמי אוקטביה -017 +חורים לשפריצרVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156811Tאוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי3650.3מגן קדמי אוקטביה -017 +חורים לשפריצר
VB62156811Tחליפי3650.3מגן קדמי אוקטביה -017 +חורים לשפריצרVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215681T017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי3309.46מגן קד' חיצוני אוקטביה
VB6215681T017- חליפי3309.46מגן קד' חיצוני אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215685017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי2960.9מגן אח' אוקטביה
VB6215685017- חליפי2960.9מגן אח' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB62156851TSW 017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי3309.6מגן אח' חיצ'-אוקטביה
VB62156851TSW 017- חליפי3309.6מגן אח' חיצ'-אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215685T017- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי2960.9מגן אח' אוקטביה
VB6215685T017- חליפי2960.9מגן אח' אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB6215700SW/021-  RS/020  -021-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי1469.4פח חזית - אוקטביה
VB6215700SW/021-  RS/020  -021-  חליפי1469.4פח חזית - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB6215710SW/021-  RS/020  -021-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי3542.46מכסה מנוע - אוקטביה
VB6215710SW/021-  RS/020  -021-  חליפי3542.46מכסה מנוע - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB6215711RS/020  -021-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי1351.2כנף קד' ימ' - אוקטביה
VB6215711RS/020  -021-  חליפי1351.2כנף קד' ימ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB6215712RS/020  -021-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי1351.2כנף קד' שמ' - אוקטביה
VB6215712RS/020  -021-  חליפי1351.2כנף קד' שמ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157121RS/020  -021-  סקודהחליפי1420כנף קד' שמ' (פתח לטעינה) - אוקטביהRS ~  -021 אוקטביה
VB62157121RS/020  -021-  חליפי1420כנף קד' שמ' (פתח לטעינה) - אוקטביהVAGRS ~  -021 אוקטביה

VB6215733SR/020  -021-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי205.4כיסוי גשר על' - אוקטביה
VB6215733SR/020  -021-  חליפי205.4כיסוי גשר על' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157511020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי235.7גריל קד' ללא ניקל - אוקטביה
VB62157511020-  חליפי235.7גריל קד' ללא ניקל - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB6215752020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי592.5מסגרת לגריל קד' - אוקטביה
VB6215752020-  חליפי592.5מסגרת לגריל קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157555020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי83כונס במגן קד' ימ' - אוקטביה
VB62157555020-  חליפי83כונס במגן קד' ימ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB621575551020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי83כונס במגן קד' ימ' - אוקטביה
VB621575551020-  חליפי83כונס במגן קד' ימ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157556020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי83כונס במגן קד' שמ' - אוקטביה
VB62157556020-  חליפי83כונס במגן קד' שמ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB621575561020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי83כונס במגן קד' שמ' - אוקטביה
VB621575561020-  חליפי83כונס במגן קד' שמ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB621575615020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי65.6כיסוי מתיז למגן קד' ימ' -אוקטביה
VB621575615020-  חליפי65.6כיסוי מתיז למגן קד' ימ' -אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB621575616020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי65.6כיסוי מתיז למגן קד' שמ' -אוקטביה
VB621575616020-  חליפי65.6כיסוי מתיז למגן קד' שמ' -אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157585RS  -021 סקודהחליפי65.2כיסוי למתז פנס ראשי ימ' - אוקטביהRS ~  -021 אוקטביה
VB62157585RS  -021 חליפי65.2כיסוי למתז פנס ראשי ימ' - אוקטביהVAGRS ~  -021 אוקטביה

VB6215773020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי287קישוט ניקל לכיסוי ערפל ימ' -אוקטביה
VB6215773020-  חליפי287קישוט ניקל לכיסוי ערפל ימ' -אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB6215774020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי287קישוט ניקל לכיסוי ערפל שמ' -אוקטביה
VB6215774020-  חליפי287קישוט ניקל לכיסוי ערפל שמ' -אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157761020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי149.6כיסוי ערפל קד' ימ' - אוקטביה
VB62157761020-  חליפי149.6כיסוי ערפל קד' ימ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB621577611020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי175.6כיסוי ערפל קד' ימ' - אוקטביה
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VB621577611020-  חליפי175.6כיסוי ערפל קד' ימ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157762017-019 אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי149.6כיסוי ערפל קד' שמ' - אוקטביה
VB62157762017-019 חליפי149.6כיסוי ערפל קד' שמ' - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VB621577621020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי175.6כיסוי ערפל קד' שמ' - אוקטביה
VB621577621020-  חליפי175.6כיסוי ערפל קד' שמ' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB62157771020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי102.6קישוט ימ' למגן קד' - אוקטביה
VB62157771020-  חליפי102.6קישוט ימ' למגן קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB62157772020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי102.6קישוט שמ' למגן קד' - אוקטביה
VB62157772020-  חליפי102.6קישוט שמ' למגן קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB62157775020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי383.5פס קישוט ניקל למגן קד' - אוקטביה
VB62157775020-  חליפי383.5פס קישוט ניקל למגן קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB62157791RS  -021 סקודהחליפי83.8תומך ימ' לגריל קד' - אוקטביהRS ~  -021 אוקטביה
VB62157791RS  -021 חליפי83.8תומך ימ' לגריל קד' - אוקטביהVAGRS ~  -021 אוקטביה
VB62157792SW/021-  RS  -021 סקודהחליפי83.8תומך שמ' לגריל קד' - אוקטביהRS ~  -021 אוקטביה
VB62157792SW/021-  RS  -021 חליפי83.8תומך שמ' לגריל קד' - אוקטביהVAGRS ~  -021 אוקטביה
VB62157793020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי96.9תומך ימ' למגן קד' - אוקטביה
VB62157793020-  חליפי96.9תומך ימ' למגן קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB62157794020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי96.9תומך שמ' למגן קד' - אוקטביה
VB62157794020-  חליפי96.9תומך שמ' למגן קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB62157802020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי1978.92חיזוק פנ' למגן קד' (רגליים) - אוקטביה
VB62157802020-  חליפי1978.92חיזוק פנ' למגן קד' (רגליים) - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה

VB6215785020-  סקודהחליפי2482מגן אח' - אוקטביהRS ~ 017-020 אוקטביה
VB6215785020-  חליפי2482מגן אח' - אוקטביהVAGRS ~ 017-020 אוקטביה
VB621620006- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי985.9פח חזית מושלם - אוקטביה
VB621620006- חליפי985.9פח חזית מושלם - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VB622510000-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי980.39פח חזית מושלם פלס' - פאביה
VB622510000-07 חליפי980.39פח חזית מושלם פלס' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622511000-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1444מכסה מנוע - פאביה
VB622511000-05 חליפי1444מכסה מנוע - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622511100-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי544כנף קד' ימ' - פאביה
VB622511100-05 חליפי544כנף קד' ימ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622511200-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי546כנף קד' שמ' - פאביה
VB622511200-05 חליפי546כנף קד' שמ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622511800-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי220ביטנה כנף קד' שמ' - פאביה
VB622511800-05 חליפי220ביטנה כנף קד' שמ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622515100-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי418.3גריל קד' מוש' - פאביה
VB622515100-05 חליפי418.3גריל קד' מוש' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VB6225177200-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי135.9קשוט למגן קד' שמ' - פאביה
VB6225177200-05 חליפי135.9קשוט למגן קד' שמ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB6225177306- פאביה ~ 05-07סקודהחליפי158.9פס קישוט ימ' במגן קד' פאביה
VB6225177306- חליפי158.9פס קישוט ימ' במגן קד' פאביהVAG05-07 ~ פאביה
VB6225177406 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי158.9פס קישוט שמ' במגן קד פאביה
VB6225177406 חליפי158.9פס קישוט שמ' במגן קד פאביהVAG05-07 ~ פאביה

VB622517800-02 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי175.9גריל במגן קד' מרכזי - פאביה
VB622517800-02 חליפי175.9גריל במגן קד' מרכזי - פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VB6225178100-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי35.8גריל במגן קד' ימ' - פאביה
VB6225178100-05 חליפי35.8גריל במגן קד' ימ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB6225178200-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי53.5גריל במגן קד' שמ' - פאביה
VB6225178200-05 חליפי53.5גריל במגן קד' שמ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VB622518000-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי382.32חיזוק מגן קד' - פאביה
VB622518000-07 חליפי382.32חיזוק מגן קד' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622518100-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי841.33מגן קד' חיצ' - פאביה
VB622518100-05 חליפי841.33מגן קד' חיצ' - פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VB6225181106-07 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי618.5מגן קד' - פביה
VB6225181106-07 חליפי618.5מגן קד' - פביהVAG08-014 ~ פאביה

VB62251811T06-07 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי618.5מגן קד' - פביה
VB62251811T06-07 חליפי618.5מגן קד' - פביהVAG05-07 ~ פאביה

VB622518500-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי878מגן אח' חצ'  פביה
VB622518500-05 חליפי878מגן אח' חצ'  פביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622519100-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי41תפס ימ' למגן פביה
VB622519100-05 חליפי41תפס ימ' למגן פביהVAG00-05 ~ פאביה
VB622519204 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי41מוביל פגוש קד' שמ' פאביה
VB622519204 חליפי41מוביל פגוש קד' שמ' פאביהVAG05-07 ~ פאביה
VB622525105-08 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי418.3גריל קד' ערום פביה
VB622525105-08 חליפי418.3גריל קד' ערום פביהVAG05-07 ~ פאביה

VB6225251105-08 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי456.25גריל קד' מושלם!!! פביה
VB6225251105-08 חליפי456.25גריל קד' מושלם!!! פביהVAG05-07 ~ פאביה
VB6225278205 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי50.7תריס מגן קד' שמאל-פביה
VB6225278205 חליפי50.7תריס מגן קד' שמאל-פביהVAG05-07 ~ פאביה
VB6225279305+ פאביה ~ 05-07סקודהחליפי37.4תומך ימ' למגן -פאביה
VB6225279305+ חליפי37.4תומך ימ' למגן -פאביהVAG05-07 ~ פאביה
VB62252841SW -08 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי961.13חיזוק אח' - פאביה
VB62252841SW -08 חליפי961.13חיזוק אח' - פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VB6225285SW  -08 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי3694.9מגן אח' - פאביה
VB6225285SW  -08 חליפי3694.9מגן אח' - פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VB6225300010- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1807.59פח חזית - פביה
VB6225300010- חליפי1807.59פח חזית - פביהVAG08-014 ~ פאביה
VB6225310010-014 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי2908.56מכסה מנוע - פבייה
VB6225310010-014 חליפי2908.56מכסה מנוע - פבייהVAG08-014 ~ פאביה

VB62253101010- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי891קשוט ניקל למכסה מנוע רום סטאר/פאביה
VB62253101010- חליפי891קשוט ניקל למכסה מנוע רום סטאר/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר

VB6225351011- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי373.15גריל קד' שחור - פבייה
VB6225351011- חליפי373.15גריל קד' שחור - פבייהVAG08-014 ~ פאביה
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VB62253522011- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי216.5מסגרת לגריל קד' - פבייה
VB62253522011- חליפי216.5מסגרת לגריל קד' - פבייהVAG08-014 ~ פאביה

VB62253532011 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי401.4גריל קד' מושלם+ניקל פבייה
VB62253532011 חליפי401.4גריל קד' מושלם+ניקל פבייהVAG08-014 ~ פאביה

VB62253671רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי129.1קישוט דלת קד' ימ' - רומסטאר
VB62253671חליפי129.1קישוט דלת קד' ימ' - רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VB6225373011- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1150.9מגן רצפה ימ' תח' פאביה
VB6225373011- חליפי1150.9מגן רצפה ימ' תח' פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VB62253761-010 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי105.5כיסוי ערפל קד' ימ' רום סטאר/פאביה
VB62253761-010 חליפי105.5כיסוי ערפל קד' ימ' רום סטאר/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VB62253762רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי105.5כיסוי ערפל קד' שמ' מרכזי רום סטאר 2010/פאביה
VB62253762חליפי105.5כיסוי ערפל קד' שמ' מרכזי רום סטאר 2010/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VB62253781רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי63.6גריל תח' ימ' במגן קד' - פאביה 10/ רום סטאר
VB62253781חליפי63.6גריל תח' ימ' במגן קד' - פאביה 10/ רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VB6225378208-014 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי63.6גריל תח' שמ' במגן קד' - פאביה
VB6225378208-014 חליפי63.6גריל תח' שמ' במגן קד' - פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VB6225378282רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי75.1גריל במגן פנימי שמ' רום סטאר
VB6225378282חליפי75.1גריל במגן פנימי שמ' רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VB62253787רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי260.11גריל מרכזי במגן רום בטאר 2010/פאביה
VB62253787חליפי260.11גריל מרכזי במגן רום בטאר 2010/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VB6225379108- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי54.9תומך צדדי ימ' למגן קד' - פאביה+רום סטאר
VB6225379108- חליפי54.9תומך צדדי ימ' למגן קד' - פאביה+רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VB622537911011- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי60.55תומך פגוש קד ימ' רומסטאר
VB622537911011- חליפי60.55תומך פגוש קד ימ' רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VB62253793רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי78.99תומך צדדי ימ' למגן קד' - פאבייה -011/ רום סטאר
VB62253793חליפי78.99תומך צדדי ימ' למגן קד' - פאבייה -011/ רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VB62253794פאביה ~ 08-014סקודהחליפי78.99תפס מגן קד שמ פבייה 010/ רום סטאר
VB62253794חליפי78.99תפס מגן קד שמ פבייה 010/ רום סטארVAG08-014 ~ פאביה

VB6225380010- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1527.9חיזוק קד' - פבייה
VB6225380010- חליפי1527.9חיזוק קד' - פבייהVAG08-014 ~ פאביה
VB6225382010- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי378.25ספוילר קד' - פביה
VB6225382010- חליפי378.25ספוילר קד' - פביהVAG08-014 ~ פאביה
VB6225392010-  רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי56.25תפס שמ' למגן קד'  רום סטאר/פאביה
VB6225392010-  חליפי56.25תפס שמ' למגן קד'  רום סטאר/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VB6225400'פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1259.9פח חזית פבייה -014 פתח צינור בצד ימ
VB6225400'חליפי1259.9פח חזית פבייה -014 פתח צינור בצד ימVAG015-018 ~ פאביה
VB6225410014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי3100.9מכסה מנוע  פבייה
VB6225410014- חליפי3100.9מכסה מנוע  פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB6225417015-018 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי457.13ביטנה קד' ימ' - פאביה
VB6225417015-018 חליפי457.13ביטנה קד' ימ' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה
VB6225418015-018 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי255.7ביטנה קד' שמ' - פאביה
VB6225418015-018 חליפי255.7ביטנה קד' שמ' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה
VB6225449015-018 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי450.4בולם דלת מטען - פאביה
VB6225449015-018 חליפי450.4בולם דלת מטען - פאביהVAG015-018 ~ פאביה
VB6225451015-018 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי310.9גריל תח' במגן קד' - פאביה
VB6225451015-018 חליפי310.9גריל תח' במגן קד' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה

VB62254511T014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי557.7גריל  קד' - פביה
VB62254511T014- חליפי557.7גריל  קד' - פביהVAG015-018 ~ פאביה

VB6225451T014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי322.9גריל במגן קד' פביה
VB6225451T014- חליפי322.9גריל במגן קד' פביהVAG015-018 ~ פאביה

VB6225452014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי714.8מסגרת גריל קד' פבייה
VB6225452014- חליפי714.8מסגרת גריל קד' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB6225453014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי365.44גריל קד' - פבייה
VB6225453014- חליפי365.44גריל קד' - פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB622545414- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי323.3כוורת מגן קד' פאביה
VB622545414- חליפי323.3כוורת מגן קד' פאביהVAG015-018 ~ פאביה
VB622546815 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי26.9כיסוי וו גרירה קד'-פאביה
VB622546815 חליפי26.9כיסוי וו גרירה קד'-פאביהVAG015-018 ~ פאביה

VB62254761014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי88.2כיסוי ערפל ימ' בלי חור פביה
VB62254761014- חליפי88.2כיסוי ערפל ימ' בלי חור פביהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254762014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי88.2כיסוי ערפל שמ' בלי חור פביה
VB62254762014- חליפי88.2כיסוי ערפל שמ' בלי חור פביהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254781014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי43.8גריל ימ' במגן פבייה
VB62254781014- חליפי43.8גריל ימ' במגן פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254782014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי43.8גריל שמ' במגן פבייה
VB62254782014- חליפי43.8גריל שמ' במגן פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254791014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי43.7תומך מגן קד' ימ' פבייה
VB62254791014- חליפי43.7תומך מגן קד' ימ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254792014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי43.7תומך מגן קד' שמ' פבייה
VB62254792014- חליפי43.7תומך מגן קד' שמ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה

VB6225481014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1805.55מגן קד' חיצ' פבייה
VB6225481014- חליפי1805.55מגן קד' חיצ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB6225484SW 2015 פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1284.13חיזוק אח-פביה
VB6225484SW 2015 חליפי1284.13חיזוק אח-פביהVAG015-018 ~ פאביה

VB62254841015-  פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1099.13חיזוק אח' - פאביה
VB62254841015-  חליפי1099.13חיזוק אח' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254851015- סקודהחליפי3305.13מגן אח' - פביהSW ~ -015 פאביה
VB62254851015- חליפי3305.13מגן אח' - פביהVAGSW ~ -015 פאביה

VB62254851T015- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי3305.13מגן אח' - פביה
VB62254851T015- חליפי3305.13מגן אח' - פביהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254852T015-  סקודהחליפי2108.56מגן אח' - פאביהSW ~ -015 פאביה
VB62254852T015-  חליפי2108.56מגן אח' - פאביהVAGSW ~ -015 פאביה

VB6225485T014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי2588.46מגן אח' פבייה
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VB6225485T014- חליפי2588.46מגן אח' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB62254880015-  פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1451.6חיזוק קד' (רדאר) - פאביה
VB62254880015-  חליפי1451.6חיזוק קד' (רדאר) - פאביהVAG015-018 ~ פאביה

VB6225500'פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1251.13פח חזית-פאביה 017 פתח צינור בצד שמ
VB6225500'חליפי1251.13פח חזית-פאביה 017 פתח צינור בצד שמVAG015-018 ~ פאביה
VB6225551019-  פאביה ~ 015-018סקודהחליפי397.9גריל קד' - פאביה
VB6225551019-  חליפי397.9גריל קד' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה
VB6225552019-  פאביה ~ 015-018סקודהחליפי735.9מסגרת גריל קד' - פאביה
VB6225552019-  חליפי735.9מסגרת גריל קד' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה

VB6225580T019-  פאביה ~ 019-021סקודהחליפי2384.6מגן קד' - פאביה
VB6225580T019-  חליפי2384.6מגן קד' - פאביהVAG019-021 ~ פאביה

VB623311703-08 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי448ביטנה כנף קד' ימ' - סופוב
VB623311703-08 חליפי448ביטנה כנף קד' ימ' - סופובVAG03-05 ~ סופרב
VB623311803-08 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי439ביטנה כנף קד' שמ' - סופרב
VB623311803-08 חליפי439ביטנה כנף קד' שמ' - סופרבVAG03-05 ~ סופרב
VB623320009-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1307.56פח חזית סקודה סופרב
VB623320009-012 חליפי1307.56פח חזית סקודה סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB623321009-011 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2358.77מכסה מנוע - סופרב
VB623321009-011 חליפי2358.77מכסה מנוע - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB623321109- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2088.46כנף קד' ימ' - סקודה סופרב
VB623321109- חליפי2088.46כנף קד' ימ' - סקודה סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233211409- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי4063.2דלת קד' שמ' - סופרב
VB6233211409- חליפי4063.2דלת קד' שמ' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB623321209- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2119.1כנף קד' שמ' - סקודה סופרב
VB623321209- חליפי2119.1כנף קד' שמ' - סקודה סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233212409-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי3854דלת קד' ימ' - סופרב
VB6233212409-012 חליפי3854דלת קד' ימ' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233217010- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי585.55ביטנה כנף קד' ימ' סופרב
VB6233217010- חליפי585.55ביטנה כנף קד' ימ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB623321809- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי585.55ביטנה כנף קד' שמ' - סופרב
VB623321809- חליפי585.55ביטנה כנף קד' שמ' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233241409- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2201.5דלת אח' שמ' - סופרב
VB6233241409- חליפי2201.5דלת אח' שמ' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233242409-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2201.5דלת אח' ימ' - סופרב
VB6233242409-012 חליפי2201.5דלת אח' ימ' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233249-09 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי4685.3מכסה מטען חלק תחתון סופרב
VB6233249-09 חליפי4685.3מכסה מטען חלק תחתון סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB623325109-  סופרב ~ 09-012סקודהחליפי297.22גריל תחתון - סופרב
VB623325109-  חליפי297.22גריל תחתון - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233253סופרב ~ 09-012סקודהחליפי712.33גריל קדמי סופרב 09-012 +ניקל
VB6233253חליפי712.33גריל קדמי סופרב 09-012 +ניקלVAG09-012 ~ סופרב
VB623325809- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי955.46ניקל מכסה מנוע סופרב
VB623325809- חליפי955.46ניקל מכסה מנוע סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233262108+ סופרב ~ 09-012סקודהחליפי154.35תומך מגן קד' ימין סופרב
VB6233262108+ חליפי154.35תומך מגן קד' ימין סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233262209+ סופרב ~ 09-012סקודהחליפי154.35שפם לפנס ראשי שמ' סופרב
VB6233262209+ חליפי154.35שפם לפנס ראשי שמ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB623326709-  סופרב ~ 09-012סקודהחליפי135.22כיסוי וו גרירה אח'- סופרב
VB623326709-  חליפי135.22כיסוי וו גרירה אח'- סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233267210 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי273.6פס קישוט דלת קד' שמ' -סופרב
VB6233267210 חליפי273.6פס קישוט דלת קד' שמ' -סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233267309-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי273.6קישוט דלת קד' ימ' ניקל  - סופרב
VB6233267309-012 חליפי273.6קישוט דלת קד' ימ' ניקל  - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233268109-012סופרב ~ 09-012סקודהחליפי337.59קישוט דלת אח' ימ'- סופרב
VB6233268109-012חליפי337.59קישוט דלת אח' ימ'- סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233268210 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי305פס קישוט דלת אח' שמ' -סופרב
VB6233268210 חליפי305פס קישוט דלת אח' שמ' -סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB623327009- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1898.33קישוט ניקל לגריל במגן סופר
VB623327009- חליפי1898.33קישוט ניקל לגריל במגן סופרVAG09-012 ~ סופרב

VB6233278209- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי105.55גריל במגן קד' שמ' סופר
VB6233278209- חליפי105.55גריל במגן קד' שמ' סופרVAG09-012 ~ סופרב

VB623328008-13 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1928.56חיזוק קד' סופרב
VB623328008-13 חליפי1928.56חיזוק קד' סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB62332804סופרב ~ 09-012סקודהחליפי105.9תריס מגן קד' ימ' -סופרב
VB62332804חליפי105.9תריס מגן קד' ימ' -סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB623328109-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2863.55מגן קד' - סופרב
VB623328109-012 חליפי2863.55מגן קד' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233282B  09 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי992.11ספויילר אח' עם חור לחיישן -סופר
VB6233282B  09 חליפי992.11ספויילר אח' עם חור לחיישן -סופרVAG09-012 ~ סופרב

VB6233282109 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי992.11ספויילר אח' תחתון עם חור לחיישן סופרב
VB6233282109 חליפי992.11ספויילר אח' תחתון עם חור לחיישן סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB623328409-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2765.69חיזוק מגן אח' - סופרב
VB623328409-012 חליפי2765.69חיזוק מגן אח' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB623328509-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2881.3מגן אח'  - סופרב
VB623328509-012 חליפי2881.3מגן אח'  - סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VB6233288110 סופרב-R סופרב ~ 09-012סקודהחליפי230.7תומך אח
VB6233288110 סופרב-R חליפי230.7תומך אחVAG09-012 ~ סופרב
VB6233288209 סופרב L 'סופרב ~ 09-012סקודהחליפי105.4תומך אח
VB6233288209 סופרב L 'חליפי105.4תומך אחVAG09-012 ~ סופרב
VB62332884013- סופרב L סופרב ~ 013-015סקודהחליפי105.8תומך אח' אמצעי
VB62332884013- סופרב L חליפי105.8תומך אח' אמצעיVAG013-015 ~ סופרב

VB623329109-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי64.3תומך צדדי ימ' למגן קד' - סופרב
VB623329109-012 חליפי64.3תומך צדדי ימ' למגן קד' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
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VB623329210 סופרב ~ 013-015סקודהחליפי64.3תפס שמ' מגן קד-סקודה סופרב
VB623329210 חליפי64.3תפס שמ' מגן קד-סקודה סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB62332961B 011 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי226.4ציר מכסה מנוע ימ סופר
VB62332961B 011 חליפי226.4ציר מכסה מנוע ימ סופרVAG09-012 ~ סופרב
VB62332962B 011 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי226.4ציר מכסה מנוע שמ סופר
VB62332962B 011 חליפי226.4ציר מכסה מנוע שמ סופרVAG09-012 ~ סופרב

VB6233298010- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי144.7סמל יצרן אח'/קד' - סופרב
VB6233298010- חליפי144.7סמל יצרן אח'/קד' - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VB6233310013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי4173.15מכסה מנוע - סופרב
VB6233310013- חליפי4173.15מכסה מנוע - סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB62333101013- סופרב R סופרב ~ 013-015סקודהחליפי103.4תומך אח' אמצעי
VB62333101013- סופרב R חליפי103.4תומך אח' אמצעיVAG013-015 ~ סופרב

VB6233311013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי2089.13כנף קדמי ימ' - סופרב
VB6233311013- חליפי2089.13כנף קדמי ימ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VB6233312013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי2089.13כנף קד' שמ' - סופרב
VB6233312013- חליפי2089.13כנף קד' שמ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VB6233351סופרב ~ 013-015סקודהחליפי1302.13גריל קד' - סופרב-013 מוש' כולל מסגרת ניקל
VB6233351חליפי1302.13גריל קד' - סופרב-013 מוש' כולל מסגרת ניקלVAG013-015 ~ סופרב

VB62333521013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי1021.88ניקל גריל עליון - סופרב
VB62333521013- חליפי1021.88ניקל גריל עליון - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VB62333522013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי243.3מסגרת גריל שמ' - סופרב
VB62333522013- חליפי243.3מסגרת גריל שמ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VB62333523013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי243.3מסגרת לגריל ימ' - סופרב
VB62333523013- חליפי243.3מסגרת לגריל ימ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB623336813 סופרב ~ 013-015סקודהחליפי57.2כיסוי וו גרירה קד' סופרב
VB623336813 חליפי57.2כיסוי וו גרירה קד' סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB62333781013-  סופרב ~ 013-015סקודהחליפי115גריל תח' ימ' במגן קד' - סופרב
VB62333781013-  חליפי115גריל תח' ימ' במגן קד' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB62333781113- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי357.4ניקל לגריל תחתון ימין במגן קד' סופרב
VB62333781113- חליפי357.4ניקל לגריל תחתון ימין במגן קד' סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB62333782013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי114גריל שמ' במגן קד' -סופרב
VB62333782013- חליפי114גריל שמ' במגן קד' -סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB62333782113- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי347.4ניקל לגריל שמאל תחתון במגן קד' סופרב
VB62333782113- חליפי347.4ניקל לגריל שמאל תחתון במגן קד' סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VB6233381T013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי2865.9מגן קד' - סופרב
VB6233381T013- חליפי2865.9מגן קד' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB6233385013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי3223.25מגן אח' חיצ' - סופרב
VB6233385013- חליפי3223.25מגן אח' חיצ' - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VB6233400016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי1877פח חזית -סופרב
VB6233400016- חליפי1877פח חזית -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233404016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי199.6פח משקף קד' שמ' -סופרב
VB6233404016- חליפי199.6פח משקף קד' שמ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233410016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי4959מכסה מנוע -סופרב
VB6233410016- חליפי4959מכסה מנוע -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233411016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי2859.9כנף קד' ימ' -סופרב
VB6233411016- חליפי2859.9כנף קד' ימ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233412016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי2859.9כנף קד' שמ' -סופרב
VB6233412016- חליפי2859.9כנף קד' שמ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233417016-019 סופרב ~ 016-019סקודהחליפי899.6ביטנה קד' ימ' - סופרב
VB6233417016-019 חליפי899.6ביטנה קד' ימ' - סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233418016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי672.2ביטנה קד' שמ' -סופרב
VB6233418016- חליפי672.2ביטנה קד' שמ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB6233452T016- חליפי1087.56מסגרת גריל קד' -סופרב
VB6233455016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי170.5גריל ימ' במגן -סופרב
VB6233455016- חליפי170.5גריל ימ' במגן -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233456016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי170.5גריל שמ' במגן -סופרב
VB6233456016- חליפי170.5גריל שמ' במגן -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233468016-019 סופרב ~ 016-019סקודהחליפי186.08כיסוי וו גרירה קד' - סופרב
VB6233468016-019 חליפי186.08כיסוי וו גרירה קד' - סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB62334772016-  סופרב ~ 016-019סקודהחליפי1180.9קישוט לגריל תח' במגן קד' (ניקל) - סופרב
VB62334772016-  חליפי1180.9קישוט לגריל תח' במגן קד' (ניקל) - סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB623347721016- חליפי881.36קישוט תח' לגריל במגן קד' (שחור) - סופרב
VB62334773016- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי360.7ניקל גריל שמ' במגן -סופרב
VB62334773016- חליפי360.7ניקל גריל שמ' במגן -סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VB623347731016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי360.7קישוט שמ' לגריל במגן קד' (שחור) - סופרב
VB623347731016- חליפי360.7קישוט שמ' לגריל במגן קד' (שחור) - סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB62334774016- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי360.7ניקל גריל ימ' במגן -סופרב
VB62334774016- חליפי360.7ניקל גריל ימ' במגן -סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VB62334791016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי165תומך קד' שמ' -סופרב
VB62334791016- חליפי165תומך קד' שמ' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB62334792016-  סופרב ~ 016-019סקודהחליפי165תומך צדדי ימ' למגן קד' - סופרב
VB62334792016-  חליפי165תומך צדדי ימ' למגן קד' - סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB62334801016-019 סופרב ~ 016-019סקודהחליפי1371.45חיזוק קד' (ללא תושבת ראדר) - סופרב
VB62334801016-019 חליפי1371.45חיזוק קד' (ללא תושבת ראדר) - סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB6233481016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי3508.99מגן קד' -סופרב
VB6233481016- חליפי3508.99מגן קד' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB62334811016-  סופרב ~ 016-019סקודהחליפי4305.59מגן קד' (שפריצרים) -סופרב
VB62334811016-  חליפי4305.59מגן קד' (שפריצרים) -סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB62334811T016-  סופרב ~ 016-019סקודהחליפי4305.59מגן קד' (שפריצרים) -סופרב
VB62334811T016-  חליפי4305.59מגן קד' (שפריצרים) -סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB6233481T016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי3509.9מגן קד' -סופרב
VB6233481T016- חליפי3509.9מגן קד' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב

VB6233482016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי725.9ספויילר קד' -סופרב
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VB6233482016- חליפי725.9ספויילר קד' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233485016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי5457.13מגן אח' -סופרב
VB6233485016- חליפי5457.13מגן אח' -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6233553020-  סופרב ~  -020סקודהחליפי977.5גריל קד' - סופרב
VB6233553020-  חליפי977.5גריל קד' - סופרבVAG020-  ~ סופרב

VB6233553T020-  סופרב ~  -020סקודהחליפי977.5גריל קד' - סופרב
VB6233553T020-  חליפי977.5גריל קד' - סופרבVAG020-  ~ סופרב

VB62335811T(עם שפריצר וללא קישוט) סופרב ~  -020סקודהחליפי3482.2מגן קד' - סופרב  -020
VB62335811T(עם שפריצר וללא קישוט) חליפי3482.2מגן קד' - סופרב  -020VAG020-  ~ סופרב

VB6233581T(ללא שפריצר) סופרב ~  -020סקודהחליפי3430.68מגן קד' - סופרב  -020
VB6233581T(ללא שפריצר) חליפי3430.68מגן קד' - סופרב  -020VAG020-  ~ סופרב

VB6233584016-019 סופרב ~ 016-019סקודהחליפי1790חיזוק אח' - סופרב
VB6233584016-019 חליפי1790חיזוק אח' - סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VB6234100017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי1296.2פח חזית קודיאק
VB6234100017- חליפי1296.2פח חזית קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234103017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי131.1פחית ימ' לפח חזית קודיאק
VB6234103017- חליפי131.1פחית ימ' לפח חזית קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234104017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי143.5פחית המשך שמ' לפח חזית קודיאק
VB6234104017- חליפי143.5פחית המשך שמ' לפח חזית קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234110017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי5501.33מכסה מנוע קודיאק
VB6234110017- חליפי5501.33מכסה מנוע קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB62341100017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי1988.8פח חזית -קודיאק
VB62341100017- חליפי1988.8פח חזית -קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234111017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי2155.9כנף קד' ימ' קודיאק
VB6234111017- חליפי2155.9כנף קד' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB62341114017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי3991דלת קד' ימ' קודיאק
VB62341114017- חליפי3991דלת קד' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234112017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי2309.9כנף קד' שמ' קודיאק
VB6234112017- חליפי2309.9כנף קד' שמ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB62341124017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי3991דלת קד' שמ' קודיאק
VB62341124017- חליפי3991דלת קד' שמ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234117017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי607.5ביטנה קד' ימ' קודיאק
VB6234117017- חליפי607.5ביטנה קד' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234118017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי508.99ביטנה קד' שמ' קודיאק
VB6234118017- חליפי508.99ביטנה קד' שמ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB62341414017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי3991דלת אח' ימ' קודיאק
VB62341414017- חליפי3991דלת אח' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341424017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי3991דלת אח' שמ' קודיאק
VB62341424017- חליפי3991דלת אח' שמ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234149קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי4710דלת מטען - קודיאק  -017 עם מגרעת לסמל עגול
VB6234149חליפי4710דלת מטען - קודיאק  -017 עם מגרעת לסמל עגולVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234151017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי1085.7גריל קד' קודיאק
VB6234151017- חליפי1085.7גריל קד' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234152017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי786.6מסגרת גריל קודיאק
VB6234152017- חליפי786.6מסגרת גריל קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB62341651017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי415.23קשת כנף קד' ימ' קודיאק
VB62341651017- חליפי415.23קשת כנף קד' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341652017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי415.23קשת כנף קד' שמ' קודיאק
VB62341652017- חליפי415.23קשת כנף קד' שמ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341661017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי391.23קשת כנף אח' ימ' קודיאק
VB62341661017- חליפי391.23קשת כנף אח' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341662017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי391.23קשת כנף אח' שמ' קודיאק
VB62341662017- חליפי391.23קשת כנף אח' שמ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341671017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי690.5קישוט דלת קד' ימ' קודיאק
VB62341671017- חליפי690.5קישוט דלת קד' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234173017-  קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי377.3מגן מצננים תח' - קודיאק
VB6234173017-  חליפי377.3מגן מצננים תח' - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB62341761017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי164.4כיסוי ערפל ימ' קודיאק
VB62341761017- חליפי164.4כיסוי ערפל ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341768017-  קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי46.5כיסוי וו גרירה קד' - קודיאק
VB62341768017-  חליפי46.5כיסוי וו גרירה קד' - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234178017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי518.9גריל במגן -קודיאק
VB6234178017- חליפי518.9גריל במגן -קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB62341791017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי173.9תומך מגן קד' ימ' קודיאק
VB62341791017- חליפי173.9תומך מגן קד' ימ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341792017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי173.9תומך מגן קד' שמ' קודיאק
VB62341792017- חליפי173.9תומך מגן קד' שמ' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341793017-021 קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי126תומך צדדי ימ' למגן קד' - קודיאק
VB62341793017-021 חליפי126תומך צדדי ימ' למגן קד' - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB62341794017-021 קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי126תומך צדדי שמ' למגן קד' - קודיאק
VB62341794017-021 חליפי126תומך צדדי שמ' למגן קד' - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234180(ברזל) קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי2249.1חיזוק קד' קודיאק -017
VB6234180(ברזל) חליפי2249.1חיזוק קד' קודיאק -017VAG017-021 ~ קודיאק
VB6234181017-  קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי3541.5מגן קד' (דגם פשוט) - קודיאק
VB6234181017-  חליפי3541.5מגן קד' (דגם פשוט) - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234181T017-  קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי3541.5מגן קד' (דגם פשוט) - קודיאק
VB6234181T017-  חליפי3541.5מגן קד' (דגם פשוט) - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק

VB6234182017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי1105.22ספויילר קד' קודיאק
VB6234182017- חליפי1105.22ספויילר קד' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234184(ברזל)קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי1355.13חיזוק מגן אחורי קודיאק -17
VB6234184(ברזל)חליפי1355.13חיזוק מגן אחורי קודיאק -17VAG017-021 ~ קודיאק
VB6234185017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי3775.9מגן אח' קודיאק
VB6234185017- חליפי3775.9מגן אח' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
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VB6234186017- קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי1458.9ספויילר אח תח' קודיאק
VB6234186017- חליפי1458.9ספויילר אח תח' קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB6234787017-  קודיאק ~ 017-021סקודהחליפי488.4גריל תח' במגן קד' - קודיאק
VB6234787017-  חליפי488.4גריל תח' במגן קד' - קודיאקVAG017-021 ~ קודיאק
VB623510011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1597.9פח חזית סקודה יטי
VB623510011- חליפי1597.9פח חזית סקודה יטיVAG011-013 ~ יאטי
VB6235103013- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי170.3תומך חזית ימ' - ייטי
VB6235103013- חליפי170.3תומך חזית ימ' - ייטיVAG011-013 ~ יאטי
VB6235104011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי170.3פח משקף שמ' יטי
VB6235104011- חליפי170.3פח משקף שמ' יטיVAG011-013 ~ יאטי
VB623511010- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1963.23מכסה מנוע - סקודה ייטי
VB623511010- חליפי1963.23מכסה מנוע - סקודה ייטיVAG011-013 ~ יאטי
VB623511711- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי387.9ביטנה כנף קד' שמ' - סקודה יטי
VB623511711- חליפי387.9ביטנה כנף קד' שמ' - סקודה יטיVAG011-013 ~ יאטי
VB6235118011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי387.9ביטנה כנף קד' ימ' - יטי
VB6235118011- חליפי387.9ביטנה כנף קד' ימ' - יטיVAG011-013 ~ יאטי

VB6235177311 יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1221.9ניקל מגן קד'-ייטי
VB6235177311 חליפי1221.9ניקל מגן קד'-ייטיVAG011-013 ~ יאטי
VB62351791011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי125תומך קדמי ימ' - סקודה יטי
VB62351791011- חליפי125תומך קדמי ימ' - סקודה יטיVAG011-013 ~ יאטי

VB6235180011 יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1390.6חיזוק קד יאטי
VB6235180011 חליפי1390.6חיזוק קד יאטיVAG011-013 ~ יאטי
VB6235184011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1609.9חיזוק מגן אח' - סקודה יטי
VB6235184011- חליפי1609.9חיזוק מגן אח' - סקודה יטיVAG011-013 ~ יאטי
VB623520014- יאטי ~  -014סקודהחליפי1634.3פח חזית יאטי
VB623520014- חליפי1634.3פח חזית יאטיVAG014-  ~ יאטי
VB623521014- יאטי ~  -014סקודהחליפי2997.7מכסה מנוע - יאטי
VB623521014- חליפי2997.7מכסה מנוע - יאטיVAG014-  ~ יאטי
VB6235211014- יאטי ~  -014סקודהחליפי2569.9כנף קד' ימ' - יאטי
VB6235211014- חליפי2569.9כנף קד' ימ' - יאטיVAG014-  ~ יאטי
VB6235212014- יאטי ~  -014סקודהחליפי2569.9כנף קד' שמ' - יאטי
VB6235212014- חליפי2569.9כנף קד' שמ' - יאטיVAG014-  ~ יאטי
VB6235217014- יאטי ~  -014סקודהחליפי560.4ביטנה קד' ימ' - יאטי
VB6235217014- חליפי560.4ביטנה קד' ימ' - יאטיVAG014-  ~ יאטי

VB62352523T14- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1264.6ניקל לגריל קד' יאטי
VB62352523T14- חליפי1264.6ניקל לגריל קד' יאטיVAG011-013 ~ יאטי

VB623528014- יאטי ~  -014סקודהחליפי2109.9חיזוק קד' יאטי
VB623528014- חליפי2109.9חיזוק קד' יאטיVAG014-  ~ יאטי

VB62352811014- יאטי ~  -014סקודהחליפי973.5גריל קד' - יאטי
VB62352811014- חליפי973.5גריל קד' - יאטיVAG014-  ~ יאטי

VB624611714- סיטיגו/MII/UP 'סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי507ביטנה קד' ימ
VB624611714- סיטיגו/MII/UP 'חליפי507ביטנה קד' ימVAG012-018 ~ סיטיגו
VB624611814- סיטיגו/MII/UP 'סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי507ביטנה קד' שמ
VB624611814- סיטיגו/MII/UP 'חליפי507ביטנה קד' שמVAG012-018 ~ סיטיגו
VB626010008- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי936.9פח חזית - רום סטאר/פביה
VB626010008- חליפי936.9פח חזית - רום סטאר/פביהVAG08-014 ~ פאביה
VB626011008- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי2158.33מכסה מנוע - פביה+רום סטאר
VB626011008- חליפי2158.33מכסה מנוע - פביה+רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VB626011108- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי859.9כנף קד' ימ' - פאביה\רומסטאר
VB626011108- חליפי859.9כנף קד' ימ' - פאביה\רומסטארVAG08-014 ~ פאביה
VB626011208- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי859.9כנף קד' שמ' - פאביה\רומסטאר
VB626011208- חליפי859.9כנף קד' שמ' - פאביה\רומסטארVAG08-014 ~ פאביה
VB6260117רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי261.4ביטנה כנף קד' ימ' - פאביה/רום סטאר
VB6260117חליפי261.4ביטנה כנף קד' ימ' - פאביה/רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VB6260118רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי261.4ביטנה כנף קד' שמ' - פאביה/רום סטאר
VB6260118חליפי261.4ביטנה כנף קד' שמ' - פאביה/רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VB6260167109 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי78.4קישוט דלת קד' ימ' - רום סטר
VB6260167109 חליפי78.4קישוט דלת קד' ימ' - רום סטרVAG07-015 ~ רום סטאר
VB6260176108 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי108.11גריל ימ' במגן קד' פאביה/רומסטאר
VB6260176108 חליפי108.11גריל ימ' במגן קד' פאביה/רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VB6260176208- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי108.11גריל שמ' במגן קד' פאביה/רומסטאר
VB6260176208- חליפי108.11גריל שמ' במגן קד' פאביה/רומסטארVAG08-014 ~ פאביה
VB62601763רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי143.4גריל במגן חיצ' ימין רום סטאר+פאביה
VB62601763חליפי143.4גריל במגן חיצ' ימין רום סטאר+פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VB62601764רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי143.4גריל במגן חיצוני שמ' רום סטאר+פאביה
VB62601764חליפי143.4גריל במגן חיצוני שמ' רום סטאר+פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר

VB626017808 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי273.9גריל מרכזי במגן קד' פאביה/רוםסטאר
VB626017808 חליפי273.9גריל מרכזי במגן קד' פאביה/רוםסטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VB6260178T08 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי273.9גריל מרכזי במגן קד' פאביה/רוםסטאר
VB6260178T08 חליפי273.9גריל מרכזי במגן קד' פאביה/רוםסטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VB6260179208 רום סטאר L 'רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי58.59תומך קד
VB6260179208 רום סטאר L 'חליפי58.59תומך קדVAG07-015 ~ רום סטאר

VB626018008- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי875חיזוק למגן קד' פאביה+רום סטאר
VB626018008- חליפי875חיזוק למגן קד' פאביה+רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VB6260181T(רומסטאר) פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1407.9מגן קד' - פאביה 08-010
VB6260181T(רומסטאר) חליפי1407.9מגן קד' - פאביה 08-010VAG08-014 ~ פאביה
VB6260185T(ללא חורים לסנסור)5 פביה -08D 'פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1808.33מגן אח' חיצ
VB6260185T(ללא חורים לסנסור)5 פביה -08D 'חליפי1808.33מגן אח' חיצVAG08-014 ~ פאביה
VB6260188108 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי39.3תומך ימין למגן אחורי פאביה
VB6260188108 חליפי39.3תומך ימין למגן אחורי פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VB6260188208 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי39.3תומך שמ' למגן אחורי פאביה
VB6260188208 חליפי39.3תומך שמ' למגן אחורי פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VB62602685010- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי870ניקל מכסה מנוע + סמל פאביה
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VB62602685010- חליפי870ניקל מכסה מנוע + סמל פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VB6260281011- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1397.11מגן קד' - פבייה
VB6260281011- חליפי1397.11מגן קד' - פבייהVAG08-014 ~ פאביה

VB62602811010-014 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי2906.7מגן קד' חיצ' + מגבים - פאביה
VB62602811010-014 חליפי2906.7מגן קד' חיצ' + מגבים - פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VB6260281T011- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1397.11מגן קד' - פבייה
VB6260281T011- חליפי1397.11מגן קד' - פבייהVAG08-014 ~ פאביה

VB6260311014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1137.33כנף קד' ימ' פבייה
VB6260311014- חליפי1137.33כנף קד' ימ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VB6260312014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1137.33כנף קד' שמ' פבייה
VB6260312014- חליפי1137.33כנף קד' שמ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה

VB62603681רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי70.4קישוט דלת אח' ימ' - רומסטאר
VB62603681חליפי70.4קישוט דלת אח' ימ' - רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VB62603793015-  פאביה ~ 015-018סקודהחליפי177.99פח משקף ימ' - פאביה
VB62603793015-  חליפי177.99פח משקף ימ' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה
VB62603794015-  פאביה ~ 015-018סקודהחליפי177.99פח משקף שמ' - פאביה
VB62603794015-  חליפי177.99פח משקף שמ' - פאביהVAG015-018 ~ פאביה

VB627031012 סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי2137.13מכסה מנוע - סיטיגו
VB627031012 חליפי2137.13מכסה מנוע - סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VB6270311012- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי988.33כנף קד' ימ' סיטיגו
VB6270311012- חליפי988.33כנף קד' ימ' סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VB627031214- סיטיגו/MII/UP 'סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי988.33כנף קד' שמ
VB627031214- סיטיגו/MII/UP 'חליפי988.33כנף קד' שמVAG012-018 ~ סיטיגו
VB6270317019-  חליפי711.72ביטנה קד' ימ' - סיטיגו
VB6270318-019 חליפי634.76ביטנה קד' שמ' סיטיגו
VB627035112- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי451.9גריל קד' במגן -סיטיגו
VB627035112- חליפי451.9גריל קד' במגן -סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VB6270368סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי77.9כיסוי וו גרירה ק' סיטיגו
VB6270368חליפי77.9כיסוי וו גרירה ק' סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VB6270381012-016 סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי1934.6מגן קדמי - סיטיגו
VB6270381012-016 חליפי1934.6מגן קדמי - סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

VB62703811סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי2515.3מגן קדמי חיצוני-סיטיגו 015+חור לערפל
VB62703811חליפי2515.3מגן קדמי חיצוני-סיטיגו 015+חור לערפלVAG012-018 ~ סיטיגו

VB627038412- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי2576.3חיזוק אחורי - סיטיגו
VB627038412- חליפי2576.3חיזוק אחורי - סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VB6270385012-016 סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי2673.23מגן אח' סיטיגו
VB6270385012-016 חליפי2673.23מגן אח' סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VB6280100013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1486.6פח חזית - רפיד
VB6280100013- חליפי1486.6פח חזית - רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280103013- רפיד ~ -013סקודהחליפי187.9פח משקף קד' ימ' רפיד
VB6280103013- חליפי187.9פח משקף קד' ימ' רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280104013- רפיד ~ -013סקודהחליפי187.9פח משקף קד' שמ' רפיד
VB6280104013- חליפי187.9פח משקף קד' שמ' רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280107012-016 רפיד ~ -013סקודהחליפי859.8קורת רוחב קד' רפיד
VB6280107012-016 חליפי859.8קורת רוחב קד' רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280110013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1624מכסה מנוע רפיד
VB6280110013- חליפי1624מכסה מנוע רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280111013- רפיד ~ -013סקודהחליפי807כנף קד' ימ' רפיד
VB6280111013- חליפי807כנף קד' ימ' רפידVAG013- ~ רפיד

VB62801111015- רפיד ~ -013סקודהחליפי1809.9כנף קד' ימין רפיד ספורט
VB62801111015- חליפי1809.9כנף קד' ימין רפיד ספורטVAG013- ~ רפיד

VB6280112013- רפיד ~ -013סקודהחליפי807.13כנף קד' שמ' רפיד
VB6280112013- חליפי807.13כנף קד' שמ' רפידVAG013- ~ רפיד

VB62801121016- רפיד ספייסבק ~ -016סקודהחליפי1185.26כנף קד' שמ' בלי חור לפנס ספייסבק/רפיד
VB62801121016- חליפי1185.26כנף קד' שמ' בלי חור לפנס ספייסבק/רפידVAG016- ~ רפיד ספייסבק
VB62801124013- רפיד ~ -013סקודהחליפי3499.7דלת קד' שמ' רפיד
VB62801124013- חליפי3499.7דלת קד' שמ' רפידVAG013- ~ רפיד

VB6280117013- רפיד ~ -013סקודהחליפי565.9ביטנה קד' ימ' רפיד
VB6280117013- חליפי565.9ביטנה קד' ימ' רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280118013- רפיד ~ -013סקודהחליפי565.9ביטנה קד שמ' רפיד
VB6280118013- חליפי565.9ביטנה קד שמ' רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280119013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי373.6בולם שמ' למכסה מטען - רפיד
VB6280119013-  חליפי373.6בולם שמ' למכסה מטען - רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280151013- רפיד ~ -013סקודהחליפי598.56גריל קד' רפיד
VB6280151013- חליפי598.56גריל קד' רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280152013- רפיד ~ -013סקודהחליפי804.33מסגרת גריל - רפיד
VB6280152013- חליפי804.33מסגרת גריל - רפידVAG013- ~ רפיד
VB628017312 רפיד ~ -013סקודהחליפי1941.8מגן מנוע תחתון- פביה
VB628017312 חליפי1941.8מגן מנוע תחתון- פביהVAG013- ~ רפיד

VB62801761013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי123.9כיסוי ערפל קד' ימ' - רפיד
VB62801761013-  חליפי123.9כיסוי ערפל קד' ימ' - רפידVAG013- ~ רפיד
VB62801762013- רפיד ~ -013סקודהחליפי123.9גריל שמ' במגן רפיד
VB62801762013- חליפי123.9גריל שמ' במגן רפידVAG013- ~ רפיד
VB62801791013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי260.3גריל תח' במגן קד' - רפיד
VB62801791013-  חליפי260.3גריל תח' במגן קד' - רפידVAG013- ~ רפיד
VB62801793013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי147.2תומך צדדי שמ' למגן קד' - רפיד
VB62801793013-  חליפי147.2תומך צדדי שמ' למגן קד' - רפידVAG013- ~ רפיד
VB62801794013- רפיד ~ -013סקודהחליפי147.2מסילה למגן קד' ימ' רפיד
VB62801794013- חליפי147.2מסילה למגן קד' ימ' רפידVAG013- ~ רפיד
VB62801801013- רפיד ~ -013סקודהחליפי855.22חיזוק קד' רפיד
VB62801801013- חליפי855.22חיזוק קד' רפידVAG013- ~ רפיד

VB6280181013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי1607.33מגן קד' - רפיד
VB6280181013-  חליפי1607.33מגן קד' - רפידVAG013- ~ רפיד
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VB6280181T013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי1609.56מגן קד' - רפיד
VB6280181T013-  חליפי1609.56מגן קד' - רפידVAG013- ~ רפיד

VB6280182013- רפיד ~ -013סקודהחליפי377.6כיסוי מצננים(ספויילר) תחתון רפיד
VB6280182013- חליפי377.6כיסוי מצננים(ספויילר) תחתון רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280185013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1790.2מגן אח' - רפיד
VB6280185013- חליפי1790.2מגן אח' - רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280186013- רפיד ~ -013סקודהחליפי628ספולייר אחורי רפיד
VB6280186013- חליפי628ספולייר אחורי רפידVAG013- ~ רפיד
VB6280199A7 -13 רפיד ~ -013סקודהחליפי121.6סמל קד'+אח' עגול רפיד -013 +אוקטביה
VB6280199A7 -13 חליפי121.6סמל קד'+אח' עגול רפיד -013 +אוקטביהVAG013- ~ רפיד
VB62801ZZ013- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי60תפס למצנן-אוקטביה 06/רפיד
VB62801ZZ013- חליפי60תפס למצנן-אוקטביה 06/רפידVAG06-08 ~ אוקטביה

VB62801ZZB(OEM)013- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי44תפס למצנן-אוקטביה 06/רפיד
VB62801ZZB(OEM)013- חליפי44תפס למצנן-אוקטביה 06/רפידVAG06-08 ~ אוקטביה

VB6290100018- קארוק ~  018-021סקודהחליפי2589.9פח חזית -קארוק
VB6290100018- חליפי2589.9פח חזית -קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290110018-  קארוק ~  018-021סקודהחליפי3380מכסה מנוע - קארוק
VB6290110018-  חליפי3380מכסה מנוע - קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290111018-  קארוק ~  018-021סקודהחליפי1769.26כנף קד' ימ' - קארוק
VB6290111018-  חליפי1769.26כנף קד' ימ' - קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290112018-  קארוק ~  018-021סקודהחליפי1769.26כנף קד' שמ' -קארוק
VB6290112018-  חליפי1769.26כנף קד' שמ' -קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290117018- קארוק ~  018-021סקודהחליפי415.4ביטנה קד ימ' -קארוק
VB6290117018- חליפי415.4ביטנה קד ימ' -קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290118018- קארוק ~  018-021סקודהחליפי415.4ביטנה קד שמ' -קארוק
VB6290118018- חליפי415.4ביטנה קד שמ' -קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290149018-  קארוק ~  018-021סקודהחליפי4364דלת מטען - קארוק
VB6290149018-  חליפי4364דלת מטען - קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290180018- קארוק ~  018-021סקודהחליפי1320.1חיזוק קד -קארוק
VB6290180018- חליפי1320.1חיזוק קד -קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290181018-  קארוק ~  018-021סקודהחליפי3688.1מגן קד' - קארוק
VB6290181018-  חליפי3688.1מגן קד' - קארוקVAG018-021  ~ קארוק

VB6290181T018-  חליפי3688.1מגן קד' - קארוק
VB6290185T018-  קארוק ~  018-021סקודהחליפי4004.2מגן אח' - קארוק
VB6290185T018-  חליפי4004.2מגן אח' - קארוקVAG018-021  ~ קארוק
VB6290186T018- קארוק ~  018-021סקודהחליפי1676.13כיסוי במגן -קארוק
VB6290186T018- חליפי1676.13כיסוי במגן -קארוקVAG018-021  ~ קארוק

VB6295181020-  סקאלה ~  -020סקודהחליפי2804.6מגן קד' - סקאלה
VB6295181020-  חליפי2804.6מגן קד' - סקאלהVAG020-  ~ סקאלה

VB63001794020-  סקאלה ~  -020סקודהחליפי331.3חיזוק תח' למגן קד' - סקאלה
VB63001794020-  חליפי331.3חיזוק תח' למגן קד' - סקאלהVAG020-  ~ סקאלה

VB6302168020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי88.4כיסוי וו גרירה למגן קד' - אוקטביה
VB6302168020-  חליפי88.4כיסוי וו גרירה למגן קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB6302181020-  אוקטביה ~ -020סקודהחליפי2180מגן קד' - אוקטביה
VB6302181020-  חליפי2180מגן קד' - אוקטביהVAG020- ~ אוקטביה
VB6327173012- אורלנדו ~ 012-018שברולט קוריאהחליפי887.8מגן מנוע תחתון אורלנדו

VB637393-97 4טויוטהחליפי10תפס מגן קד' שמ'+ימ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB63794D 93-97 4טויוטהחליפי171.07תושבת פנס - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VB638605-07 4טויוטהחליפי35.4תפס מוט מכסה - קורולהD ~ 05-07 קורולה
VB6478GS300 08 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי6.3קליפס למגן
VB648804 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי14.49תפס מגן+פנס לבן קד'לנסר
VB6492דמיו ~ 04-08מזדהחליפי5.9קליפס פנס איתות 323 98-95  +  דמיו

VB650510008- 5קיהחליפי2257.3פח חזית - סידD ~ 08-012 סיד
VB650511008- 5קיהחליפי2308.56מכסה מנוע - סידD ~ 08-012 סיד
VB650511108-09 5קיהחליפי1307.56כנף קד' ימ' - סידD ~ 08-012 סיד
VB650511208-09 5קיהחליפי1307.56כנף קד' שמ' - סידD ~ 08-012 סיד
VB650511708 5קיהחליפי387.69ביטנה כנף קד' ימ' - סידD ~ 08-012 סיד
VB650511808 5קיהחליפי319.5ביטנה כנף קד' שמ' - סידD ~ 08-012 סיד
VB650515108- 5קיהחליפי675.3גריל קד' - סידD ~ 08-012 סיד
VB650517808-09 5קיהחליפי357.4גריל תח' במגן קד' סידD ~ 08-012 סיד

VB65051781010 5קיהחליפי134.3גריל ימ' במגן-סידD ~ 08-012 סיד
VB650517825קיהחליפי136.3מסגרת ערפל שמ' סידD ~ 08-012 סיד
VB6505178308 5קיהחליפי105.9כיסוי פנס ערפל ימ במגן קד סידD ~ 08-012 סיד
VB650517845קיהחליפי105.9כיסוי פנס. ערפל. שמ ללא חור סידD ~ 08-012 סיד

VB650518009- 5קיהחליפי758.9חיזוק מגן קד' - סידD ~ 08-012 סיד
VB650518109- 5קיהחליפי959.5מגן קד' - סידD ~ 08-012 סיד

VB6505181T09- חליפי959.5מגן קד' - סיד
VB650518308-09 5קיהחליפי393.1קלקר מגן קד מרכזי סידD ~ 08-012 סיד
VB65051855D -08 5קיהחליפי1190.9מגן אח' סידD ~ 08-012 סיד

VB65051851010- 5קיהחליפי1463.9מגן אח' - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505188010- 5קיהחליפי395.59גריל במגן - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505210010- 5קיהחליפי3505.43מכסה מנוע - סידD ~ 08-012 סיד
VB6505211010- 5קיהחליפי2090.4כנף קד' ימ' ללא חור לפנס סידD ~ 012-015 סיד

VB650521115קיהחליפי2307.52כנף קד' ימ' - סיד -013 ללא חורD ~ 012-015 סיד
VB6505212010- 5קיהחליפי2090.4כנף קד' שמ' ללא חור לפנס סידD ~ 012-015 סיד

VB650521215קיהחליפי2307.35כנף קד' שמ' - סיד -013 ללא חורD ~ 012-015 סיד
VB650521709- 5קיהחליפי460.6ביטנה כנף קד' ימ' - סידD ~ 08-012 סיד
VB650521810 5קיהחליפי460.6ביטנה כנף קד' שמ' - סידD ~ 08-012 סיד

VB6505237GD-5 010 5קיהחליפי476.84ביטנה כנף אח' ימ' סידD ~ 08-012 סיד
VB6505249GD5 -08 5קיהחליפי3357.63דלת מטען - סידD ~ 08-012 סיד

VB6505285SW -013 5קיהחליפי2509.56מגן אח' - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505300013- 5קיהחליפי2709.56פח חזית - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505310013- 5קיהחליפי3963.56מכסה מנוע - סידD ~ 012-015 סיד
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VB6505311013- 5קיהחליפי1587.9כנף קד' ימ'(עם חור) - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505312013- 5קיהחליפי1805.29כנף קד' שמ'(עם חור) - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505317012-014 5קיהחליפי440.78ביטנה כנף קד' ימ' - סידD ~ 012-015 סיד

VB65053171012- 5קיהחליפי629.7ביטנה לגלגל קד' ימ' סידD ~ 012-015 סיד
VB6505318013- 5קיהחליפי440.78ביטנה קד' שמ' - סידD ~ 012-015 סיד

VB65053181012- 5קיהחליפי629.7ביטנה לגלגל קד' שמ' סידD ~ 012-015 סיד
VB6505319012-015 '5קיהחליפי315.6בולם שמ' לדלת מטען - סיד סטD ~ 012-015 סיד

VB6505351G3D 14- 5קיהחליפי1587.83גריל קד' סידD ~ 012-015 סיד
VB65053655013- סיד /I-30 08 5קיהחליפי787נבה אח' ימיןD ~ 012-015 סיד
VB65053732013- 5קיהחליפי625.5מגן מנוע גדול סידD ~ 012-015 סיד

VB65053781113 5קיהחליפי155.3גריל ימ במגן קד +חור סידD ~ 012-015 סיד
VB65053787013- קיהחליפי681.9גריל במגן קד' - סיד
VB65053791013- 5קיהחליפי169.96תומך ימ' מגן קד'- סידD ~ 012-015 סיד

VB650537911013- 5קיהחליפי114תומך מגן קד' ימ' -  סידD ~ 012-015 סיד
VB650537921013- 5קיהחליפי114תומך מגן קד' שמ' -  סידD ~ 012-015 סיד

VB65053793012- 5קיהחליפי160.5תושבת מגן קד' ימ' - סידD ~ 012-015 סיד
VB65053794013- 5קיהחליפי160.5תושבת שמ' מגן קד' - סידD ~ 012-015 סיד

VB6505380013- 5קיהחליפי3326.6חיזוק מגן קד' - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505381G12- 5קיהחליפי2145.9פגוש קדמי סיידD ~ 012-015 סיד
VB6505381T012- 5קיהחליפי2098.56מגן קד' - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505386GSW 013 5קיהחליפי1275.4ספויילר מגן אחורי-סידD ~ 012-015 סיד

VB6505417015- 5קיהחליפי653.8ביטנה קד' ימין סידD ~ 012-015 סיד
VB6505442G016- סיד ~ 016-018קיהחליפי6337.14כנף אח' שמ' -סיד
VB6505445G016-סיד ~ 016-018קיהחליפי677.4פח אחורי פנימי סיד

VB65054512G016- 5קיהחליפי694.05גריל שמ' - סידD ~ 012-015 סיד
VB6505451T016- סיד ~ 016-018קיהחליפי1761.6סורג קדמי סיד

VB6505453016-018 סיד ~ 016-018קיהחליפי1457.6גריל קד' - סיד
VB65054793015- 5קיהחליפי599.6גריל ימ' במגן קד' סידD ~ 012-015 סיד
VB65054794015- 5קיהחליפי599.6גריל שמ' במגן קד' סידD ~ 012-015 סיד
VB65054795015- 5קיהחליפי682.3גריל מרכזי במגן קד' סידD ~ 012-015 סיד

VB6505481015- סיד ~ 016-018קיהחליפי3226.06מגן קדמי סיד
VB6505481T015- סיד ~ 016-018קיהחליפי3226.06מגן קדמי סיד
VB6505482G016-018 סיד ~ 016-018קיהחליפי385.48ספויילר תח' למגן קד' - סיד
VB6505485G016- סיד ~ 016-018קיהחליפי2222.17מגן אח' - סיד

VB6505511016- נירו ~ 016-018קיהחליפי2309.6כנף קד' ימ' - נירו
VB6505512016- נירו ~ 016-018קיהחליפי2309.6כנף קד' שמ' - נירו
VB650551716- נירו ~ 016-018קיהחליפי988.6ביטנה לגלגל קד' ימ' נירו
VB650551816- נירו ~ 016-018קיהחליפי988.6ביטנה לגלגל קד' שמ' נירו
VB6505551(ניקל) נירו ~ 016-018קיהחליפי816.58גריל קד' נירו -18
VB6505553016-018 נירו ~ 016-018קיהחליפי1757.55סורג קד' - נירו

VB6505553T016-018 נירו ~ 016-018קיהחליפי1757.55סורג קד' - נירו
VB6505580G016-  נירו ~ 016-018קיהחליפי859.46חיזוק תחתון מגן קד' - נירו

VB6505581019-021  נירו ~ -019קיהחליפי4150.9מגן קד' על' (סמל ישן) - נירו
VB6505582016- נירו ~ 016-018קיהחליפי2521.53מגן קד' תחתון - נירו

VB6505583T016-  נירו ~ 016-018קיהחליפי3507.47מגן קד' על' - נירו
VB65055841G16-  נירו ~ 016-018קיהחליפי493.86בומבה ימ' לחיזוק אח' - נירו

VB6505585T016- חליפי3109.6מגן אחורי על' - נירו
VB650558618 נירו ~ 016-018קיהחליפי1309.56מיגלש אח כסוף-נירו

VB65055861016-018 נירו ~ 016-018קיהחליפי4505.56ספויילר תח' למגן אח' - נירו
VB65055873G016-  נירו ~ 016-018קיהחליפי404.89כונס ימ' למצנן מים - נירו

VB65055883016-נירו ~ 016-018קיהחליפי111.9קישוט מגן אח' ימ' (כסף) נירו
VB6505600019-  5קיהחליפי2847.2פח חזית - סידD ~ -019 סיד
VB6505610019-  5קיהחליפי5198.6מכסה מנוע - סידD ~ -019 סיד
VB6505611019-  (עם איתות) 5קיהחליפי2733.26כנף קד' ימ' - סידD ~ -019 סיד

VB65056111(ללא איתות)סיד סטיישן ~ -019קיהחליפי2610.3כנף קד' ימ' - סיד  -019
VB6505612019-  (עם איתות) '5קיהחליפי2733.26כנף קד' שמ' - סיד סטD ~ -019 סיד

VB65056121(ללא איתות)סיד סטיישן ~ -019קיהחליפי2610.3כנף קד' שמ' - סיד סט'  -019
VB6505638G019-  5קיהחליפי2220.97ביטנה גלגל אח' שמ' - סידD ~ -019 סיד
VB6505651G019-  נירו ~ -019קיהחליפי3277.41גריל קד' - נירו

VB65056762G019-  נירו ~ -019קיהחליפי338.74כיסוי פנס ערפל שמ' - נירו
VB65056787019-  נירו ~ -019קיהחליפי976.02גריל תח' במגן קד' - נירו

VB6505681019-  5קיהחליפי4860מגן קד' - סידD ~ -019 סיד
VB65061787GK2500  -020 - '020קיהחליפי246.56גריל תח' במגן קד-  ~ K2500

VB6507100010- פורטה ~ 09-012קיהחליפי977.6פח חזית - פורטה  עד
VB650710109-012 - פורטה ~ 09-012קיהחליפי987פח חזית פורטה
VB650711009- פורטה ~ 09-012קיהחליפי2039.35מכסה מנוע - פורטה
VB650711109- פורטה ~ 09-012קיהחליפי905.47כנף קד' ימ' - פורטה
VB650711209- פורטה ~ 09-012קיהחליפי905.47כנף קד' שמ' - פורטה
VB650713709 פורטה ~ 09-012קיהחליפי96.8ביטנה כנף אח' ימ' - פורטה
VB6507138פורטה ~ 09-012קיהחליפי111.1ביטנה כנף אח' שמ' - פורטה

VB6507141G09- פורטה ~ 09-012קיהחליפי3241.34כנף אח' ימ' - פורטה
VB650714909-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי2236.5מכסה מטען - פורטה
VB650715308- פורטה ~ 09-012קיהחליפי755.4גריל קד' פורטה

VB65071669G09 פורטה ~ 09-012קיהחליפי50.69כונס ניצב ימ פורטה
VB6507173109- פורטה ~ 09-012קיהחליפי139.25מגן מנוע תחתון פורטה
VB6507179108- פורטה ~ 09-012קיהחליפי107.59תפס שפם למגן קד' ימ' - פורטה
VB6507179208- פורטה ~ 09-012קיהחליפי107.59תפס שפם למגן קד' שמ' - פורטה
VB6507179309-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי54.25תפס צד למגן קד' ימ' - פורטה
VB6507179409-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי54.25תומך קד' שמ' - פורטה

VB650718009-012  פורטה ~ 09-012קיהחליפי949.99חיזוק מגן קד' - פורטה
VB6507181110-13 פורטה ~ 09-012קיהחליפי1023מגן קדמי פורטה

VB6507184D4 09- פורטה ~ 09-012קיהחליפי1207.56חיזוק מגן אח' - פורטה
VB650718509- פורטה ~ 09-012קיהחליפי1508.29מגן אח' חיצ' -פורטה
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VB6507185T09- פורטה ~ 09-012קיהחליפי1508.29מגן אח' חיצ' פורטה
VB6507186T09- פורטה ~ 09-012קיהחליפי335.55מגן אח' תח' פורטה

VB650718761110- סרטו ~ 06-010קיהחליפי113.2גריל במגן קד' ימ' עם חור לערפל פורטה
VB65071876210-13 סרטו ~ 06-010קיהחליפי114.35גריל במגן קדמי שמאל פורטה

VB650718762110- סרטו ~ 06-010קיהחליפי113.2גריל במגן קד' שמ' עם חור לערפל פורטה
VB6507196108- פורטה ~ 09-012קיהחליפי139.3ציר מ.מנוע ימ' - פורטה
VB6507196208- פורטה ~ 09-012קיהחליפי139.3ציר מ.מנוע שמ' - פורטה

VB6507201013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי2989.56פח חזית - פורטה
VB6507210013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי2587.59מכסה מנוע פורטה
VB6507211013-  פורטה ~ 013-016קיהחליפי1137.31כנף קד' ימ' - פורטה
VB6507212013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1137.31כנף קד' שמ' - פורטה
VB6507217013-015 פורטה ~ 013-016קיהחליפי397.9ביטנה קד' ימ' - פורטה

VB65072181016- פורטה ~ -016קיהחליפי397.9ביטנה קד' שמ' פורטה
VB6507250T013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי197.81גריל עלי' פני' - פורטה

VB6507251013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי896.62גריל עלי' חיצ' - פורטה
VB6507273013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי249.6מגן אבנים תח' - פורטה
VB6507278013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי397.09גריל תח' במגן - פורטה

VB65072785013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי107.29מסגרת פנס ערפל ימ' - פורטה
VB65072786013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי107.29מסגרת פנס ערפל שמ' - פורטה
VB65072791013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי194.6תומך צדדי למגן אח' ימ' פורטה
VB65072792013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי194.6תומך צדדי מגן אח' שמ' פורטה
VB65072793013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי82.9תומך פגוש קד' צדדי ימ' - פורטה
VB65072794013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי82.9תומך פגוש קד' צדדי שמ' - פורטה

VB6507280013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי861.59חיזוק קד' - פורטה
VB6507281013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1808.26מגן קד' - פורטה

VB6507281T013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1808.26מגן קד' - פורטה
VB6507282013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי215.28ספויילר מגן קד' - פורטה
VB6507284013-014 פורטה ~ 013-016קיהחליפי1397.9חיזוק פגוש אח' פורטה
VB6507285013- קיהחליפי2861.6מגן אח' חיצ' פורטה

VB6507285T013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי2861.6מגן אח' חיצ' פורטה
VB6507286T013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי863.6ספויילר מגן אח' תחתון פורטה
VB65072961013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי162ציר מכסה מנוע ימ' - פורטה
VB65072962013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי162ציר מכסה מנוע שמ' - פורטה

VB6507300016- פורטה ~ -016קיהחליפי2810.09פח חזית פורטה
VB6507310016- פורטה ~ -016קיהחליפי5805.29מכסה מנוע פורטה

VB6507310T016- פורטה ~ -016קיהחליפי5805.29מכסה מנוע פורטה
VB6507351G016- פורטה ~ -016קיהחליפי1462.43סורג קד' פורטה

VB650737316 פורטה ~ -016קיהחליפי379.9מגן מצננים תח'-פורטה
VB65073787016 פורטה ~ -016קיהחליפי388.6פתח אויר פגוש קדמי-פורטה

VB650738116- פורטה ~ -016קיהחליפי2087.59מגן קד' חיצ' פורטה
VB6507381T16- פורטה ~ 013-016קיהחליפי2087.59מגן קד' חיצ' פורטה

VB6507384016- פורטה ~ -016קיהחליפי1599.9חיזוק למגן אח' - פורטה
VB6507385016- פורטה ~ -016קיהחליפי3090.88מגן אח' חיצ' - פורטה
VB6507386016- פורטה ~ -016קיהחליפי1372.76ספוילר למגן אח' - פורטה
VB6507390016-  פורטה ~ -016קיהחליפי247.9כיסוי גשר על' - פורטה
VB6507481K3  -019 פורטה ~ -016קיהחליפי1494.6מגן קד' - פורטה

VB6508181GXCEED  -020 - '020קיהחליפי3036.46מגן קד-  ~ XCEED
VB6508185GXCEED  -020 - '020קיהחליפי4201.82מגן אח-  ~ XCEED

VB6515110011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1334.67מכסה מנוע - פיקנטו
VB652511098-03 מנטור 98-00 - לא פעילקיהחליפי553.8מכסה מנוע - מנטור
VB652540006-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי955.6פח חזית מושלם - סרטו
VB652541006- סרטו ~ 06-010קיהחליפי1887.52מכסה מנוע סרטו
VB652541107-08 סרטו ~ 06-010קיהחליפי1144.6כנף קד' ימ' - סרטו

VB6525411104-08 סרטו ~ 06-010קיהחליפי576.6כנף קד' ימ' - סראטו
VB652541706-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי175.6ביטנה כנף קד' ימ' - סרטו
VB652541806-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי165.5ביטנה כנף קד' שמ' - סראטו
VB652543708-סורנטו ~ 06-08קיהחליפי70.7ביטנה כנף אח' ימ' - סורנטו
VB652543808 סורנטו ~ 06-08קיהחליפי70.7ביטנה כנף אח' שמ' - סרטו
VB652544906-07 סרטו ~ 06-010קיהחליפי2990.4מכסה מטען - סראטו
VB652545206- סרטו ~ 06-010קיהחליפי107.3מגן עליון לגריל סרטו
VB652545306-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי434.2גריל קד' - סרטו

VB6525476106-10 סרטו ~ 06-010קיהחליפי175.8כיסוי פנס ערפל קד' ימ' סרטו
VB6525476208- סרטו ~ 06-010קיהחליפי175.8כיסוי פנס ערפל קד' שמ' סרטו

VB65254793104- סרטו ~ 06-010קיהחליפי51.1סורג מגן קד' ימ' סרטו
VB65254794104-סרטו ~ 06-010קיהחליפי54.1סורג מגן קד' שמ' סראטו

VB6525479604-08 סרטו ~ 06-010קיהחליפי33.1תומך מגן קד' צדדי ימ' תחתון סרטו
VB652548006-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי571.6חיזוק מגן קד' - סרטו

VB6525480106-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי985.2חיזוק מגן קד' - סרטו
VB6525482206- סרטו ~ 06-010קיהחליפי64.2ספוילר קד' שמ' סרטו

VB65254844D 06-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי954.2חיזוק מגן  אח' - סרטו
VB652548505-07 סרטו ~ 06-010קיהחליפי1156.9מגן אח' - סארטו
VB652548604-08 סרטו ~ 06-010קיהחליפי65.2ספוילר קד' שמ' סרטו

VB6525486108 סרטו ~ 06-010קיהחליפי64.2ספוילר מגן קד' ימ' סרטו
VB6525520010- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי127.2תושבת למצבר - סרטו
VB6525588110- פורטה ~ 09-012קיהחליפי170.7תומך מגן אח' ימ' - סרטו
VB6525588210- פורטה ~ 09-012קיהחליפי162.3תומך מגן אח' שמ' - סרטו

VB653711007- מגנטיס ~ 00-08קיהחליפי3379.9מכסה מנוע מג'נטיס
VB653711708- מגנטיס ~ 00-08קיהחליפי256.87ביטנה קד' ימ' קאיה מגנטיס
VB653711808- מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי256.87ביטנה כנף קד' שמ' - מגנטיס

VB6537183G07 מגנטיס ~ 00-08קיהחליפי325.59קלקר קד[בין המגן לחיזוק]-קאיה מגנטיס
VB653718506-08 מגנטיס ~ 00-08קיהחליפי1605.2מגן אח' מגנטיס
VB653721009- מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי3195מכסה מנוע - מגנטיס
VB653721109- מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי1030.8כנף קד' ימ' - מגנטיס
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VB653721707 מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי321.8ביטנה כנף קד' ימ' - מגנטיס
VB653721809 מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי321.8ביטנה כנף קד' שמ' - קאיה מגנטיס

VB6537245G010- מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי1126.36פח אח' - מגנטיס
VB653725109 מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי835.1גריל קד-קאיה מגנטיס
VB653727809 מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי429.62גריל מרכזי במגן קד-קאיה מגנטיס

VB6537282G11 מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי199.18ספויילר מגן קד-קאיה מגנטיס
VB6542181G03 קארנס ~ 03-05קיהחליפי1330.69מגן קד -קאיה קארנס

VB65421882G05 קארנס ~ 03-05קיהחליפי368.55תומך מגן אח' שמ'-קראנס
VB654220007-010 קארנס ~ 06-012קיהחליפי1322.1פח חזית - קארנס
VB654221107 קארנס ~ 06-012קיהחליפי767.2כנף קד' ימ' - קארנס
VB654221808 קארנס ~ 06-012קיהחליפי450.5ביטנה כנף קד' שמ' - קרנס
VB654227007+ קארנס ~ 06-012קיהחליפי125.9מגן מצננים תחתון קרנס

VB6542273G08 קארנס ~ 06-012קיהחליפי154.93מגן מנוע מרכזי קרנס
VB6542279107- קארנס ~ 06-012קיהחליפי67תומך צדדי למגן קד' ימ' קרנס

VB654228007 קארנס ~ 06-012קיהחליפי1036.9חיזוק מגן קד' - קארנס
VB654228107- קארנס ~ 06-012קיהחליפי1036.9מגן קד' - קארנס
VB654228508- קארנס ~ 06-012קיהחליפי1621.9מגן אחורי קארנס

VB6542286G08+ קארנס ~ 06-012קיהחליפי516.58ספוליר אחורי קארנס
VB6542301013- קארנס ~ -013קיהחליפי216.8כיסוי עליון לפח חזית קארנס
VB6542310013- קארנס ~ -013קיהחליפי3427.8מכסה מנוע קארנס
VB6542311013- קארנס ~ -013קיהחליפי2037.62כנף קד' ימ' קארנס

VB65423111013- קארנס ~ -013קיהחליפי1818.7כנף קד' ימ' ללא חור קארנס
VB6542312013- קארנס ~ -013קיהחליפי2038.62כנף קד' שמ קארנס

VB65423121013- קארנס ~ -013קיהחליפי1822.7כנף קד' שמ' קארנס
VB654231813- קארנס ~ -013קיהחליפי317.5ביטנה קד 'שמ'-קארנס

VB6542338G2014 קארנס ~ -013קיהחליפי998.84ביטנה כנף אח שמ=קארנס
VB6542362113-קארנס ~ -013קיהחליפי49.2שפם לפנס קד ימ' -קרנס
VB65423622013- קארנס ~ -013קיהחליפי49.2שפם לפנס ראשי שמ' קארנס
VB65423787013- קארנס ~ 06-012קיהחליפי679רשת למגן קד' קארנס
VB65423811013- קארנס ~ 06-012קיהחליפי129.3מגן קד' תח' קארנס
VB65423816013- קארנס ~ -013קיהחליפי2458.03מגן קד' קארנס

VB6542481016- קארנס ~ -016קיהחליפי2142.2מגן קד' חיצוני -קארנס
VB654510012 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי740פח חזית אופטימה בנזין

VB6545100G012- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי960.57פח חזית אופטימה
VB6545110012-014 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי3239.6מכסה מנוע אופטימה
VB654511112 סול ~ 012-014קיהחליפי1561.36כנף קד' ימ' - אופטימה
VB6545112012- סול ~ 012-014קיהחליפי1561.36כנף קד' שמ' אופטימה
VB654511712 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי597.63ביטנה כנף קד' ימ' - אופטימה

VB6545145G012- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1300.42פח אח' - אופטימה
VB6545149012- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי3425.25מכסה תא מטען קאיה אופטימה

VB6545151112 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי215.28גריל קד' במגן(שחור) - אופטימה
VB6545173011- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי207.1מגן מנוע תח' אופטימה

VB6545176112 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי364.58תריס במגן ימ' אופטימה
VB65451762012- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי364.58כיסוי פנס ערפל קד' שמ' אופטימה
VB6545178709 במגן קד-קאיה מגנטיס R אופטימה ~ 012-015קיהחליפי225.8גריל
VB65451794אופטימה ~ 012-015קיהחליפי40.9תומך מגן קד' שמ' אופטימה

VB6545181012-013 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי2509.9מגן קד' חיצ' - אופטימה
VB6545184012- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1894.9חיזוק למגן אח' - אופטימה

VB65451881012- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי175.2תומך מגן אח' ימ' -  אופטימה
VB65451882012- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי173.2תומך מגן אח' שמ' - אופטימה
VB6545196112 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי120ציר מכסה מנוע ימ' אופטימה
VB6545196212 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי120ציר מכסה מנוע שמ' אופטימה

VB6545200016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי3998.56פח חזית אופטימה
VB6545201016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי288.7כיסוי על' למצנן אופטימה
VB6545210016-אופטימה ~ 016-017קיהחליפי6600.9מכסה מנוע אופטימה

VB6545210T016-אופטימה ~ 016-017קיהחליפי6600.9מכסה מנוע אופטימה
VB6545211016-אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2905.23כנף קדמי ימ' עם חור קישוט אופטימה

VB65452114016-אופטימה ~ 016-017קיהחליפי4420.1דלת קד' ימין אופטימה
VB6545211T016-אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2905.23כנף קדמי ימ' עם חור קישוט אופטימה

VB6545212016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2905.23כנף קדמי שמ' עם חור קישוט אופטימה
VB65452124016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי4420.1דלת קד' שמאל אופטימה
VB6545212T016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2905.23כנף קדמי שמ' עם חור קישוט אופטימה

VB6545217014- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי626.33ביטנה קד' ימ' - אופטימה
VB65452177016- אופטימה R 'אופטימה ~ 016-017קיהחליפי737.9ביטנה לגלגל קד

VB6545218014- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי626.33ביטנה קד' שמ' - אופטימה
VB65452188016- אופטימה L 'אופטימה ~ 016-017קיהחליפי712.1ביטנה לגלגל קד
VB6545237G016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי1101.61ביטנה גלגל אח' ימ' -אופטימה

VB6545249016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי5123.6מכסה תא מטען - אופטימה
VB654525114- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי2190.6גריל קד'+ניקל אופטימה

VB65452522G16 אופטימה ~ 016-017קיהחליפי186.21מיכל שפריצר אופטימה
VB654525314 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי869.4סורג פגוש קד אופטימה

VB65452651016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי698קישוט כנף שמ' אופטימה
VB65452652016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי698קישוט כנף שמ' אופטימה

VB654527516- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי918.4מגן מנוע אופטימה
VB65452755G016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי35.97תומך כנף קד' ימ' אופטימה

VB6545277414 מעל ערפל אופטימה L 'אופטימה ~ 012-015קיהחליפי183.2קישוט מגן ק
VB65452787016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי579.3סורג פגוש קד' אופטימה
VB65452795016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי165.2תומך מגן קדמי מרכזי אופטימה

VB6545282014 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי191.9ספויליר מגן קד' אופטימה
VB654528516- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי2754.3מגן אח' חיצ' אפטימה

VB65452851016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2264.8פגוש אח' אופטימה
VB65452852016-  אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2264.8מגן  אח' - אופטימה
VB6545285T16- חליפי2754.3מגן אח' חיצ' אפטימה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB6545286G16- אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1152.02ספוילר למגן אח' אופטימה

VB6545291016- בפגוש קד' אופטימה R אופטימה ~ 016-017קיהחליפי284.55מגן
VB6545292016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי261.6קישוט ניקל שמ' במגן קד' אופטימה
VB6545317020- אופטימה ~ -018קיהחליפי603.5ביטנה  קד' ימ' אופטימה
VB6545318020- אופטימה ~ -018קיהחליפי603.5ביטנה  קד' שמ' אופטימה
VB6545353016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי3196.56סורג קדמי אופטימה
VB6545373016-  אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1158.6מגן מנוע מרכזי - אופטימה

VB65453761018-  אופטימה ~ 012-015קיהחליפי374.8כיסוי ערפל ימ' - אופטימה
VB65453762016-  אופטימה ~ 016-017קיהחליפי374.8גריל שמ' במגן קד' - אופטימה

VB6545378018-  אופטימה ~ -018קיהחליפי2805.3גריל תח' למגן קד' - אופטימה
VB65453781016- פגוש קדמי אופטימה R אופטימה ~ 016-017קיהחליפי132כונס אויר
VB65453782016- פגוש קדמי אופטימה L אופטימה ~ 016-017קיהחליפי132כונס אויר
VB65453792016- אופטימה L 'אופטימה ~ 016-017קיהחליפי67.5תומך פגוש קד
VB65453793016- אופטימה R 'אופטימה ~ 016-017קיהחליפי67.5תומך פגוש קד
VB65453821018-  אופטימה ~ 012-015קיהחליפי191.3ספויילר תח' למגן קד' - אופטימה

VB6545384-16- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2260.9חיזוק למגן אח' אופטימה
VB654538516- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי3874.4מגן אחו' אופטימה
VB6545387018-  אופטימה ~ 012-015קיהחליפי747.2קישוט ניקל תח' בספויילר - אופטימה

VB6545388316- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי109.3תושבת ימ' מגן אח' אופטימה
VB6545388416- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי109.3תושבת שמ' מגן אח' אופטימה

VB655011198-01 קרניבל ~ 98-01קיהחליפי566.39כנף קד' ימ' - קאיה קרניבל
VB6550112G98-01 קרניבל ~ 98-01קיהחליפי484.5כנף קד' שמ' - קאיה קרניבל
VB6550185100 קיהחליפי1002.9מגן אחורי חיצוני-קרניבל
VB6550251102-04 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי454.7גריל קד קרניבל
VB6550251G03-05 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי815.49גריל קד' -קרניבל

VB655028102-05 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי705.26מגן קד' חיצ' קרניבל
VB6550283G05 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי211.32קלקר למגן קד' - קרניבל

VB65503762G07- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי321.91פנס ערפל קד' שמ' קרניבל
VB6550382G07 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי223.84ספוילר למגן קד' קרניבל
VB6550383G07 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי612.63קלקר קד' קרניבל
VB6550389G07 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי619.07קלקל מגן אח'קרניבל

VB655041006- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי2863.36מכסה מנוע קרניבל
VB655041106-09 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1328.5כנף קד' ימ' - קרניבל

VB6550411107- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי2107.6כנף קד' ימ'(בלי חור פנס) - קרניבל
VB65504121קרניבל ~ 07-010קיהחליפי2130.6כנף קד' שמ' קרניבל -07 ללא חור

VB655041707- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי219.9ביטנה כנף קד' ימ' - קרניבל
VB655041806-09 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי219.9ביטנה כנף קד' שמ' - קרניבל

VB6550440107- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי12.7שייבה ריקון שמן קרניבל
VB6550451106-11 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1054.9גריל חזית (דגם ספורט) קרניבל

VB655045207-014 חליפי1459.88מסגרת גריל קד' - קרניבל
VB655048007- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1670.9חיזוק מגן קד' - קרניבל
VB655048107- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1620.3מגן קד' חיצ' קרניבל

VB6550481306-11  קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1805.06מגן קד' (ספורט) קרניבל
VB655048507-11 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1971.5מגן אח' (דגם בסיסי) - קרניבל

VB65505001017- חליפי3821.66פח חזית - קרניבל
VB6550511016- חליפי2211כנף קד' ימ' - קרניבל
VB6550512015-017 קרניבל ~ 018-020קיהחליפי3584כנף קד' שמ' - קרניבל
VB6550517016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1320.9ביטנה לכנף קד' ימ' - קרניבל
VB6550518016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1320.9ביטנה לכנף קד' שמ' - קרניבל
VB6550551018-  קרניבל ~ 018-020קיהחליפי1656.44גריל קד' - קרניבל

VB6550552T016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1684.1מסגרת לגריל קד' - קרניבל
VB6550553T016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1589.6גריל קד' - קרניבל

VB65505732016 קרניבל ~ 015-017קיהחליפי401.36מגן מנוע-קרניבל
VB6550580016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי2861.52חיזוק קד' - קרניבל

VB65505801016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי570.8קלקר מגן קד' - קרניבל
VB6550581T016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי3965.2מגן קד' - קרניבל
VB65505831016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי584.6קלקר מגן אח' - קרניבל

VB6550585016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1808.56מגן אח' תחתון - קרניבל
VB6550585T016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1808.56מגן אח' תחתון - קרניבל
VB65505861016-  קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1618.25מגלש מגן אח' - קרניבל

VB6550589016- קרניבל ~ 018-020קיהחליפי3634מגן אח' עליון - קרניבל
VB6550589T016- קרניבל ~ 018-020קיהחליפי3634מגן אח' עליון - קרניבל

VB655059611016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי204.6ציר מכסה מנוע ימ' - קרניבל
VB655059621016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי204.6ציר מכסה מנוע שמ' - קרניבל

VB6550600021-  קרניבל ~  -021קיהחליפי4400.3פח חזית - קרניבל
VB65506761018-  קרניבל ~ 018-020קיהחליפי115.9כיסוי פנס ערפל קד' ימ' - קרניבל

VB6550680018-  קרניבל ~ 018-020קיהחליפי2791.3חיזוק פנ' למגן קד' - קרניבל
VB6550681018-  קרניבל ~ 018-020קיהחליפי3813.8מגן קד' - קרניבל

VB65506811T018-  קרניבל ~ 018-020קיהחליפי3813.8מגן קד' (ללא חיישנים) - קרניבל
VB6550681G021-  קרניבל ~  -021קיהחליפי3363.8מגן קד' - קרניבל
VB6550682G019- קרניבל ~ 018-020קיהחליפי1054.04מגן תח' קד' - קרניבל

VB6550685018-020 קרניבל ~ 018-020קיהחליפי3464.7מגן אח' (עם חיישנים) - קרניבל
VB6550686018- קרניבל ~ 018-020קיהחליפי1802.8מגן אח תחתו קרניבל
VB656030008-010 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1461.96פח חזית - ספורטאג
VB656031205-07 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי599.98כנף קד' שמ' -עם חור לפס קישוט ספורטאג
VB656031708 ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי253.1ביטנה כנף קד' ימ' - ספורטא'ז

VB6560317308-010 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי699.3מגן מנוע תח' - ספורטג
VB65603664G08 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי814.84קשת כנף אחורי שמאל-ספורטאג

VB656037305-10 ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי841.4מגן מנוע תחתון - ספורט'ג
VB6560378'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי181.8גריל מרכזי במגן קד קייה ספורטז

VB6560378209 ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי107תריס שמ' במגן קד'-ספורט'ז
VB656038005-010 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי750.6חיזוק מגן קד' - ספורטאג

VB6560380109 ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי328.5קלקר מגן קד-קאיה ספורטאז
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VB6560381T08-10 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1550.9מגן קד' חיצוני ספורטאג

VB656038808- 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1300.9מגן אח' חיצ' - ספורטאג
VB6560400010- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1005.38פח חזית ספורטז
VB6560417011-015 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי645.26ביטנה כנף קד' ימ' - ספורטאג
VB6560418011-015 ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי645.26ביטנה כנף קד' שמ'  ספורטאז
VB656043314 ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי74.6כונס אויר ימ-ספורטא'ג

VB6560462208-010 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי110.32שפם קד' שמ' - ספורטאג
VB6560479111- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי157.47תפס מגן קד' ימ' - ספורטאג

VB6560480011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2289.6חיזוק מגן קד' - ספורטז
VB6560481(24/3/08עד)ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1786.45מגן קד' - ספורטז' 08

VB6560481T(24/3/08עד)ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1786.45מגן קד' - ספורטז' 08
VB6560482011-  ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2048.96ספוילר מגן קד' - ספורטא'ז

VB6560488111- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי180.8תומך למגן אח' ימ' - ספורט'ז
VB65604882011 'למגן אח' קאיה ספורטג L ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי180.8תומך

VB656049011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי87.3מיכל עיבוי ספורטא'ז
VB65604961011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי145.36ציר מ.מנוע ימ' - ספורטאג

VB656049652011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי970.03קשת כנף קד' שמ' - ספורטז
VB656049661011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי587.67קשת כנף אח' ימ' - ספורטז
VB656049662011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי587.67קשת כנף אח' שמ' - ספורטז

VB65604984011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1816.1חיזוק מגן אח' - ספורט'ז
VB656049881011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1388.4קישוט סף ימ' חיצ' ספורטג

VB65605111011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1907.56כנף קד' ימ' + חור לאיתות ספורטז
VB65605114011-015 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי3066.9דלת קד' ימ' - ספורטג

VB6560512011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1361.6כנף קד' שמ' ללא חור ספורטז
VB6560551013- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2070.6גריל קד' ספורטאז

VB65605651011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי571.44ניקל מגן קד' שמ' -ספורטז
VB65605731G011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי685.86חיזוק קד כוורת תחתון - ספורטז
VB65605732G011-012 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי218.32מגן מנוע תח' שמ' - ספורטאז

VB6560576011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי520.2קלקר למגן קד' ספורטג
VB6560581011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2272.41מגן קד' -  ספורטאז
VB6560651014- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2621.5גריל קדמי - ספורטז

VB6560651G013- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2738.56גריל קד' ספורטאז
VB65606653G14 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי771.24קשת כנף קד' ימין ספורטאג
VB65606663G014- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1470.8קשת כנף אח' ימ' - ספורטאז
VB65606731G13- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1130.96כוורת תחת' למגן קדמי ספורטג
VB65606771G13- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי560.74קישוט מגן קד' ימ' ספורטאג

VB65606787013-  'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי805.52גריל תח' במגן קד' - ספורטג
VB65606787T013-  'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי805.52גריל תח' במגן קד' - ספורטג
VB6560680G13- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי904.73חיזוק קד' פיבר ספורטג

VB6560681013-015 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2458.56מגן קד' חיצ' - ספורטג
VB6560681T014-015 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2458.56מגן קד' חיצ' - ספורטג
VB6560682T013- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1962.23ספוילר למגן קד' ספורטג
VB6560684G013 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1478.35חיזוק אחורי- ספורטאז
VB6560685G014- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2819.98מגן אח' עם חיישן - ספורטאז

VB6560686(סלובקי) ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2908.56מגן אח' ללא חיישן - ספורטאג' -014
VB6560700017- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3196פח חזית -ספורטאז

VB6560700S017- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2964.85פח חזית -ספורטאז
VB6560708016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי523.1כיסוי על' למצנן - ספורטאג
VB6560710019-  016-019 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3961.23מכסה מנוע - ספורטג
VB656071116 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1710.61כנף קד' ימין ספורטאג
VB6560712016- ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1710.61כנף קד' שמ' - ספורטא'ז
VB6560717016-'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי911.3ביטנה קד' ימין ספורטאג
VB6560718016 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי911.3בטנה קד' שמאל-ספורטאג

VB65607352G16 ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי142.51מגן בוץ קד' שמ' ספורט'אז
VB656073716 ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי714.92ביטנה אח' ימ'-ספורט'ז
VB656073816 ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי714.92בטנה אח' שמ'-ספורט'ז
VB656075316- ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2508.56גריל קדמי ספורטא'ז

VB65607622019-  016-019 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי309.28שפם ראשי שמ' - ספורטאז
VB65607654G019-  016-019 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי817.51קשת כנף קד' שמ' - ספורטג

VB6560770G16 ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2334.22ציריה קד' ימין ספורטא'ז
VB65607732016 ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2309.06מגן מנוע-ספורטז

VB65607761(שחור מבריק)ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1354.4כיסוי ערפל ימין ספורטאז' -016
VB65607761116- 'ספורטג R  ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1354.4כיסוי ערפל

VB65607762(שחור מבריק) ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1354.4כיסוי ערפל שמאל ספורטא'ז -16
VB656077621-16 ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1354.4כיסוי פנס ערפל שמאל ספורטאז

VB65607781016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1250.03כיסוי ערפל ימ' - ספורטאג
VB65607782016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1250.03כיסוי פנס ערפל קד' שמ' - ספורטאג
VB65607791016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי225.36תומך צדדי ימ' למגן קד' - ספורטאג
VB65607792016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי225.36תומך צדדי שמ' למגן קד' - ספורטאג
VB6560780G019-  016-'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1113.38חיזוק קד' תח' למגן קד' - ספורטאג

VB6560781016- ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2809.94מגן קדמי - ספורטא'ג
VB6560781T016- ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2809.94מגן קדמי - ספורטא'ג

VB6560782016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי4865.6מגן קד' עליון+חורים לחיישנים  ספורטאז
VB65607820G016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2685.48מגלש מגן קד' - ספורטאג

VB6560782T016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי4865.6מגן קד' עליון+חורים לחיישנים  ספורטאז
VB65607842G016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי880.35בומבה שמ' לחיזוק אח' - ספורטאג

VB6560784G016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2979.05פנימי למגן אח' - ספורטאג
VB6560785016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3981.69מגן אח' על' (ללא חיישנים) - ספורטאג
VB6560786016-  'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3408.4ספויילר תח' למגן קד' - ספורטאג

VB656078622016 ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי4359.6ספוילר מגן אח' ללא חיישן ספורטז
VB6560786G019-  016-019 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי3944.41ספויילר אח' על' - ספורטאז
VB65607883019-021 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי310תומך צדדי ימ' למגן אח' - ספורטאג
VB65607884016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי310תומך צדדי שמ' למגן אח' - ספורטאג
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VB65607886016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1675.54מגלש מגן קד' (כסוף) - ספורטאג
VB6560817G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי979.8ביטנה קד ימ' - ספורטאג

VB6560851019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי3396סורג קד' - ספורטאג
VB6560853019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי3520.92גריל קד' - ספורטאג

VB6560873G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי3213.01מגן מנוע תח' - ספורטאג
VB65608786G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1621.32גריל אמצעי במגן קד' - ספורטאג
VB65608787G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי962.32גריל אמצעי במגן קד' - ספורטאג

VB6560881019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי6809מגן קד' - ספורטג
VB65608820G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1143.01ספויילר תח' דק למגן קד' - ספורטאג

VB6560882G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי3369.41מגן קד' תח' (שחור מבריק) - ספורטג
VB6560885G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי3948מגן אח' - ספורטאג

VB65608860G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי4471.94ספוייל תח' למגן אח' - ספורטאג
VB65608861G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי908.78כיסוי אח' לפנס ערפל ימ'  - ספורטאג
VB65608862G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי908.78כיסוי ערפל אח' שמ' - ספורטאג

VB6560886G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1580.74מגלש למגן אח' - ספורטאג
VB65608873G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1442.74קישוט ניקל ימ' במגן קד' - ספורטאג
VB65608875G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1301.25קישוט ימ' במגן קד' - ספורטאג
VB65608876G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1379.36קישוט שמ' במגן קד' - ספורטאג

VB6560887G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי1390.21קישוט ניקל תח' למגן אח' - ספורטאג
VB6560982G022-  'ספורטאג' ~ -022קיהחליפי467.27ספויילר תח' דק למגן קד' - ספורטאג

VB656311003-05 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי2272.9מכסה מנוע סורנטו
VB656311103-05 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי1393.8כנף קד' ימ' - סורנטו
VB656311203-05 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי1153.9כנף קד' שמ' - סורנטו
VB656311703- סורנטו ~ 03-05קיהחליפי303.4ביטנה כנף קד' ימ' - סורנטו

VB6563117103-06 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי305.4ביטנה כנף קד' ימ' - סורנטו
VB6563118103-05 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי305.4ביטנה כנף קד' שמ' - סורנטו
VB6563165203-07 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי521קשת כנף קד' שמ' סורנטו

VB65631664G03-05 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי477.2קשת כנף אח' שמ' - סורנטו
VB65631751011-012 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1816.6גריל קד' - סורנטו

VB656318103-05 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי1267.53מגן קד' סורנטו
VB6563181106- סרטו ~ 06-010קיהחליפי1916.9מגן קד' - סרטו
VB6563183G03-05 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי476.1קלקר מגן קד' - סורנטו
VB6563200G05/2009 סרטו ~ 06-010קיהחליפי4107.89פח חזית - סורנטו מי

VB6563210010- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2922.56מכסה מנוע - סורנטו
VB6563237G09+-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי304.89ביטנה אח' ימ' - סורנטו
VB6563245G06-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי1294.07פח אח' - סרטו
VB6563270209- סרטו ~ 06-010קיהחליפי12.1תפס לקישוט סורנטו

VB656328009-013 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2696.9חיזוק מגן קד' - סורנטו
VB656328107-10 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1997.8מגן קד' חיצ' סורנטו

VB65632812סורנטו ~ 011-015קיהחליפי4759.7מגן קד תחתון-סורנטו
VB6563284G06-010 סרטו ~ 06-010קיהחליפי1014.3חיזוק מגן אח' - סרטו

VB656331711 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי457.8ביטנה כנף קד' ימ' - סורנטו
VB656331811- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי457.8ביטנה כנף קד' שמ' - סורנטו
VB656335311- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1706.5סורג חזית סורנטו

VB6563361811- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי223.2מתיז מגן קד' שמ' סורנטו
VB6563361911 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי223.2כיסוי+עין שפריצר במגן קדמי ימין סורנטו

VB656337111 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי533.8מתיז במגן קדמי ימין סורנטו
VB656337211- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי533.8מתיז שמ' במגן סורנטו

VB65633761013-סורנטו ~ 011-015קיהחליפי144.2כיסוי פנס ערפל קד ימין סורנטו
VB65633761111- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי185.8תריס לערפל קדמי ימין סורנטו

VB6563376214 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי148.2תריס ערפל קד' שמ'-סורנטו
VB65633762111- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי181.8כיסוי ערפל קד' שמ' - סורנטו

VB6563378613- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי133.6גריל במגן קדמי סורנטו
VB65633787013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי175גריל במגן קד' סורנטו

VB656338013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי618.9חיזוק קד' תחת' פיבר סורנטו
VB6563381סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2791מגן קד' - סורנטו -011 עם חור למתיז

VB65633810013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2791מגן קדמי חיצוני - סורנטו
VB65633811סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1997.7מגן קד' - סורנטו -011 בלי חור למתיז

VB6563382011- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי3888.9ספויילר מגן קד' - סורנטו
VB656338313- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי754.6קלקר קדמי סורנטו
VB656338411 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1572.65פנימי למגן אח' סורנטו
VB6563385011- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2730.9מגן אח' עם 4 חורים לחיישנים סורנטו

VB65633851014- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי4386.8מגן אח' סורנטו
VB65633911011- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1080.5קישוט לפגוש אח' ימ' - סורנטו
VB6563392211 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1080.5פינה אח' שמ' סורנטו

VB6563400016-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3974פח חזית - סורנטו
VB6563410016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי6507.59מכסה מנוע סורנטו

VB6563410T016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי6507.59מכסה מנוע סורנטו
VB6563411015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3157.42כנף קד' ימ' סורנטו
VB6563412016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3157.42כנף קדמי שמאל סורנטו
VB6563417016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי452.2ביטנה גלגל קד' ימ' - סורנטו
VB6563418016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי452.2ביטנה כנף קד' שמ' - סורנטו
VB6563453016-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3560.2גריל קד' - סורנטו

VB6563461814 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי533.8מתיז לפנס ראשי שמ' - סורנטו\סונטה
VB65634619011-015 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי602.7מתיז לפנס ראשי ימ' - סורנטו

VB65634652G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי456.6קישוט עלי' דלת שמ' - סורנטו
VB65634653G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי629.1קישוט דלת קד' ימ' - סורנטו
VB65634654G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי440.31קישוט דלת קד' שמ' - סורנטו
VB65634664G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי314.55קשת כנף אח' שמ' - סורנטו
VB65634673G015- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1315.97קישוט דלת קד' ימ' - סורנטו
VB65634674G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1315.97קישוט דלת קד' שמ' - סורנטו
VB65634683G015- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1561.61קישוט דלת אח' ימ' - סורנטו
VB65634684G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1561.61קישוט דלת אח' שמ' - סורנטו
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VB65634697G16 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי385.85כונס אויר -סורנטו

VB6563471011-  סורנטו ~ 011-015קיהחליפי114.3כיסוי למתיז פנס ראשי ימ' - סורנטו
VB6563472011-  סורנטו ~ 011-015קיהחליפי105.1כיסוי למתיז פנס ראשי שמ' - סורנטו
VB6563473016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1438.56מגן תחתון קד' -סורנטו

VB65634731016-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1692.2מגן מנוע תח' - סורנטו
VB65634787G18 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1420.66גריל במגן קד-סורנטו

VB65634793016-020 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי85.8תומך ימ' למגן קד' - סורנטו
VB65634794016-020 ~ סורנטו ~ 016-020קיהחליפי85.8תפס צדדי למגן קד' שמ' סורנטו

VB656348016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3593.2מגן קד' על' ללא חייש ללא שפריצ סורנטו
VB6563480115- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3897.4מגן קד' על' עם חיישנים סורנטו

VB6563481סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3593.2מגן קד' על' סורנטו -016 עם חורים לחיישנים
VB65634812014- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2808.4מגן קד' - סורנטו
VB6563481G!סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2921מגן קד' על' סורנטו 016+ חורים לחיישנים

VB6563482013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2562.5ספוילר מגן קד' סורנטו
VB65634821016-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2688.28מגן קד' תח' - סורנטו

VB65634821T016-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2688.28מגן קד' תח' - סורנטו
VB6563482G018- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי414.46ספוילר תחתון -סורנטו
VB6563483G016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי865.26קלקר קד' סורנטו
VB6563484G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1774.68חיזוק אח' סורנטו

VB6563485015-017 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2999.7מגן אח' עליון - סורנטו
VB65634850015-017 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3623מגן אח' תחת' - סורנטו
VB65634851018-  סורנטו ~ 016-020קיהחליפי3854.5מגן אח' עליון - סורנטו

VB6563486015- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1833.6ספוילר אח' תח' סורנטו
VB65634860013- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2631.1מגן אח' תח' - סורנטו

VB65634882G015- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי78.38תושבת ימ' פגוש אח' - סורנטו
VB6563490016 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי814.4כיסוי מצננים עליון סורנטו
VB6563511021-  חליפי4815.69כנף קד' ימ' - סורנטו
VB6563512021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי4815.69כנף קד' שמ' - סורנטו
VB6563517021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי344.36ביטנה קד' ימ' - סורנטו
VB6563518021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי554.5ביטנה קד' שמ' - סורנטו

VB65635654G021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי564.42קשת כנף קד' שמ' - סורנטו
VB65635673G021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי1315.97קישוט דלת קד' ימ' - סורנטו
VB65635674G021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי1315.97קישוט דלת קד' שמ' - סורנטו

VB6563580G18 חליפי3278.33חיזוק קד-סורנטו
VB65635820G021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי376.37ספויילר תח' דק למגן קד' - סורנטו
VB65635842G021-  סורנטו ~ -021קיהחליפי491.83בומבה שמ' לחיזוק אח' - סורנטו

VB656448208- ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי218.7ספוילר קד'ספורטא'ז
VB6564851011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1908.56גריל קד' - ספורטז

VB65686158011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי185.26שפם פנס ראשי ימ' - פיקנטו
VB6573182021-  טליורד ~ -021קיהחליפי4323.4מגן קד' תח' - טליורד
VB6573185021-  טליורד ~ -021קיהחליפי3344.7חיזוק למגן אח' - טליורד
VB657511100-03 ריאו ~ 00-03קיהחליפי454.9כנף קד' ימ' - ריאו
VB657511200-03 ריאו ~ 00-03קיהחליפי482.4כנף קד' שמ' - ריאו
VB657515100-03 ריאו ~ 00-03קיהחליפי110.3גריל קד' אפור - ריאו
VB657521004-06 ריאו ~ 04-06קיהחליפי1312.7מכסה מנוע - ריאו
VB657521204-05 ריאו ~ 04-06קיהחליפי586.2כנף קד' שמ' -  ריאו
VB657521804-06 ריאו ~ 04-06קיהחליפי128.2ביטנה כנף קד' שמ' - ריו
VB657525104-06 ריאו ~ 04-06קיהחליפי628.1גריל-ריאו
VB657530007-010 4קיהחליפי1384.6פח חזית - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB657531007-011 4קיהחליפי2207.36מכסה מנוע - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB657531108-011 4קיהחליפי755.3כנף קד' ימ'  - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB657531207-011 4קיהחליפי755.3כנף קד' שמ' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB657531707- 4קיהחליפי129.6ביטנה כנף קד' ימ' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB657531807- 4קיהחליפי129.6ביטנה כנף קד' שמ' - ריאוD ~ 07-011 ריאו

VB6575337G08 4קיהחליפי145.45ביטנה כנף אח' ימ' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB6575345G4D 010- 4קיהחליפי1321.3פח אח' - ריאוD ~ 07-011 ריאו

VB657535109 4קיהחליפי330גריל קד'-ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB6575351G08-09 4קיהחליפי117.85גריל קד' - ריאוD ~ 07-011 ריאו

VB657535305-09 4קיהחליפי114.6סורג קד' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB657537807-09 4קיהחליפי309.56גריל במגן מרכזי - ריאוD ~ 07-011 ריאו

VB6575378607-11 4קיהחליפי140.56סורג שמאל במגן קדמי ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB657538007-011 4קיהחליפי422חיזוק מגן קד' - ריאוD ~ 07-011 ריאו

VB6575381T07-09 4קיהחליפי1307.55מגן קד' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB6575384D4 07-09 4קיהחליפי380.54חיזוק מגן אח' - ריאוD ~ 07-011 ריאו

VB6575396107-011 4קיהחליפי138.35ציר מכסה מנוע ימ' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB6575396207-011 4קיהחליפי138.35ציר מכסה מנוע שמ' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB6575451110 4 ריוD '4קיהחליפי722.1גריל קד' על' מושD ~ 07-011 ריאו
VB65754512010-011 4קיהחליפי780גריל ללא קישוט - ריאוD ~ 07-011 ריאו

VB6575452010- 4קיהחליפי1169.7מסגרת גריל תח' במגן קד' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB65754780010-011 4קיהחליפי417.4גריל במגן תחתון - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB6575478109-11 4קיהחליפי177.1גריל במגן קד' ימ' עם חור לערפל ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB6575478209-11 4קיהחליפי162.4גריל במגן קד' שמ' עם חור לערפל ריאוD ~ 012-015 ריאו

VB6575481010-011 4קיהחליפי1287.56מגן קד' - ריאוD ~ 07-011 ריאו
VB6575500012- 4קיהחליפי1965.6פח חזית מוש' פלס' ריוD ~ 012-015 ריאו
VB657550212 ריאו D5 (צינור) 4קיהחליפי503.62קורת רוחב קדמיD ~ 012-015 ריאו
VB6575510012- 4קיהחליפי2809.56מכסה מנוע - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB6575512012- ריאו D5/D4 - '4קיהחליפי2163.94כנף קד' שמD ~ 012-015 ריאו

VB65755121012- 4קיהחליפי998.59כנף קד' שמ' ללא חור - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB6575529D5/D4 -012 4קיהחליפי3206דלת קד' ימ' ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB6575530012- ריאו D5/D4 '4קיהחליפי3206דלת קד' שמD ~ 012-015 ריאו

VB6575536GD-5 13 קאיה ריאו-L 4קיהחליפי257.6בטנה אחD ~ 012-015 ריאו
VB657554144D -012 4קיהחליפי1829.3דלת אח' ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB657554244D -012 4קיהחליפי1827.3דלת אח' שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
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VB6575549012- 5 ריאוD - 4קיהחליפי3675דלת תא מטעןD ~ 012-015 ריאו
VB65755515D -012 4קיהחליפי989.56גריל קד' על'(ניקל)-ריאוD ~ 012-015 ריאו

VB65755511D5 -012 4קיהחליפי310.8גריל קד' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB65755762G012- 4קיהחליפי133.03סורג שמ' פגוש קד' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

VB6575578012- 4 ריאוD - 4קיהחליפי621.2סורג לפגוש קד' +חור לערפלD ~ 012-015 ריאו
VB6575578112 ריאו D5 4קיהחליפי220.03תריס במגן קד' ימ' ללא חורD ~ 012-015 ריאו
VB6575578212 ריאו D5 4קיהחליפי220.03תריס במגן קד' שמ' ללא חורD ~ 012-015 ריאו
VB657557875D 012- 4קיהחליפי425.4גריל במגן קד' מרכזי - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB65755791012- 4קיהחליפי75.4תפס מגן קד' ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB65755792012- 4קיהחליפי75.4תפס מגן קד' שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB65755793012- 4קיהחליפי145.3תומך צדדי ימ' למגן קד' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB65755794012- 4קיהחליפי145.3תושבת מגן קד' שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

VB65755814D 012- 4קיהחליפי1107.56מגן קד' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB65755811D5 -012 4קיהחליפי1808.56מגן קד' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB6575581T4D 012- 4קיהחליפי1107.56מגן קד' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

VB65755854D -013 4קיהחליפי1981.23מגן אח' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB65755851012- 4 - ריאוD 4קיהחליפי1590.3מגן אח' + חיישניםD ~ 012-015 ריאו
VB65755962012- 4קיהחליפי168.6ציר מכסה מנוע שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

VB6575617017- 4קיהחליפי257.6בטנה גלגל קד' ימ' -ריוD ~ 015-017 ריאו
VB6575618017- 4קיהחליפי257.6בטנה גלגל קד' שמ' -ריוD ~ 015-017 ריאו

VB6575649G017- 4קיהחליפי5224.22דלת תא מטען -ריוD ~ -018 ריאו
VB6575651015- 4קיהחליפי1179.9גריל קד' מושלם ריאוD ~ 015-017 ריאו
VB6575680015 4קיהחליפי2155.9חיזוק קדמי-ריאוD ~ 015-017 ריאו
VB6575685(עם חיישנים)5D 015-017 4קיהחליפי2365.3מגן אח' - ריאוD ~ 015-017 ריאו

VB6575685015 5קיהחליפי2155.5מגן אח -ריאוD ~ 015-017 ריאו
VB6575685T(בלי חיישנים)4D 015-017 4קיהחליפי2365.3מגן אח' - ריאוD ~ -018 ריאו

VB6577111018-  5קיהחליפי2283.6כנף קד' ימ' - ריוD ~ -018 ריאו
VB6577112018-  5קיהחליפי2283.6כנף קד' שמ' - ריוD ~ -018 ריאו

VB6577181T018-  4קיהחליפי3362.2מגן קד' - ריוD ~ -018 ריאו
VB6577187017- 4קיהחליפי1417.6קישוט מגן אחורי ריאוD ~ -018 ריאו
VB6577410017- 4קיהחליפי2908.56מכסה מנוע  -ריוD ~ 015-017 ריאו

VB65774111012- 4קיהחליפי997.56כנף קד' ימ' ללא חור ריאוD ~ 012-015 ריאו
VB657745115- 4קיהחליפי884.4גריל קדמי ריאוD ~ 015-017 ריאו
VB657748115- 4קיהחליפי1757.9מגן קדמי ריאוD ~ 015-017 ריאו

VB65774811015- 4קיהחליפי1858.56מגן קדמי ריאוD ~ 015-017 ריאו
VB6577500017- 4קיהחליפי3166.25פח חזית -ריוD ~ -018 ריאו
VB65775114קיהחליפי1687.59כנף קד' ימ' -ריו -017 בלי חורD ~ 015-017 ריאו
VB65775124קיהחליפי1687.59כנף קד' שמ' -ריו -017 בלי חורD ~ 015-017 ריאו

VB65775178017-4קיהחליפי664גריל במגן תחתון ריאוD ~ 015-017 ריאו
VB6577518015- 4קיהחליפי267.7ביטנה קד' שמאל ריאוD ~ 015-017 ריאו

VB65775184017- 4קיהחליפי93.8מחזיר אור אח' שמ' ריוD ~ -018 ריאו
VB6577549018-  4קיהחליפי2993.7מכסה מטען - ריוD ~ -018 ריאו
VB6577551017-4קיהחליפי785.26גריל קדמי -ריאוD ~ -018 ריאו

VB65775717018-  4קיהחליפי394.4ביטנה קד' שמ' - ריוD ~ -018 ריאו
VB65775718018-  4קיהחליפי258.56ביטנה קד' ימ' - ריוD ~ -018 ריאו

VB6577573017- 4קיהחליפי250.7מגן מנוע תחתון -ריוD ~ -018 ריאו
VB65775761017- 4קיהחליפי135.69כיסוי ערפל קד' ימ' -ריוD ~ -018 ריאו
VB65775762017- 4קיהחליפי189.56כיסוי ערפל קד' שמ' -ריוD ~ 015-017 ריאו
VB65775787015- 4קיהחליפי428.4סורג מגן קדמי ריאוD ~ 015-017 ריאו
VB65775792017- 4קיהחליפי76.9תומך צדדי שמ' למגן קד' - ריוD ~ -018 ריאו

VB6577581017- 4קיהחליפי4208.56מגן קד -ריוD ~ -018 ריאו
VB6577581T017- חליפי4208.56מגן קד -ריו

VB65775844D 017- 4קיהחליפי1770.4חיזוק פגוש אח' -ריוD ~ -018 ריאו
VB65775883017- 4קיהחליפי193.1תושבת ימ' פגוש אח ריוD ~ -018 ריאו
VB65775884017- 4קיהחליפי193.1תושבת שמ' פגוש אח ריוD ~ -018 ריאו
VB6581379111 סול ~ 011קיהחליפי78.8תפס ימין למגן קדמי סול

VB6583100סול ~ 011קיהחליפי1625.28פח חזית מושלם - סול -011 בלבד
VB6583100G012- סול ~ 012-014קיהחליפי2138.91פח חזית - סול

VB6583110011- סול ~ 011קיהחליפי1761.23מכסה מנוע - קיה סול
VB658311109- סול ~ 011קיהחליפי1037.56כנף קד' ימ' - סול
VB658311209- סול ~ 011קיהחליפי1037.56כנף קד' שמ' - סול
VB658311710- סול ~ 011קיהחליפי339.6ביטנה כנף קד' ימ' - סול
VB658311810- סול ~ 011קיהחליפי339.6ביטנה כנף קד' שמ' - סול

VB65831673G011 סול ~ 011קיהחליפי246.28קישוט דלת קד' ימין קאיה סול
VB65831761G11- סול ~ 011קיהחליפי89.88כיסוי ערפל תושבת ימ' קד' סול

VB6583177T09- סול ~ 011קיהחליפי756.6קישוט למגן קד' קאיה סול
VB6583179209 סול ~ 011קיהחליפי80.8תומך צדדי שמ למגן קד סול
VB65831811010-011 סול ~ 012-014קיהחליפי1105.56מגן קד' - סול

VB6583185סול ~ 011קיהחליפי2089מגן אח' סול 011 בלבד
VB65831851012 סול ~ 011קיהחליפי1057.96כיסוי תח' למגן אח' - סול

VB658318611-12 סול ~ 012-014קיהחליפי608.56קישוט מגן אח' סול
VB65831961סול R סול ~ 012-014קיהחליפי175.9ציר מכסה מנוע
VB6583196211 סול L סול ~ 012-014קיהחליפי175.9ציר מכסה מנוע
VB6583200T012- סול ~ 012-014קיהחליפי3149.35פח חזית סול

VB6583210012 סול ~ 012-014קיהחליפי2537.8מכסה מנוע סול
VB6583217012-014 4קיהחליפי269.6ביטנה כנף קד' ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

VB6583217112 סול ~ 012-014קיהחליפי305.9ביטנה קד ימ-סול
VB65832181012-013 סול ~ 012-014קיהחליפי326.56ביטנה קד' שמ' - סול

VB658325112 סול ~ 012-014קיהחליפי819.26גריל ק' סול
VB6583252T012- סול ~ 011קיהחליפי1155מסגרת גריל במגן - סול

VB6583253014-סול ~ -015קיהחליפי677.4גריל קדמי קיה סול
VB65832770015- סול ~ -015קיהחליפי1042.6קישוט מרכזי למגן קד' - סול
VB6583281T012- סול ~ 012-014קיהחליפי2561.26מגן קד' - סול
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VB6583285T012- סול ~ 012-014קיהחליפי2108.56מגן אח' - סול

VB6583310014- סול ~ 012-014קיהחליפי2293.36מכסה מנוע סול
VB6583311014- סול ~ 012-014קיהחליפי2363.3כנף קד' ימ' (עם חור לקישוט) סול
VB6583312014- (עם חור לקישוט)סול ~ 012-014קיהחליפי2363.3כנף קד' שמ' סול
VB6583317014- סול ~ -015קיהחליפי539.6ביטנה גלגל קד' ימ' - סול

VB65833171015-  סול ~ -015קיהחליפי563.48ביטנה קד' שמ' - סול
VB65833177015-016 סול ~ -015קיהחליפי589.2ביטנה לכנף קד' ימ' סול

VB6583318014- סול ~ -015קיהחליפי512.7ביטנה גלגל קד' שמ' - סול
VB65833181015- סול ~ -015קיהחליפי559.48ביטנה כנף קד' ימ' - סול
VB65833182014-  סול ~ -015קיהחליפי1951.9ספויילר תח' למגן קד' - סול
VB65833188015-016 סול ~ -015קיהחליפי593.2ביטנה לכנף קד' שמ' סול

VB6583343013- סול ~ -015קיהחליפי160.7מגן אוויר ימ' - סול
VB6583344013- סול ~ -015קיהחליפי128מגן אוויר שמ' סול
VB6583351(ניקל) סול ~ -015קיהחליפי2560גריל קד' סול -015
VB658337314-15 סול ~ -015קיהחליפי514מגן מנוע תחתון סול

VB6583373316 סול ~ -015קיהחליפי377.5מגן מצננים תח'-סול
VB658337511018 סול ~ -015קיהחליפי588.9גריל עליון במגן קדמי-סול

VB65833756012-014 סול ~ 012-014קיהחליפי144.4תושבת לכנף קד' שמ' - סול
VB65833787015- סול ~ -015קיהחליפי734גריל קדמי במגן סול

VB65833787T015- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי734גריל קדמי במגן סול
VB65833793014- סול ~ 012-014קיהחליפי147.9תושבת למגן קד' ימ' סול
VB65833794014- סול ~ 012-014קיהחליפי147.9תושבת למגן קד' שמ' סול

VB6583381015- סול ~ -015קיהחליפי1437.59מגן קד' סול
VB6583381116 סול ~ -015קיהחליפי1437.59מגן קד' חיצ' סול

VB65833811T16 סול ~ -015קיהחליפי1437.59מגן קד' חיצ' סול
VB6583381T015- סול ~ -015קיהחליפי1437.59מגן קד' סול

VB658338216 סול ~ -015קיהחליפי1278ספויילר מגן קד' סול
VB65833851014-  סול ~ -015קיהחליפי2426.6מגן אח' - סול

VB658338511014-  סול ~ -015קיהחליפי1602.3מגן אח' (אמצעי) - סול
VB65833851T014-  סול ~ -015קיהחליפי2426.6מגן אח' - סול

VB6583385T014- סול ~ -015קיהחליפי1918.62מגן אח' חיצ' - סול
VB65833951014-  סול ~ -015קיהחליפי2245.2גריל קד' - סול

VB6585400013-015 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי3209.56פח חזית מושלם - ספורטג
VB6585410011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2807.56מכסה מנוע ספורטז
VB6585411011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1361.11כנף קד' ימ' ללא חור ספורטאז
VB6585412011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1907.51כנף קד' שמ'+חור לפנס ספורטאג

VB6585485T011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2076.7מגן אח' - ספורטג
VB658604- 4טויוטהחליפי16.4קליפס מגן+ביטנה קורולהD ~ 03-04 קורולה

VB6586100011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1291.23פח חזית - פיקנטו
VB6586111011-016 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1139.56כנף קד' ימ' - פיקנטו
VB6586112011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1139.56כנף קד' שמ' - פיקנטו
VB6586117011-014 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי257.6ביטנה כנף קד' ימ' - פיקנטו
VB6586151011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי958.56גריל קד' - פיקנטו
VB6586159011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי185.56שפם פנס ראשי שמ' - פיקנטו
VB6586173011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי177.46מגן מנוע מרכזי  פיקנטו
VB6586178011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי771.23גריל במגן תח'   - פיקנטו

VB6586178T011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי771.23גריל במגן תח'   - פיקנטו
VB65861791011 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי157.42תומך צדדי למגן קד' ימ' - פיקנטו
VB65861792011 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי157.42תומך צדדי למגן קד' שמ' - פיקנטו
VB6586181T011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1107.66מגן קד' - פיקנטו

VB6586185011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1207.47מגן אח' - פיקנטו
VB65861881011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי158.58תומך צדדי ימ' למגן אח' - פיקנטו
VB6586188210-12 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי158.58תושבת מגן מגן אח' שמ' - פיקנטו
VB65861961011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי125.59ציר מ.מכסה ימ' - פיקנטו
VB65861962011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי125.59ציר מ.מכסה שמ' - פיקנטו
VB6586242Gפיקנטו ~ 011-015קיהחליפי3688.19כנף אח' שמ' - פיקנטו
VB658627322012 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי98.5מגן מנוע שמ' פיקנטו
VB65862733012 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי98.5מגן מנוע ימ' פיקנטו
VB6586283Gפיקנטו ~ 011-015קיהחליפי868.2קלקל מגן קד-פיקנטו

VB6586311פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי269.45ביטנה לכנף קד' ימ' - פיקנטו ספורט
VB65863123D -013 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי269.45ביטנה כנף קד' שמ' - פיקנטו
VB6586317017-  פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי273.45ביטנה קד' ימ' - פיקנטו
VB6586351פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1148.56גריל קד' פיקנטו -13 דגם ספורט

VB65863556G017-  פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי272.96כונס אוויר שמ' במגן קד' - פיקנטו
VB65863761פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי158.6כיסוי ערפל קד' ימ' פיקנטו -013 ספורט
VB65863762פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי158.6כיסוי ערפל קד' שמ' פיקנטו -013 ספורט

VB65863762G015- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי137.36כיסוי פנס ערפל שמ' - פיקנטו
VB65863773D 15-3 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי140.8ניקל ערפל קד ימ'-פיקנטו
VB65863774D-3 15 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי140.8ניקל ערפל קד שמ-פיקנטו
VB65863787פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי705.02גריל מגן - פיקנטו ספורט

VB658637871פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי457.74גריל מגן-פיקנטו ספורט
VB65863813D  -013 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1189.92מגן קד' - פיקנטו ספורט

VB65863841G020-  017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי507.56בומבה ימ' לחיזוק אח' - פיקנטו
VB65863842G020-  017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי507.56בומבה שמ' לחיזוק אח' - פיקנטו

VB658638513D -014 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי2436.9מגן אח' - פיקנטו
VB65863863D  -015 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי833.6ספוילר למגן אח' - פיקנטו
VB658640015- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1708.56פח חזית פיקנטו
VB6586417015- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי269.48ביטנה קד' ימ' - פיקנטו
VB6586418015- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי269.48ביטנה קד' שמ' - פיקנטו

VB6586478715- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1107.47סורג מרכזי במגן קד' פיקנטו
VB6586481015- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1307.56מגן קד' - פיקנטו

VB6586481813D -15 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1763.4מגן קד' חיצ' פיקנטו
VB6586481T015- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1307.56מגן קד' - פיקנטו
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VB65864851014-016 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1811.26מגן אח' חיצ' - פיקנטו

VB6586500017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1527.93פח חזית פיקנטו
VB6586510017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי3509.28מכסה מנוע פיקנטו
VB6586511017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1458.56כנף קד ימ' - פיקנטו
VB6586512017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1458.56כנף קד שמ' - פיקנטו
VB6586517017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי369.7בטנה גלגל קד' ימ' פיקנטו
VB6586537017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי128.8בטנה גלגל אח' ימ' פיקנטו
VB6586551017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1472.95סורג קד' - פיקנטו
VB6586573020-  017-019 קיהחליפי307.57מגן מנוע תח' - פיקנטו

VB65865787GGT פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי575.18רשת גריל-פיקנטו
VB6586579117 'פיק R 'פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי165.26תומך פגוש קד
VB65865792017-פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי165.26תפס קדמי שמאל צדדי פיקנטו
VB65865793017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי94.8תומך שפם פנס ראשי ימ' - פיקנטו
VB65865794017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי84.33תושבת פגוש קד' שמ' פיקנטו
VB65865811GT -17 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי2230.5מגן קד' פיקנטו
VB6586581T017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי2909.35מגן קדמי - פיקנטו

VB6586584017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1989.51חיזוק פגוש אח' - פיקנטו
VB6586585017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי2109.54מגן אחורי - פיקנטו

VB65865852GT  017- קיהחליפי2186.4מגן אח - פיקנטוGT ~ 017-021 פיקנטו
VB6586585T017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי2109.54מגן אחורי פיקנטו

VB6586586017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי929.3כיסוי מגן אח' מרכזי - פיקנטו
VB65865861017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1086.5קישוט מגן אח מרכזי פיקנטו
VB6586587GGT 017-021 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי152.26קישוט תח' למגן אח' - פיקנטו
VB65865881017-  פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי199.68תושבת פגוש אח' ימ' - פיקנטו
VB65865882017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי199.68תושבת  פגוש אח' שמ' - פיקנטו
VB6586611GGT -017 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1394.63כנף קד' ימ' - פיקנטו

VB6586633020-  017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי190מגן אוויר ימ' - פיקנטו
VB6586634020-  017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי190מגן אוויר שמ' - פיקנטו

VB65866761017-  פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי165.6מסגרת תריס ערפל ימ' - פיקנטו
VB65866762GT-018 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי165.6מסגרת לפנס ערפל פיקנטו
VB6586683G020-  017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי661.48קלקר מגן קד' - פיקנטו

VB6586684020-  017-019 פיקנטו ~  -020קיהחליפי1923.3מגן אח פנימי - פיקנטו
VB6586712G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי1549.37כנף קד' שמ' - פיקנטו
VB6586717G020- פיקנטו ~  -020קיהחליפי372.42ביטנה קד' ימ' - פיקנטו

VB65867180GGT  -020 פיקנטו ~  -020קיהחליפי223.47ביטנה קד' שמ' - פיקנטו
VB6586718G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי372.42ביטנה קד' שמ' - פיקנטו

VB65867663G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי262.48קשת כנף אח' ימ' - פיקנטו
VB65867683G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי262.48קישוט דלת אח' ימ' - פיקנטו
VB65867810G021-  פיקנטו - (KN סמל חדש) 'פיקנטו ~  -020קיהחליפי3564.08מגן קד

VB6586781G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי2138.45מגן קד' - פיקנטו
VB6586782G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי803.25מגן קד' תח' - פיקנטו
VB6586784G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי2015.17חיזוק למגן אח' - פיקנטו

VB65867850G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי1996.31מגן אח' - פיקנטו
VB6586785G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי2851.91מגן אח' - פיקנטו

VB65867860G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי399.37ספויילר תח' דק למגן קד' - פיקנטו
VB65867861G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי409.22מגלש אח' - פיקנטו

VB6586786G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי873.63ספויילר תח' למגן אח' - פיקנטו
VB65867875G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי685.86קישוט לספויילר תח' למגן קד' - פיקנטו

VB6586787G020-  פיקנטו ~  -020קיהחליפי86.3קישוט למגן אח' - פיקנטו
VB6588110021-  סטוניק ~ 018-020קיהחליפי7504.56מכסה מנוע - סטוניק  -018/סטוניק

VB658905 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי7.16קליפס ביטנה פרדו
VB6590100G018-  סטוניק ~ 018-020קיהחליפי3310.71פח חזית - ריו/סטוניק

VB6590117018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי424.87ביטנה קד' ימ' סטוניק
VB6590118018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי424.87ביטנה קד' שמ' סטוניק
VB6590151018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי1612.7גריל קד' סטוניק

VB65901831G018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי871.06קלקר קד' סטוניק
VB6590183G021-  סטוניק ~ -021קיהחליפי725.88קלקר למגן קד' - סטוניק
VB6590185G021-  סטוניק ~ -021קיהחליפי2862.95מגן אח' - סטוניק

VB6590186018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי2966מגן אח' תחתון סטוניק
VB65901860G021-  סטוניק ~ -021קיהחליפי1304.47מגלש מגן אח' - סטוניק

VB6595117017- קיהחליפי993ביטנה קד' ימין סטינגרGT ~ -017 סטינגר
VB6595118017- קיהחליפי993ביטנה קד' שמאל סטינגרGT ~ -017 סטינגר
VB6600100020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי3837.9פח חזית - סלטוס
VB6600102020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי1655.76כיסוי גשר על' - סלטוס
VB6600110020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי5856.26מכסה מנוע - סלטוס
VB6600117020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי657ביטנה קד' ימ' - סלטוס
VB6600118020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי657ביטנה קד' שמ' - סלטוס

VB66001653020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי592.7קשת כנף קד' ימ' - סלטוס
VB66001654020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי592.7קשת כנף קד' שמ' - סלטוס

VB6600173020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי1135.6מגן מנוע - סלטוס
VB66001770020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי1086.6מגלש מגן קד' - סלטוס

VB6600181020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי2861.25מגן קד' (מחזיר אור) - סלטוס
VB6600182020-   סלטוס ~  -020קיהחליפי3046.6ספויילר תח' למגן קד' - סלטוס
VB6600186020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי1601.1ספויילר תח' למגן אח' - סלטוס

VB660080020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי3046.6חיזוק למגן קד' - סלטוס
VB6600801020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי439.4קלקר למגן קד' - סלטוס
VB6600961020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי110.2ציר ימ' למכסה מנוע - סלטוס
VB6600962020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי110.2ציר שמ' למכסה מנוע - סלטוס

VB667704-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי10תפס בטנה+מגן קד. לנסר
VB6685RR CRV 02+ '02-05הונדהחליפי58תפס מגן ק ~ CRV
VB6688L01-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי71.25תומך אח' שמ' סרגל -סיווק
VB6689L01-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי79.1תומך שמ' למגן קד' סיויק
VB6689R01-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי79.1תומך ימ' למגן קד' סיויק



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB6690L{לבן} M6 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי65.99תפס למגן קד' שמD M6
VB6690R{לבן} M6 02-05 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי65.99תפס למגן קד' ימD M6
VB6691LM6 02-07 '4 ~ 02-05מזדהחליפי66תומך מגן אח' שמD M6
VB6691RM6 02-07 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי66תומך מגן אח' ימD M6
VB6692L{שחור}M-6 4D 02-05 '4 ~ 02-05מזדהחליפי123.03שפם למגן קד' שמD M6
VB6692R{שחור}M-6 4D 02-05 '4 ~ 02-05מזדהחליפי123.03שפם למגן קד' ימD M6
VB6693L4D 04-08 M3- 4 ~ 04-08מזדהחליפי70תומך מגן צדדי קד' שמ' לבןD M3
VB6693R4D 04-08 M3- 4 ~ 04-08מזדהחליפי85.33תומך מגן צדדי קד' ימ' לבןD M3
VB6695L04-08 {שחור} M3 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי85.25שפם קד' שמD M3
VB6695R04-08 {שחור} M3 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי85.25שפם קד' ימD M3
VB6697L5D M2 -08 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי36תפס מגן אח' שמD M2
VB6697R5D M2 -08 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי36תפס מגן אח' ימD M2
VB6840L06-  4הונדהחליפי82.39תומך צדדי שמ'-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VB6840R06-  4הונדהחליפי82.39תומך צדדי ימ'-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק

VB6854-M-3 4D 04 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי8.98קליפס לביטנת כנף קדD M3
VB70050117T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי578.4ביטנה קד' ימ-  ~ T-CROSS
VB70050117T-CROSS  -020 - 'חליפי578.4ביטנה קד' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VB70050118T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי595.3ביטנה קד' שמ-  ~ T-CROSS
VB70050118T-CROSS  -020 - 'חליפי595.3ביטנה קד' שמVAG020-  ~ T-CROSS
VB70050673T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי397.6קישוט תח' לדלת קד' ימ-  ~ T-CROSS
VB70050673T-CROSS  -020 - 'חליפי397.6קישוט תח' לדלת קד' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VB70050674T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי397.6קישוט תח' לדלת קד' שמ-  ~ T-CROSS
VB70050674T-CROSS  -020 - 'חליפי397.6קישוט תח' לדלת קד' שמVAG020-  ~ T-CROSS

VB7005100T-CROSS  -020 - 020פולקסווגןחליפי3780.24פח חזית-  ~ T-CROSS
VB7005100T-CROSS  -020 - חליפי3780.24פח חזיתVAG020-  ~ T-CROSS

VB70051081T-CROSS  -020 - 020פולקסווגןחליפי294.3גשר תח' פח חזית-  ~ T-CROSS
VB70051081T-CROSS  -020 - חליפי294.3גשר תח' פח חזיתVAG020-  ~ T-CROSS

VB7005151T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי1339.1גריל קד-  ~ T-CROSS
VB7005151T-CROSS  -020 - 'חליפי1339.1גריל קדVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005169T-CROSS  -020 - (כסוף) '020פולקסווגןחליפי391.3קישוט תח' למגן אח-  ~ T-CROSS
VB7005169T-CROSS  -020 - (כסוף) 'חליפי391.3קישוט תח' למגן אחVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005178T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי1083.4גריל תח' במגן קד-  ~ T-CROSS
VB7005178T-CROSS  -020 - 'חליפי1083.4גריל תח' במגן קדVAG020-  ~ T-CROSS

VB70051791T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי229.7תומך מגן קד' ימ-  ~ T-CROSS
VB70051791T-CROSS  -020 - 'חליפי229.7תומך מגן קד' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VB70051792T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי229.7תומך מגן קד' שמ-  ~ T-CROSS
VB70051792T-CROSS  -020 - 'חליפי229.7תומך מגן קד' שמVAG020-  ~ T-CROSS
VB70051793T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי88.2תומך קד' ימ-  ~ T-CROSS
VB70051793T-CROSS  -020 - 'חליפי88.2תומך קד' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VB70051794T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי88.2תומך קד' שמ-  ~ T-CROSS
VB70051794T-CROSS  -020 - 'חליפי88.2תומך קד' שמVAG020-  ~ T-CROSS

VB7005180T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי570.9חיזוק תח' למגן קד-  ~ T-CROSS
VB7005180T-CROSS  -020 - 'חליפי570.9חיזוק תח' למגן קדVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005181T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי2856.09מגן קד-  ~ T-CROSS
VB7005181T-CROSS  -020 - 'חליפי2856.09מגן קדVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005182T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי570.9ספויילר תח' למגן קד-  ~ T-CROSS
VB7005182T-CROSS  -020 - 'חליפי570.9ספויילר תח' למגן קדVAG020-  ~ T-CROSS

VB70051820T-CROSS  -020 - 020פולקסווגןחליפי613.8מגלש קד' כסוף-  ~ T-CROSS
VB70051820T-CROSS  -020 - חליפי613.8מגלש קד' כסוףVAG020-  ~ T-CROSS
VB70051821T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי1062.6ספויילר תח' למגן אח-  ~ T-CROSS
VB70051821T-CROSS  -020 - 'חליפי1062.6ספויילר תח' למגן אחVAG020-  ~ T-CROSS

VB7005185T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי3367.2מגן אח-  ~ T-CROSS
VB7005185T-CROSS  -020 - 'חליפי3367.2מגן אחVAG020-  ~ T-CROSS

VB70051881T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי275.8תומך מגן אח' ימ-  ~ T-CROSS
VB70051881T-CROSS  -020 - 'חליפי275.8תומך מגן אח' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VB70051882T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי224.2תומך שמ' מגן אח-  ~ T-CROSS
VB70051882T-CROSS  -020 - 'חליפי224.2תומך שמ' מגן אחVAG020-  ~ T-CROSS

VB7005211T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי1498.56כנף קד' ימ-  ~ T-CROSS
VB7005211T-CROSS  -020 - 'חליפי1498.56כנף קד' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005212T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי1705.26כנף קד' שמ-  ~ T-CROSS
VB7005212T-CROSS  -020 - 'חליפי1705.26כנף קד' שמVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005467T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי102כיסוי וו גרירה למגן קד-  ~ T-CROSS
VB7005467T-CROSS  -020 - 'חליפי102כיסוי וו גרירה למגן קדVAG020-  ~ T-CROSS

VB70054785T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי659גריל תח' ימ-  ~ T-CROSS
VB70054785T-CROSS  -020 - 'חליפי659גריל תח' ימVAG020-  ~ T-CROSS

VB7005480T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי1569.9חיזוק פנ' למגן קד-  ~ T-CROSS
VB7005480T-CROSS  -020 - 'חליפי1569.9חיזוק פנ' למגן קדVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005653T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי634.96קשת כנף קד' ימ-  ~ T-CROSS
VB7005653T-CROSS  -020 - 'חליפי634.96קשת כנף קד' ימVAG020-  ~ T-CROSS
VB7005654T-CROSS  -020 - '020פולקסווגןחליפי634.96קשת כנף קד' שמ-  ~ T-CROSS
VB7005654T-CROSS  -020 - 'חליפי634.96קשת כנף קד' שמVAG020-  ~ T-CROSS
VB7009055017- חליפי196.12גריל במגן קד' ימ' טי רוק
VB7009056017- חליפי196.12גריל במגן קד' שמ' טי רוק
VB7009082017- חליפי650.52ספויילר קד' תח' טי רוק
VB7009085T-ROC  -020 - '020פולקסווגןחליפי2810.76מגן אח- ~ T-ROC
VB7009085T-ROC  -020 - 'חליפי2810.76מגן אחVAG020- ~ T-ROC

VB7009085TT-ROC  -020 - '020פולקסווגןחליפי2810.76מגן אח- ~ T-ROC
VB7009085TT-ROC  -020 - 'חליפי2810.76מגן אחVAG020- ~ T-ROC
VB7010111T020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי19557.2כנף קד' ימ' - אטלס
VB7010111T020-  חליפי19557.2כנף קד' ימ' - אטלסVAG020- ~ אטלס
VB7010112T020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי19557.2כנף קד' שמ' - אטלס
VB7010112T020-  חליפי19557.2כנף קד' שמ' - אטלסVAG020- ~ אטלס

VB7010117020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי1184ביטנה קד' ימ' - אטלס
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VB7010117020-  חליפי1184ביטנה קד' ימ' - אטלסVAG020- ~ אטלס
VB7010118020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי1184ביטנה קד' שמ' - אטלס
VB7010118020-  חליפי1184ביטנה קד' שמ' - אטלסVAG020- ~ אטלס

VB701011872020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי1213.93קישוט שמ' למגן אח' - אטלס
VB701011872020-  חליפי1213.93קישוט שמ' למגן אח' - אטלסVAG020- ~ אטלס

VB70101762020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי541כיסוי ערפל קד' שמ' - אטלס
VB70101762020-  חליפי541כיסוי ערפל קד' שמ' - אטלסVAG020- ~ אטלס
VB70101777020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי4569.09קישוט עליון למגן קד' - אטלס
VB70101777020-  חליפי4569.09קישוט עליון למגן קד' - אטלסVAG020- ~ אטלס
VB7010181T020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי16240.76מגן קד' - אטלס
VB7010181T020-  חליפי16240.76מגן קד' - אטלסVAG020- ~ אטלס

VB7010182020-  חליפי4339.2ספויילר תח' למגן קד' - אטלס
VB7010185T020-  אטלס ~ -020פולקסווגןחליפי4817.31מגן אח' - אטלס
VB7010185T020-  חליפי4817.31מגן אח' - אטלסVAG020- ~ אטלס

VB701710006-08 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3198.5פח חזית גרנד שירוקי
VB701910807-11 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי983.8גשר קד' תחת' קומפס
VB701911107- קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1550כנף קד' ימ' - קומפס
VB701911207- קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1550כנף קד' שמ' - קומפס
VB701911707-08 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי282.4ביטנה קד' ימ' קומפס
VB701911807-08 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי282.6ביטנה קד' שמ' קומפס
VB701915107-11 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי862.6גריל קד' קומפס

VB7019158207-17 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1427.7פלסטיק גחון קד' למנוע קומפס
VB7019181T07-08 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3746.1מגן קד' חיצ' - קומפס

VB7019200011- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי8492.7פח חזית-שירוקי
VB701921011-14 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7623מכסה מנוע-קומפס
VB7019211014- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1743.8כנף קד' ימ' ללא חורים-שירוקי
VB7019212014- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1660.7כנף קד' שמ' ללא חורים-שירוקי
VB701925108-012 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1993גריל פני' - קומפס

VB7019251108-12 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3541.1סט קישוטים לגריל קומפס
VB7019258211 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי349.8מגן מנוע-גרנד שירוקי/קומפס
VB7019258311 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי565.9זרוע רוחבית אח' תחת'- קומפס
VB7019268108-011 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי342.5פס קישוט דלת  אח ימ' קומפס
VB70192682011 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי280.7קישוט דלת אחורי שמאל-קומפס

VB701927311 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1240.3מגן תחתון למנוע קומפס
VB70192762-011 ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי193.9כיסוי ערפל קד' שמ'-שירוקי

VB7019278014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1017.7גריל במגן תח' מרכזי - שירוקי
VB7019278514- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי257.7מסגרת לערפל קד' ימ' ג.צ'ירוקי
VB7019278614- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי404תריס במגן קד' שמאל שירוקי
VB70192791011- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי575.3בולם לפגוש קדמי-שירוקי
VB7019281T012-017 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4238.1מגן קד' על' - קומפס
VB70192850011 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2816.2כיסוי עליון למגן אח' קומפס

VB701928511011- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4425.9מגן אח' עליון-שירוקי
VB70192852T014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2297.8מגן תחתון אח'- גי'פ שירוקי

VB7019302011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי590.9פלסטיק על גשר עלי' קומפס
VB7019310013- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1549.2כנף קד' שמ' - קומפס
VB7019311012-017 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1629.6כנף קד' ימ' - קומפס
VB701931811- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי459.7ביטנה לכנף קד' שמ' קומפס

VB70193511011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי720.7גריל עלי' קד' קומפס
VB7019375-11 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי504.7פלסטיק סף קד' ימ' - קומפס

VB7019375111- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי190מסגרת לפנס ערפל קד' ימ'- קומפס
VB7019376-11 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי358.5פלסטיק סף קד' שמ' - קומפס

VB70193761011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי197.8מסגרת לפנס ערפל קד' שמ' - קומפס
VB70193791011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי231.4תומך מגן קד' ימ' צדדי קומפס
VB70193792011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי380.8תומך מגן קד' שמ' צדדי קומפס
VB70193812012-017  קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1297.7מגן קד' תח' - קומפס

VB7019386011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי427.5פנל תח' לפגוש קד' קומפס
VB70193861011 קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי925.3כיסוי תח' למגן אח' קמפוס

VB7019387011- פטריוט ~ 09-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי498קישוט מדרכה למגן אח' קומפס/פטריוט
VB7019400018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי9865.4פח חזית - קומפס
VB7019402018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי919.2כיסוי עליון לפ חזית  - קומפס
VB7019410018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5734.7מכסה מנוע - קומפס
VB7019411018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2446.6כנף קד' ימ' - קומפס

VB70194114018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5978.3דלת קד' שמ' - קומפס
VB70194122018 קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1939.6כנף שמאל-קומפס

VB70194124018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5061.1דלת קד' ימ' - קומפס
VB701941718- קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי660ביטנה קד' ימ' קומפס
VB701941818- קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי660ביטנה קד' שמ' קומפס

VB70194414018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6864דלת אח' ימ' - קומפס
VB70194424018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5314.2דלת אח' שמ' - קומפס

VB7019451017- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3374גריל רדיאטור קומפס
VB701945217- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1676.5ניקל גריל קומפאס

VB70194581T018- קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי9191.1מגן קדמי קומפס
VB70194582018- קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3454.2מגן קדמי תחתון קומפס

VB70194585118- קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3618.8מגן אח' עליון קומפס
VB70194651018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי469.28קשת כנף קד' ימ' - קומפס
VB70194652018- קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי496.44קשת כנף קדמי שמאל קומפס

VB7019467018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי187כיסוי וו גרירה קד' - קומפס
VB70194673018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי789.9קישוט דלת קד' ימ' - קומפס
VB70194682018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי799קישוט דלת אח' שמ' - קומפס
VB70194683018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי812.7קישוט דלת אח' ימ' - קומפס
VB70194761018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי206.9כיסוי ערפל קד' ימ' - קומפס
VB70194762018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי217.6כיסוי ערפל קד' שמ' - קומפס
VB70194763018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1016ניקל בכיסוי ערפל ימ' - קומפס
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VB70194764018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1055ניקל בכיסוי ערפל שמ' - קומפס
VB70194791018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי147.3תומך ימ' למגן קד' - קומפס
VB70194792018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי147.3תומך שמ' למגן קד' - קומפס

VB7019480018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3118חיזוק פנ' מגן קד' - קומפס
VB70194801018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי209.9קלקר קד' תח' - קומפס

VB7019482018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי564.9ספויילר קד' - קומפס
VB7019486018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2331.8מגלש מגן אח' - קומפס
VB7019881018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי106.5תומך אח' ימ' צדדי  - קומפס
VB7019882018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי126.3תומך מגן אח' שמ' - קומפס
VB7024981010- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2702.69מגן קד' חיצ' - וולסטר

VB7024981T010- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2702.69מגן קד' חיצ' - וולסטר
VB7024985011- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי1620.13מגן אח' בלי חור לחיישן - וולסטר

VB70249851T011- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי2884.2מגן אח' + חור לחיישן - וולסטר
VB707160009- 'ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4321.73פח חזית קד' דודג
VB707169108-010 ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי70.6תומך צדדי ימ' למגן קד' - ג'רני
VB7071692JC 09 'ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי72.8תפס מגן קדמי שמאל בכנף-דודג
VB720518406-10 קומנדר ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6399.2מגן אח' עם חור גרירה קומנדר
VB720518506-10 קומנדר ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4680מגן אח' ללא חור גרירה קומנדר
VB741368211- ג'רני ~ 011-014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1556.3ספוילר למגן קד' ג'רני

VB750886005004 פרדו L פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי36קישוט כנף
VB759411201106- 4טויוטהחליפי304.9טפט אמצעי קורולהD ~ 05-07 קורולה

VB760211008- ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2770מכסה מנוע ליברטי
VB760221208-09 ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1225.3כנף קד' שמ' - ליברטי
VB7701111קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי561.2כנף קד' ימ' - דודג' קליבר -07 עם חור לאנטנה
VB770115307- ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3277.3גריל קד' עם מסגרת ניקל ניטרו
VB770118009- ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1015.5חיזוק  קד' ניטרו
VB770118107-011 ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4516.2מגן קד' עם חור לפנס ערפל ניטרו
VB770210007 ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2079.1פח חזית דואג' ניטרו
VB770211007-09 ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2600מכסה מנוע דודג' ניטרו
VB770211107-08 ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי520כנף קד' ימ' - דודג' ניטרו
VB770211207-08 ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי520כנף קד' שמ' - דודג' ניטרו

VB7702127307- ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי721.6מגן קד' תח' - נייטרו
VB770213307+ ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי851.9כונס רוח במגן קד' נייטרו
VB7702185ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2890.6מגן אח' חיצוני דודג' ניטרו 07-09 ללא חיישנים
VB770611007- קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2273מכסה מנוע דודג' קליבר
VB770611207- קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי561.2כנף קד' שמ' - דודג' קליבר
VB770611707 קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי158.3ביטנה כנף קד' ימ' - קליבר
VB770611808- קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי423.3ביטנה לכנף קד' שמ' קליאבר
VB770618307-09 קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי146.5קלקר מגן קד' - קליבר

VB770709012-017 ~ ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי508סט תומכים מגן קד ימ+שמ ראם
VB77071002010- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי12583.6פח חזית - ראם

VB7707109DS  -010 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי208.5מנעול מכסה מנוע - ראם
VB77071100016-  ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7328פח חזית מושלם - ראם
VB77071109DS -014  ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי806.3תפס מגן קד' ימ'+שמ' ראם

VB77071112011 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2785.9כנף קד' ימין דואג ראם
VB7707112011- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3120.6כנף קד' שמ'  -ראם
VB7707117012-017 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1052.5ביטנה לכנף קד' ימ' - ראם

VB770711791DS 016 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי148.9תומך קדמי ימין-ראם
VB770711792DS 016 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי222.5תומך קדמי שמאל-ראם

VB7707118012-017 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי864.3ביטנה לכנף קד' שמ' - ראם
VB7707137108-012 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1261.2ביטנה כנף קד' ימ' - ראם

VB770714908-012 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7500.2דלת ארגז - ראם
VB7707151010- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5616.3גריל קד - ראם
VB7707153015-  ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5624.9גריל קד' - ראם

VB7707160911- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי458.4מחזיק מגן קד' ימ'+שמ' דודג ראם
VB7707162108- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי687.45שפם קד ימ' ראם

VB770716211010-018 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי509.2שפם ימ' - ראם
VB7707162208- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי687.45שפם קד שמ' -ראם
VB7707169109- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי693.8פלסטיק מדרכה שחור - דוד'ג ראם

VB770717551011- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2222.4תומך כנף קד' ימ' - ראם
VB770717561011- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2705.5תומך כנף קד' שמ' - ראם

VB77071763DS  -014 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי449.1סט כיסויים במגן קד' - ראם
VB7707179010-018 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי521.9תומך עליון במגן - ראם

VB77071791011-ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי468.9תושבת מחזיק פנס ראשי ימ ראם
VB77071792011-ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי429.5תושבת מחזיק פנס ראשי שמ ראם
VB77071801-09  ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי196.5חיזוק לכנף קד' ימ' - ראם
VB77071802-09  ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי213.8חיזוק לכנף קד' שמ' - ראם

VB7707181010-014 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5209.9מגן קד' עם חור לערפל ראם
VB770718211 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי942.4ספויילר מגן קד' - דואג' ראם

VB7707196109- 'ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי758.1ציר מכסה מנוע ימ' דודג
VB7707203015 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1045.3פח משקף קד' ימ' - ראם
VB7707204015- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי790.5תושבת לראשי (משקף) קד' שמ' -ראם
VB7707207013- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1924קורת רוחב/פח חזית תח' - ראם
VB7707208015 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1722גשר עליון לרדיאטור-ראם

VB77072177013- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי201.1לוחית רישוי - ראם
VB7707218013- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1225.4ביטנה לכנף קד' שמ' ראם

VB77072381012- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1236.8ביטנה קד' שמ' - ראם
VB7707241014- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי12304.4דופן אח' ימ' - ראם

VB77072531013- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3052.7גריל קד' ללא סמל - ראם
VB77072651016 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2610.1קשת כנף קדמי ימין-ראם
VB77072652016 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2597קשת כנף קדמי שמאל-ראם
VB77072661015 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3084.7קשת כנף אח' ימ' - ראם
VB7707266216 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3106.2קשת כנף אח' שמ' ראם



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VB77072672012- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי823.6קישוט דלת ארגז חלק על' - דודג' ראם
VB7707279009-012 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי540.5ערכת מחזיקים לפנס ערפל - ראם

VB770727901DS -014 'ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי774תפס מגן קד' ימ'+שמ' פני
VB77072812015- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי8970מגן קד' - ראם

VB7707283015- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2115.6מגן קד' עליון ראם
VB7707285016- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4980.4מגן אח' דודג' ראם
VB7707288015- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5719.5מגן אח' + חורים לחיישנים ראם

VB77072881015- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5445.9מגן אח' דודג' ראם
VB7707289014-015 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי8258.8מגן אח' דודג ראם

VB77072961016- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי553.4ציר למכסה מנוע ימ' - ראם
VB7707300018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי9549.1פח חזית - ראם
VB7707310(אלומניום)ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי11936.4מכסה מנוע - ראם  -020
VB770731119- ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1770.8ביטנה קד' ימ' ראם

VB77073111018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2081.58כנף קד' ימ' - ראם
VB77073112020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2089.58כנף קד' ימ' - ראם

VB770731219- ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1474.9ביטנה קד' שמ' ראם
VB77073121018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2081.58כנף קד' שמ' - ראם
VB77073122020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1873.3כנף קד' שמ' - ראם

VB7707341019- ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי998.6פנימי למגן קד'  ראם
VB770735120- 018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4997.6קישוט תח' לגריל קד' (ניקל) - ראם
VB770735220- 018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי15013.66קישוט על' לגריל קד' (ניקל) - ראם
VB7707353020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4918.5גריל קד' - ראם

VB77073531020-  חליפי3990גריל קד' פנ' - ראם
VB77073795020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2184.9סט תומכים למגן קד' - ראם

VB770737950020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1162.5תושבת ימ'/שמ' למגן קד' - ראם
VB77073795119-21 חליפי296.42מחזיק צדדי לפגוש קד' שמ'+ימ' ראם

VB77073811020-  (ניקל)  ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6728.9מגן קד' - ראם 018-019
VB7707382018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2554ספויילר תח' למגן קד' - ראם

VB7707382T018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2554ספויילר תח' למגן קד' - ראם
VB7707385(ניקל) ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי7041.2מגן אח' - ראם  -020

VB77073861020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי663.23ספויילר ימ' למגן אח' - ראם
VB77073862020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי663.23ספויילר שמ' למגן אח' - ראם
VB77073961020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי353ציר ימ' למכסה מנוע - ראם
VB77073962020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי432.12ציר שמ' למכסה מנוע - ראם
VB7709151T08- קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי899.8גריל שחור+ניקל קליבר

VB770918011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1630חיזוק קד' פנימי קומפוס
VB7709181קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1900מגן קד' חיצ' קליבר 07- בלי חור לערפל

VB7709181107- (מפואר)קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2990מגן קד' חיצ' עם חור לערפל -קאליבר
VB77091811T07- (מפואר)קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2990מגן קד' חיצ' עם חור לערפל -קאליבר

VB7709280107- קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי117.9קלקר למגן קד' קומפס
VB790221105-07 ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי590כנף קד' ימ' - ליברטי
VB790221205-07 ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי991כנף קד' שמ' - ליברטי

VB7902265105- ליברטי ~ 06-07קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1452.2קשת כנף קד' ימ' ליברטי
VB79023621014- דודג' צאלנגר ~ -014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי435.9מסגרת פנס ראשי ימ' - דוד'ג צאלנג'ר
VB79023622014- דודג' צאלנגר ~ -014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי439.4מסגרת פנס ראשי שמ' - דוד'ג צאלנג'ר

VB790238114- דודג' צאלנגר ~ -014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5020.5מגן קד' דוד'ג צאלנג'ר
VB7905111018-  פסיפיקה ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2027.4כנף קד' ימ' - פסיפיקה
VB7905112018-  פסיפיקה ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1930.9כנף קד' שמ' - פסיפיקה

VB79051791018-  פסיפיקה ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי234תומך ימ' למגן קד' - פסיפיקה
VB79051792018-  פסיפיקה ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי243.7תומך צדדי שמ' למגן קד' - פסיפיקה

VB85502855D-017 1 ב.מ.וו / מיניחליפי7980.5מגן אחורי במוו סידרה(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VB8650117015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי508.36ביטנה קד' ימ' - לודג'י
VB8650118015-לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי1101.8ביטנה קד' שמ' -לודג'י
VB8660110022-  ג'וגר ~ -022דאצ'יהחליפי3917.36מכסה מנוע - ג'וגר

VB88397000015-019 ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1977.4מעבה מזגן - ריינגייד
VB8901110011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי35230.8מכסה מנוע - קאיין
VB8901117011-  קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי1850ביטנה קד' ימ' - קאיין
VB8901118011-  קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי1850ביטנה קד' שמ' - קאיין
VB8901133011-017 (958) קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי1980.8כונס אויר קד' - קאיין
VB8901151011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי1325.7גריל קד' - קאיין

VB8901162103- קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי166.5תפס מגן קד' ימ' קאיין
VB89011622011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי170.2שפם לפנס ראשי - קאיין
VB89011651011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי3163.6קשת כנף קד' ימ' (שחור) - קאיין
VB89011652011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי2064.5קשת כנף קד שמ' (שחור) - קאיין
VB8901166311 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי1061.6קישוט דלת אח' ימ'- פורשה קאיין
VB8901166412 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי1139.9קישוט דלת אח' שמ' קיין

VB8901167קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי260כיסוי וו גריה קדמי ימ' פורשה
VB890116711011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי360כיסוי וו גרירה אח' ימ' - קאיין
VB890116712011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי360כיסוי וו גרירה אח' שמ' - קאיין

VB8901167311 פורשה קאייו R'קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי1659פס קישוט דלת קד
VB89011674011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי3490.1קישוט דלת קד' שמ' - קאיין

VB8901168קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי260כיסוי וו גרירה קד' שמ' - קאיין
VB890117111 קאיין R קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי208.8כיוסי מתיז
VB8901172011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי156.4כיסוי מתיז שמ' - קאיין
VB890117309-015 ~ (970) קאררה (997) ~ 99-05פורשהחליפי1637.6מגן מנוע פאנמרה

VB89011761011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי289.8כיסוי ערפל ימ' - קאיין
VB89011762011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי257.7כיסוי ערפל שמ' - קאיין

VB8901178011-014 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי554גריל אמצע למגן קד' - קאין
VB8901179111 קאיין R 'קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי197.4תפס מגן ק
VB8901179211- קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי1093.4מחזיק פגוש קדמי קאיין

VB8901180011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי6190.6חיזוק קד' - קאיין
VB8901181011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי12960מגן קד' - קאיין

VB89011811011-014 קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי3751.8מגן ק' חיצ'(מתיזים וחישנים) - קאיין
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VB8901182011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי6058.9ספויילר מגן קד' - קאיין

VB89011821011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי3574.4ספוילר קד' - קאיין
VB8901184011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי5960חיזוק פנ' למגן אח' - קאיין
VB8901186011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי8890מגן אח' תח' - קאיין

VB89011861011-017 קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי5696.3מגן אח' תח' - קאיין
VB89011862011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי5520ספוילר מגן אח' קאיין
VB89011873011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי995קישוט תח' למגן קד' - קאיין
VB89011874קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי561.6קישוט עליון לפגוש קדמי קיין
VB89011886011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי462.7כיסוי מגן אח' שמ' - קאיין
VB89011887011-017 קאיין (958) ~ 011-017פורשהחליפי462.7כיסוי מגן אח' ימ' - קאיין
VB8901262111 קאיין R 'קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי166.1מסילה מגן ק
VB8901262212 קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי265תומך מסילה שמ' למגן קד' קאיין

VB890127109-  קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי524.4כיסוי מתיז ימ' במגן קד' - קאיין
VB8901272קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי253כיסוי מתיז ימין פורש קאיין

VB8901275711 קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי819.7מחזיק מצננים- קאיין
VB8901282קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי2114.3ספויילר למגן קדמי קאיין

VB89012821קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי628.5ספויילר קדמי תחתון תח' קאיין
VB8902100970 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי2614.6פח חזית -פורשה
VB890211709-015 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי1626.3ביטנה קד' ימ' (חלק קד') - פנמרה
VB8902118013-  פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי1766.4ביטנה קד' שמ' - פנמרה

VB8902151110 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי1380כונס תח' למגן קד' פנמרה
VB890217309-015  פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי1674כיסוי תח' למנוע (פלסטיק) -פנמרה
VB8902178פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי1738.8גריל מרכזי במגן פורשה פנורמה

VB8902178009-015 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי1137.1גריל מרכזי במגן קד' - פנמרה
VB890218109-015 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי9960מגן קד' - פנמרה

VB89021811013-  פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי11660מגן קד' - פנמרה
VB890218409-015 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי3134.4חיזוק אח' פנ' - פנמרה

VB89021972(970) 09-015 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי7170מנוע מאוורר + כונס פאנמרה
VB89022610016-  פאנמרה (971) ~ -016פורשהחליפי995תושבת לכיסוי ערפל קד' שמ' - פאנמרה
VB89022611016-  פאנמרה (971) ~ -016פורשהחליפי995תושבת לכיסוי ערפל קד' ימ' - פאנמרה
VB89022621016-  פאנמרה (971) ~ -016פורשהחליפי669.8תומך שמ' למגן קד' - פאנמרה
VB89022622016-  פאנמרה (971) ~ -016פורשהחליפי612תפס לפנס ראשי - פאנמרה
VB89022793015- פאנמרה (971) ~ -016פורשהחליפי240.1תפס מגן קד' ימ- פנמרה
VB89022794016-  פאנמרה (971) ~ -016פורשהחליפי294.4תפס שמ' למגן קד' צדדי - פאנמרה

VB8902281016-  פאנמרה (971) ~ -016פורשהחליפי14990מגן קד' - פאנמרה
VB89031381016-  95פורשהחליפי1620.3ביטנה קד' שמ' - מקאןB) ~ 016-019) מקאן

VB8903181015-017 חליפי22636.2מגן קד' - מקאן
VB8903181KIT015-017 95פורשהחליפי22392.8מגן קד' - מקאןB) ~ 016-019) מקאן

VB8903185018-  95פורשהחליפי5960מגן אח' על' - מקאןB) ~ 016-019) מקאן
VB89041555019-  קאיימן (982) ~ -017פורשהחליפי1139כונס אוויר במגן קד' ימ' - קאיימן
VB89041556019-  קאיימן (982) ~ -017פורשהחליפי1139כונס אוויר במגן קד' שמ' - קאיימן
VB89041557019-  קאיימן (982) ~ -017פורשהחליפי1156.2כונס פנימי במגן קד' ימ' - קאיימן
VB89041558019-  קאיימן (982) ~ -017פורשהחליפי1156.2כונס פנימי במגן קד' שמ' - קאיימן
VB89041881019-  קאיימן (982) ~ -017פורשהחליפי481.3ספויילר במגן קד' ימ' - קאיימן
VB89041882019-  קאיימן (982) ~ -017פורשהחליפי481.3ספויילר במגן קד' שמ' - קאיימן

VB909750204108 טויוטהחליפי244.7סמל אח' לנד-קרוזרFJ 08-014 ~ קרוזר
VB9220101Rגדול דאף R 00דאףחליפי270כיסוי ראי- ~ XF 95

VB922010R00דאףחליפי165כיסוי ראי ימ קטנה  דאף- ~ XF 95
VB92201679106 דאף R 00דאףחליפי199פלטה ברזל מדרגה- ~ XF 95

VBB44225691G15- אלמרה ~ -015ניסןחליפי544.34סט רפידות בלם קד' אלמירה
VBB52051793B(OEM)98-06פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי1281קליפר קד' ימ' בורה99-05/גולף
VBB52051793B(OEM)98-06חליפי1281קליפר קד' ימ' בורה99-05/גולףVAG06-10 ~ פולו
VBB52051794B(OEM)פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי1281קליפר קד' שמ' בורה99-05/גולף98-06/פולו
VBB52051794B(OEM)חליפי1281קליפר קד' שמ' בורה99-05/גולף98-06/פולוVAG06-10 ~ פולו

VBB52312665טולדו ~ 06-012סיאטחליפי284ערכת תיקון נעלי בלם קד' טולדו92-99/איביזה
VBB52312665חליפי284ערכת תיקון נעלי בלם קד' טולדו92-99/איביזהVAG06-012 ~ טולדו
VBB5231466592פולו החדשה 2001 -לא פעילפולקסווגןחליפי307סט רפידות בלם קד' איביזה93-02/טולדו
VBB5231466592חליפי307סט רפידות בלם קד' איביזה93-02/טולדוVAGפולו החדשה 2001 -לא פעיל
VBB52314693גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי199מיכל שמן ברקס גולף/בורה
VBB52314693חליפי199מיכל שמן ברקס גולף/בורהVAG98-04  ~ גולף
VBB5231473189-95 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי78כבל בלם - גולף 95-98/קורדובה
VBB5231473189-95 חליפי78כבל בלם - גולף 95-98/קורדובהVAG93-97  ~ גולף
VBB5231579104-07 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1920קליפר אח' ימ' גולף
VBB5231579104-07 חליפי1920קליפר אח' ימ' גולףVAG05-08  ~ גולף
VBB5231579206-07 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1920קליפר אח' שמ' גולף
VBB5231579206-07 חליפי1920קליפר אח' שמ' גולףVAG05-08  ~ גולף

VBB52823793B(OEM)10-בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי1250קליפר קד ימ' קאדי-04/ג'טה-06/יאטי
VBB52823793B(OEM)10-חליפי1250קליפר קד ימ' קאדי-04/ג'טה-06/יאטיVAG99-05  ~ בורה
VBB52823794B(OEM)10-גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1110קליפר קד שמ' קאדי-04/ג'טה-06/יאטי
VBB52823794B(OEM)10-חליפי1110קליפר קד שמ' קאדי-04/ג'טה-06/יאטיVAG98-04  ~ גולף

VBB53152693A6 02-04 - 02-04אודיחליפי510.9מיכל שמן בלמים ~ A6
VBB53152693A6 02-04 - חליפי510.9מיכל שמן בלמיםVAG02-04 ~ A6
VBB53154793A4 08-12 '09-011אודיחליפי6388.4קליפר קד' ימ ~ A4
VBB53154793A4 08-12 'חליפי6388.4קליפר קד' ימVAG09-011 ~ A4
VBB53154794A4 08-12 '09-011אודיחליפי6388.4קליפר קד' שמ ~ A4
VBB53154794A4 08-12 'חליפי6388.4קליפר קד' שמVAG09-011 ~ A4
VBB57436681C4   -011 - '011-016סיטרואןחליפי250.84סט תפס מגן קד ~ C4
VBB6005366493-11איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי165תיקון נעלי בלם אח' קורדובה97-06/איביזה
VBB6005366493-11חליפי165תיקון נעלי בלם אח' קורדובה97-06/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBB6005366597איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי317ערכת תיקון נעלי בלם קד' קורדובה97-02איביזה
VBB6005366597חליפי317ערכת תיקון נעלי בלם קד' קורדובה97-02איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBB6068166499-04טולדו ~ 00-05סיאטחליפי236ערכת תיקון נעלי בלם אח' לאון00-06/טולדו
VBB6068166499-04חליפי236ערכת תיקון נעלי בלם אח' לאון00-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו
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VBB61362729IX35 010-015 - '010-015יונדאיחליפי385.5צלחת בלם קד ~ IX35
VBB62154792012- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1959קליפר אח' שמ' אוקטביה
VBB62154792012- חליפי1959קליפר אח' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBB6507272913- פורטה ~ 013-016קיהחליפי331.4צלחת בלם קדמי פורטה

VBC42119853G13 4טויוטהחליפי960.01מזרק דלק קורולהD ~ 013-015 קורולה
VBC45051810M2 5 ~ 015-020מזדהחליפי1020משאבת דלק מושלםD M2
VBC451248103  4 ~ 013-016מזדהחליפי1490משאבת דלק-מזדהD M3
VBC45125810M3 -09 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי1490משאבת דלק מושלמתD M3
VBC5228181004-08 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי930משאבת דלק-טוארג
VBC5228181004-08 חליפי930משאבת דלק-טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBC5228381012-טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי2018.5משאבת דלק טוראן
VBC5228381012-חליפי2018.5משאבת דלק טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VBC5231606B(OEM)08-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1095.6שסתום הזרקה גולף-07/ג'טה-06/פאסט
VBC5231606B(OEM)08-חליפי1095.6שסתום הזרקה גולף-07/ג'טה-06/פאסטVAG05-08  ~ גולף

VBC52318810B(OEM)'ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1907.3משאבת דלק גולף-13/ג'טה-11/פולו-13/אוקט
VBC52318810B(OEM)'חליפי1907.3משאבת דלק גולף-13/ג'טה-11/פולו-13/אוקטVAG011-015  ~ ג'טה

VBC5233381006-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי2130.7משאבת דלק חשמלי ג'טה+טוראן
VBC5233381006-010 חליפי2130.7משאבת דלק חשמלי ג'טה+טוראןVAG06-010 ~ ג'טה
VBC52333854-06 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי670שסתום בקרה ג'טה
VBC52333854-06 חליפי670שסתום בקרה ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VBC5233406B(OEM)13-ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1133.9שסתום הזרקה ג'טה-11/גולף-13/פולו
VBC5233406B(OEM)13-חליפי1133.9שסתום הזרקה ג'טה-11/גולף-13/פולוVAG011-015  ~ ג'טה
VBC5234077497-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי262מצוף דלק פאסאט
VBC5234077497-05 חליפי262מצוף דלק פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VBC5234681006-012 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2244.6משאבת דלק מושלמת פאסאט
VBC5234681006-012 חליפי2244.6משאבת דלק מושלמת פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VBC52346810105-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1620משאבת דלק פאסאט
VBC52346810105-10 חליפי1620משאבת דלק פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBC52348810B(OEM)גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2032.8משאבת דלק מוש'פאסאט-11/ג'טה11-14/יאטי
VBC52348810B(OEM)חליפי2032.8משאבת דלק מוש'פאסאט-11/ג'טה11-14/יאטיVAG09-012  ~ גולף

VBC52515810T5 -07 05-015פולקסווגןחליפי2624.6משאבת דלק ~ T5
VBC52515810T5 -07 חליפי2624.6משאבת דלקVAG05-015 ~ T5
VBC53182810A6 04-08 05-08אודיחליפי4403.7משאבת דלק ~ A6
VBC53182810A6 04-08 חליפי4403.7משאבת דלקVAG05-08 ~ A6
VBC53184854A6 05-011 05-08אודיחליפי1702.6שסתום בקרה ~ A6
VBC53184854A6 05-011 חליפי1702.6שסתום בקרהVAG05-08 ~ A6
VBC60054810איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי793משאבת דלק -איביזה 93-99/קורדובה 93-99/אינקה
VBC60054810חליפי793משאבת דלק -איביזה 93-99/קורדובה 93-99/אינקהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBC600550597-02 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי1411יחידת אספקת דלק - איביזה 97-02/קורדובה
VBC600550597-02 חליפי1411יחידת אספקת דלק - איביזה 97-02/קורדובהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBC600570402-010 קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי179חיישן דלק - קורדובה 03-09/איביזה
VBC600570402-010 חליפי179חיישן דלק - קורדובה 03-09/איביזהVAG03-05 ~ קורדובה
VBC600570502-010 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי1440יחידת משאבת דלק -קורדובה 03-09/איביזה
VBC600570502-010 חליפי1440יחידת משאבת דלק -קורדובה 03-09/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBC606530501-06 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי1324יחידת אספקת דלק - טולדו 99-04/לאון
VBC606530501-06 חליפי1324יחידת אספקת דלק - טולדו 99-04/לאוןVAG00-05 ~ טולדו

VBC6065381099-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי1109משאבת דלק(ללא מצוף) לאון 01-06/טולדו
VBC6065381099-04 חליפי1109משאבת דלק(ללא מצוף) לאון 01-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBC6130104I20 08-012- 08-012יונדאיחליפי707.5חיישן לתריס סעפת יניקה ~ I20
VBC61302854I20 - 08-012 08-012יונדאיחליפי790.3שסתום בקרת לחץ שמן ~ I20
VBC61363853016-מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי894.2מזרק דלק טוסון
VBC61381854I25 -11 011-018יונדאיחליפי680.8שסתום בקרת לחץ שמן ~ I25
VBC6215177497-06 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי230מצוף דלק אוקטביה 97-11/רומסטאר/גולף
VBC6215177497-06 חליפי230מצוף דלק אוקטביה 97-11/רומסטאר/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה

VBC62151853B98-06אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1054.7מזרק דלק- אוקטביה97-11/בורה99-05/גולף
VBC62151853B98-06חליפי1054.7מזרק דלק- אוקטביה97-11/בורה99-05/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה

VBC62153810A3/08 -08- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1810משאבת דלק אוקטביה -10/סופרב
VBC62153810A3/08 -08- חליפי1810משאבת דלק אוקטביה -10/סופרבVAG09-012 ~ אוקטביה
VBC6215477406-14 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי259מצוף דלק אוקטביה 013/קאדי -09/גולף
VBC6215477406-14 חליפי259מצוף דלק אוקטביה 013/קאדי -09/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה

VBC6225102פאביה ~ 00-05סקודהחליפי82שסתום מסנן סולר פאביה00-10/רוםסטאר06-10/פולו
VBC6225102חליפי82שסתום מסנן סולר פאביה00-10/רוםסטאר06-10/פולוVAG00-05 ~ פאביה

VBC62251786פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1133דוושת גז פביה -02/אוקט -01/רומסטאר
VBC62251786חליפי1133דוושת גז פביה -02/אוקט -01/רומסטארVAG00-05 ~ פאביה

VBC62251786B(OEM)פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1155דוושת גז פביה-02/אוקט-01/רומסטאר/פולו
VBC62251786B(OEM)חליפי1155דוושת גז פביה-02/אוקט-01/רומסטאר/פולוVAG00-05 ~ פאביה
VBC62251810BOEM)06-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי3046.5משאבת דלק וואקום פביה+אוקט00-08/טוראן
VBC62251810BOEM)06-חליפי3046.5משאבת דלק וואקום פביה+אוקט00-08/טוראןVAG06-08 ~ אוקטביה

VBC62253854-07 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי1190שסתום בקרה -פביה
VBC62253854-07 חליפי1190שסתום בקרה -פביהVAG05-07 ~ פאביה
VBC6233181001-05סופרב ~ 03-05סקודהחליפי1570משאבת דלק סופרב02-08/פאסט
VBC6233181001-05חליפי1570משאבת דלק סופרב02-08/פאסטVAG03-05 ~ סופרב
VBC6233285404-08 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי444שסתום בקרה אוקטביה
VBC6233285404-08 חליפי444שסתום בקרה אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBC62602810A1/10 11-14-פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1581משאבת דלק פביה-11/פולו
VBC62602810A1/10 11-14-חליפי1581משאבת דלק פביה-11/פולוVAG08-014 ~ פאביה
VBC62703853אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי185.1מזרק שמן סיטיגו/פאביה/אוקטביה/רום-סטאר
VBC62703853חליפי185.1מזרק שמן סיטיגו/פאביה/אוקטביה/רום-סטארVAG09-012 ~ אוקטביה
VBC65861810017-011  פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי952.3משאבת דלק - פיקנטו
VBD1018362308-012 4פורדחליפי90אטם סעפת פליטה - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBD10184623011- 4פורדחליפי20אטם סעפת יניקה פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBD45433635M3 + M6 06-012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי590אגן שמןD M3
VBD5231463502- 5פולקסווגןחליפי168אטם קרטר גיר גולף -00/ג'טה 05-010/פולוD ~  01-02 פולו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBD5231463502- חליפי168אטם קרטר גיר גולף -00/ג'טה 05-010/פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VBD52333624010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי330אטם ראש מנוע גטה
VBD52333624010 חליפי330אטם ראש מנוע גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VBD52333675ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי48אטם מכסה שסתומים - ג'טה 06-010/אוקטביה
VBD52333675חליפי48אטם מכסה שסתומים - ג'טה 06-010/אוקטביהVAG06-010 ~ ג'טה
VBD5234563596-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי160אטם גיר פסאט
VBD5234563596-05 חליפי160אטם גיר פסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VBD52516624T-5  -011  05-015פולקסווגןחליפי290אטם ראש מנוע ~ T5
VBD52516624T-5  -011  חליפי290אטם ראש מנועVAG05-015 ~ T5
VBD5252262406-קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי440אטם ראש קראפטר
VBD5252262406-חליפי440אטם ראש קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBD52524624012- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי578.5אטם ראש מנוע  קרפטר
VBD52524624012- חליפי578.5אטם ראש מנוע  קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBD5261357715D 5פולקסווגןחליפי24מחזיר שמן ידית הילוכים פולוD ~  01-02 פולו
VBD5261357715D חליפי24מחזיר שמן ידית הילוכים פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VBD5261862409- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי310אטם ראש מנוע פולו 10/פביה -11/אוקט+סופרב
VBD5261862409- חליפי310אטם ראש מנוע פולו 10/פביה -11/אוקט+סופרבVAG010-013 ~  פולו
VBD5295163502-010 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי239אטם גיר טוארג
VBD5295163502-010 חליפי239אטם גיר טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBD53152624A4 00 00-01אודיחליפי320אטם ראש מנוע ~ A4
VBD53152624A4 00 חליפי320אטם ראש מנועVAG00-01 ~ A4
VBD5318263596-05 פסאט/A-6 98 98-01אודיחליפי220אטם אגן שמן גיר ~ A6
VBD5318263596-05 פסאט/A-6 98 חליפי220אטם אגן שמן גירVAG98-01 ~ A6
VBD6005262492- איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי66אטם ראש מנוע -קורודבה/איביזה 93-99/טולדו
VBD6005262492- חליפי66אטם ראש מנוע -קורודבה/איביזה 93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD6005357792-99איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי18מחזיר שמן קורדובה93-99איביזה93-99/טולדו
VBD6005357792-99חליפי18מחזיר שמן קורדובה93-99איביזה93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD6005362493-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי55אטם ראש מנוע - קורדובה/איביזה
VBD6005362493-96 חליפי55אטם ראש מנוע - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBD60053624193-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי58אטם מכסה שסתומים קורדובה/איביזה
VBD60053624193-96 חליפי58אטם מכסה שסתומים קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBD6005457793-99- איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי147מחזיר שמן - איביזה/קורדובה
VBD6005457793-99- חליפי147מחזיר שמן - איביזה/קורדובהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBD60054577193-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי18מחזיר שמן - קורדובה/איביזה/טולדו
VBD60054577193-99 חליפי18מחזיר שמן - קורדובה/איביזה/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD60054577296 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי17מחזיר שמן גיר -איביזה/קורדובה 93-02/אינקה
VBD60054577296 חליפי17מחזיר שמן גיר -איביזה/קורדובה 93-02/אינקהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD60054577399-05 קורדובה 94-96 -לא פעילסיאטחליפי58מחזיר שמן - קורדובה +93-99/בורה
VBD60054577399-05 חליפי58מחזיר שמן - קורדובה +93-99/בורהVAGקורדובה 94-96 -לא פעיל

VBD6005457892-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי27מחזיר שמן קמשפט - איביזה/קורדובה/טולדו
VBD6005457892-99 חליפי27מחזיר שמן קמשפט - איביזה/קורדובה/טולדוVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBD60054579איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי16מחזיר שמן לשסתום - קורדובה/איביזה 93-99/פליס
VBD60054579חליפי16מחזיר שמן לשסתום - קורדובה/איביזה 93-99/פליסVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBD6005458093-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי194מחזיר שמן אח' למנוע - קורדובה/איביזה
VBD6005458093-99 חליפי194מחזיר שמן אח' למנוע - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD60054622איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי50אטם משאבת שמן - קורדובה/איביזה 93-99/אינקה
VBD60054622חליפי50אטם משאבת שמן - קורדובה/איביזה 93-99/אינקהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBD6005462393-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי8אטם לסעפת פליטה - קורדובה/איביזה/טולדו
VBD6005462393-96 חליפי8אטם לסעפת פליטה - קורדובה/איביזה/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD60054626איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי30אטם צינור אגזוז - איביזה/קורדובה 93-99/לאון
VBD60054626חליפי30אטם צינור אגזוז - איביזה/קורדובה 93-99/לאוןVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD6005557799-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי25מחזיר שמן - לאון 00-06/איביזה/קורדובה
VBD6005557799-02 חליפי25מחזיר שמן - לאון 00-06/איביזה/קורדובהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBD60055577197-03 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי33מחזיר שמן - איביזה
VBD60055577197-03 חליפי33מחזיר שמן - איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBD60055577297-03 קורדובה 97-00 -לא פעילסיאטחליפי20מחזיר שמן - קורדובה
VBD60055577297-03 חליפי20מחזיר שמן - קורדובהVAGקורדובה 97-00 -לא פעיל

VBD60055578איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי24מחזיר שמן קמשפט -קורדובה/איביזה 97-02/לאון
VBD60055578חליפי24מחזיר שמן קמשפט -קורדובה/איביזה 97-02/לאוןVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBD6005562393-99+ איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי16אטם לסעפת פליטה - קורדובה/איביזה
VBD6005562393-99+ חליפי16אטם לסעפת פליטה - קורדובה/איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBD6005562493-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי53אטם ראש מנוע - איביזה/קורדובה
VBD6005562493-99 חליפי53אטם ראש מנוע - איביזה/קורדובהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD6005563596-00 קורדובה 94-96 -לא פעילסיאטחליפי65.9אטם - קורדובה 93-09/אלתאיה
VBD6005563596-00 חליפי65.9אטם - קורדובה 93-09/אלתאיהVAGקורדובה 94-96 -לא פעיל
VBD6005567599-02+ איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי123ערכת אטמים לשסתומים -איביזה
VBD6005567599-02+ חליפי123ערכת אטמים לשסתומים -איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBD6005662399-02+ איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי50אטם לסעפת פליטה -קורדובה 99-02/איביזה
VBD6005662399-02+ חליפי50אטם לסעפת פליטה -קורדובה 99-02/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBD6005762399-06- איביזה ~ 03-06סיאטחליפי57.9אטם לסעפת פליטה -קורדובה 99-09/איביזה
VBD6005762399-06- חליפי57.9אטם לסעפת פליטה -קורדובה 99-09/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBD6005762400-02+ לאון ~ 00-05סיאטחליפי258אטם ראש מנוע - איביזה 99-010/לאון
VBD6005762400-02+ חליפי258אטם ראש מנוע - איביזה 99-010/לאוןVAG00-05 ~ לאון
VBD6005862403-09 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי243אטם ראש מנוע - איביזה +02-012/קורדובה
VBD6005862403-09 חליפי243אטם ראש מנוע - איביזה +02-012/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה
VBD60067577איביזה ~ 09-010סיאטחליפי42מחזיר שמן לציריה איביזה09-10/גולף98-05/בורה
VBD60067577חליפי42מחזיר שמן לציריה איביזה09-10/גולף98-05/בורהVAG09-010 ~ איביזה
VBD6017057796-05 אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי26מכסה מחזיר שמן - אלתיאה/טולדו
VBD6017057796-05 חליפי26מכסה מחזיר שמן - אלתיאה/טולדוVAG05-011 ~ אלתיאה
VBD6017062497-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי233אטם ראש מנוע -קורדובה/איביזה 93-99/טול
VBD6017062497-99 חליפי233אטם ראש מנוע -קורדובה/איביזה 93-99/טולVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBD6065162492-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי160אטם ראש מנוע- טולדו 92-99/קורדו/איביזה
VBD6065162492-96 חליפי160אטם ראש מנוע- טולדו 92-99/קורדו/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
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VBD6065262492- איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי56אטם מ שסטומים-קורדובה/איביזה 93-99/טולדו
VBD6065262492- חליפי56אטם מ שסטומים-קורדובה/איביזה 93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD6065357904-013 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי8מחזיר שמן לשסתום -טולדו
VBD6065357904-013 חליפי8מחזיר שמן לשסתום -טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VBD60653580איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי226מחזיר שמן אח' למנוע - טולדו +04-014/איביזה
VBD60653580חליפי226מחזיר שמן אח' למנוע - טולדו +04-014/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBD6065362304-013 לאון ~ 05-010סיאטחליפי42אטם לסעפת פליטה - טולדו
VBD6065362304-013 חליפי42אטם לסעפת פליטה - טולדוVAG05-010 ~ לאון
VBD6065457904-014+ איביזה ~ 09-010סיאטחליפי12מחזיר שמן לשסתום -איביזה09-011/טולדו
VBD6065457904-014+ חליפי12מחזיר שמן לשסתום -איביזה09-011/טולדוVAG09-010 ~ איביזה
VBD6095262300-05 קורדובה 96-00/בורה/A4 קורדובה 97-00 -לא פעילסיאטחליפי30אטם סעפת
VBD6095262300-05 קורדובה 96-00/בורה/A4 חליפי30אטם סעפתVAGקורדובה 97-00 -לא פעיל
VBD6095262492- איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי55אטם ראש מנוע - קורדובה 93-99/טולדו
VBD6095262492- חליפי55אטם ראש מנוע - קורדובה 93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD6095357793- איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי18מחזיר שמן - קורדובה 93-05/איביזה
VBD6095357793- חליפי18מחזיר שמן - קורדובה 93-05/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBD6095362399- איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי37אטם סעפת יניקה - קורובה 99-02/איביזה
VBD6095362399- חליפי37אטם סעפת יניקה - קורובה 99-02/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBD6095457707-013 קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי22מחזיר שמן -קורדובה +97-06/טולדו
VBD6095457707-013 חליפי22מחזיר שמן -קורדובה +97-06/טולדוVAG06-09 ~ קורדובה
VBD61291624I10 012-013 - 012-013יונדאיחליפי1020.3מנוע צעדים ~ I10
VBD62151624פאביה ~ 015-018סקודהחליפי289.3אטם לראש מנוע פביה/אוקטביה
VBD62151624חליפי289.3אטם לראש מנוע פביה/אוקטביהVAG015-018 ~ פאביה
VBD62152623TSI 08- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי60אטם סעפת יניקה פאסאט -08/אוקטביה
VBD62152623TSI 08- חליפי60אטם סעפת יניקה פאסאט -08/אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBD6215262406- 2.0 דיזלL אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי315אטם ראש מנוע אוקטביה
VBD6215262406- 2.0 דיזלL חליפי315אטם ראש מנוע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBD6215275197-011 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי36אטם אינטקולר אוקטביה
VBD6215275197-011 חליפי36אטם אינטקולר אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBD62251577פאביה ~ 00-05סקודהחליפי36מחזיר שמן קדמי פביה/אוק'/רום-סטאר/סופרב
VBD62251577חליפי36מחזיר שמן קדמי פביה/אוק'/רום-סטאר/סופרבVAG00-05 ~ פאביה
VBD6225162400-  פאביה ~ 00-05סקודהחליפי320.4אטם ראש מנוע  פאביה
VBD6225162400-  חליפי320.4אטם ראש מנוע  פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VBD62332624V6 3.6L 010- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי674אטם ראש מנוע סופרב
VBD62332624V6 3.6L 010- חליפי674אטם ראש מנוע סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBD62351624רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי578.5אטם מנוע פביה/אוקטביה/רפיד/רום-סאטר/ייטי
VBD62351624חליפי578.5אטם מנוע פביה/אוקטביה/רפיד/רום-סאטר/ייטיVAG07-015 ~ רום סטאר
VBD62602624011- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי90אטם פאביה/אוקטביה/רפיד -013/ייטי
VBD62602624011- חליפי90אטם פאביה/אוקטביה/רפיד -013/ייטיVAG09-012 ~ אוקטביה
VBD6575357707-11 4קיהחליפי48.1מחזיר שמן ריוD ~ 07-011 ריאו

VBDH111801OFKL92-03 מושלם T4-96-04פולקסווגןחליפי441ידית דלת נהג ~ T4
VBDH111801OFKL92-03 מושלם T4-חליפי441ידית דלת נהגVAG96-04 ~ T4
VBDH111801OFKR92-03 מושלם T4-'96-04פולקסווגןחליפי330ידית דלת קד ימ ~ T4
VBDH111801OFKR92-03 מושלם T4-'חליפי330ידית דלת קד ימVAG96-04 ~ T4

VBDH221601OFLD4 98 לאנוס 98-03 - לא פעילדייהוחליפי103.29ידית חיצ' קד' שמ'-לנוס
VBDH221601ORR98 לאנוס 98-03 - לא פעילדייהוחליפי96.6ידית חיצונית ימ' אח' לנוס
VBDH281004OFR07-11 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי529ידית דלת קד' חיצ' ימ' אקסנט
VBDH281401OSRH1 98-08 '98-00יונדאיחליפי227.2ידית חיצ' דלת קד' ימ ~ H-1
VBDH282001OPR03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי86.1ידית דלת קד' ימ' גייטס
VBDH282311ORL08-010 מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי291.6ידית דלת חיצ' אח' שמ' - מטריקס
VBDH321101ORRMPV 00-03 - '04-06מזדהחליפי219ידית חיצ' דלת הזזה אח' ימ ~ MPV

VBDH321102IFLMPV 00-06 96-99מזדהחליפי103ידית פני' קד' שמ' ניקל ~ MPV
VBDH321203IR02-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי111ידית פנימ' קד' ימ' ניקל לאנטיס

VBDH321701BCB-2500 97-99 97-99מזדהחליפי159ידית מטען ניקל ~ B-2500
VBDH359604ICR08 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי379.4ידית פנ' ימ' קשקאי

VBDH431401OSL96-07 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי247ידית חיצוני דלת הזזה שמ' - ברלינגו
VBDH432001ORL97-07 קסארה   98-00 -לא פעילסיטרואןחליפי220ידית דלת חיצ' אח' שמ' - קסרה
VBDH43801OFR08 פיקסו/ג'מפי C4 06-08סיטרואןחליפי344.9ידית אח ימ ~ C4

VBDH441717OFR01-05  307 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי180ידית דלת קד' ימ
VBDH441717ORR01-05  307 - '307 ~  01-05פיג'וחליפי180ידית דלת אח' ימ

VBDH521206TG97- מאסטר ~ 98-04רנוחליפי416.6ידית דלת אח' - מאסטר
VBDH523402OFL98-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי100ידית דלת קד' שמ' - קנגו
VBDH523402OFR98-03 קנגו ~ 98-03רנוחליפי156.25ידית דלת קד' ימ' - קנגו

VBDH5424121FCL04- 4שברולט קוריאהחליפי119.4ידית קד פנימ' ניקל שמ' אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VBDH542412IFCR04 4שברולט קוריאהחליפי112.2ידית פתיחה קד' ימ פנימי אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VBDH542607ORL04- 4שברולט קוריאהחליפי59.8ידית חיצ' לדלת אח' שמ' אוואו/אופטרהD ~ 04-06 אוואו
VBDH542607ORR04- 4שברולט קוריאהחליפי59.8ידית דלת חיצ' אח' ימ' אוואו/אופטרהD ~ 04-06 אוואו

VBE1012102-016 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי880.1חיישן לחץ אוויר בגלגל מודל
VBE1012142021-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי441.22חיישן מרחק קד' - מודל

VBE10121568017- 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1190.66חיישן פתיחת כרית אויר מודל
VBE10121569-016 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי505.93חיישן פתיחת כרית אויר מודל

VBE1022125X -016 טסלהחליפי4987.41צמת חוטים למגן קד' מודלX ~ -021 מודל
VBE1022126X -016 טסלהחליפי4987.41צמת חוטים למגן אח' מודלX ~ -021 מודל
VBE1022142X\S -016 - טסלהחליפי586.2חיישן חניה מודלX ~ -021 מודל

VBE10221568X -017 טסלהחליפי990.22חיישן פתיחת כרית אויר  מודלX ~ -021 מודל
VBE102215681X -016 טסלהחליפי990.22חיישן פתיחת כרית אויר מודלX ~ -021 מודל

VBE1032142S -016 טסלהחליפי586.2חיישן חניה מודלS ~ -021 מודל
VBE10321568-S 016 טסלהחליפי990.22חיישן פתיחת כרית אויר מודלS ~ -021 מודל

VBE103215681-S 016 טסלהחליפי990.22חיישן פתיחת כרית אויר מודלS ~ -021 מודל
VBE1032242S -016 טסלהחליפי490.2חיישן חניה מודלS ~ -021 מודל
VBE1075542019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי271חיישן מרחק אח' - 015-018 מוסטנג
VBE1075542019-  מוסטנג ~ -019פורדחליפי271חיישן מרחק אח' - 015-018 מוסטנג

VBE1086279911 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1100.99מצלמת רוורס אקספלורר
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VBE1086279911 אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1100.99מצלמת רוורס אקספלורר

VBE108634211- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1301.35חיישן קד' אקספלורר
VBE108634211- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1301.35חיישן קד' אקספלורר

VBE10863421אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי447.1חיישן רוורס אקספלאוור
VBE10863421אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי447.1חיישן רוורס אקספלאוור
VBE1086509916- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי676.9מצלמת רוורס אקספלורר
VBE1086509916- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי676.9מצלמת רוורס אקספלורר

VBE1345507W221 05-08 03-010מרצדסחליפי954מנגנון הרמת חלון קד' ימ' עם מנוע ~ (W211) E-CLASS
VBE1345508W221 05-08 06-012מרצדסחליפי990מנגנון הרמת חלון קד' שמ' עם מנוע ~ (W221) S-CLASS

VBE1681264202-  אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי376מנוע מיכל מתיז מים - אסטרה
VBE1922114211 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי440.22חיישן רוורס פלואנס

VBE22810505-10 5פולקסווגןחליפי2299מתנע קאדי -04/גולף 03-012/ג'טהD ~  01-02 פולו
VBE22810505-10 חליפי2299מתנע קאדי -04/גולף 03-012/ג'טהVAG5D ~  01-02 פולו

VBE2401642XV -018 סובארוחליפי1718.7חיישן רוורס -ג'יפXV ~ -018 ג'יפ
VBE2401799XV -16 סובארוחליפי3600.2מצלמה אח' סובארוXV ~ -018 ג'יפ

VBE28431990014-  אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2245מצלמה אח' - אאוטלנדר
VBE28814705אח' ימ' האנטר ABS האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי540חיישן
VBE2881470612- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי540חיישן לגלגל אח' שמאל הנטר

VBE3213242018-  אקווינוקס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי1170.93חיישן מרחק אח' - אקווינוקס
VBE32731990014-  סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי1968.6מצלמה אח' - סילברדו

VBE327354215 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2439.84חיישן חניה אח'-סילברדו
VBE3285199015 4שברולט קוריאהחליפי2091מצלמת רוורס -קרוזD ~ 09-011 קרוז
VBE37101990016-  גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3748.9מצלמה אח' - גרנד צירוקי

VBE3733642020-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי581.72חיישן חניה במגן אח' (צדדי) - גלדיאטור
VBE40101990016-  5הונדהחליפי5060.1מצלמה אח' - סיוויקD ~ 017-020 סיוויק
VBE4010864213 5הונדהחליפי463.2מנוע מיכל מתיז-סיויקD ~ 012-016  סיוויק

VBE4045642CRV 14 '013-014הונדהחליפי723.3חיישן מרחק אח ~ CRV
VBE40456643012- 013-014הונדהחליפי422.2מנוע שפריצר ג'אז ~ CRV

VBE4045842CRV  -019 - (שחור) 019-021הונדהחליפי608.6חיישן חניה ~ CRV
VBE40458421CRV  -019 - 019-021הונדהחליפי326.4חיישן מרחק ~ CRV
VBE40511990CHR  -018 - '016טויוטהחליפי3898.1מצלמה אח- ~ C-HR
VBE40512990CHR  -016 - '016טויוטהחליפי5012.9מצלמה אח- ~ C-HR

VBE42055569Gאונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1258.54סליל כרית אויר אוונסיס
VBE4206458יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי299חיישן מצב גל ארכובה-טויוטה

VBE42251990015-  4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי4163.9מצלמה אח' - ראב
VBE42481990015-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי3898.1מצלמה אח' - פריוס
VBE43061990CT 200H  -011 - '014-017לקסוסחליפי5370.3מצלמה אח ~ CT200H
VBE4314207G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי2296.92מנוע חלון קד' ימ' - סיינה
VBE4314208G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי2034.12מנוע חלון קד' שמ' - סיינה
VBE4314227G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי2034.12מנוע חלון אח' ימ' - סיינה
VBE4314228G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי2034.12מנוע חלון אח' שמ' - סיינה

VBE44225501G15- אלמרה ~ -015ניסןחליפי124.19מסנן אויר אלמירה
VBE44266702G011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי100.13פלג הצתה - אקו מיקרה

VBE44351990016-  מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי2692.8מצלמה אח' - מקסימה
VBE44551704G06-  אח' שמ' - נבארה ABS נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי1581.94חיישן

VBE44601990015-  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי3350.3מצלמה אח' - גו'ק
VBE4472142016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי813.4חיישן מרחק אח' מרכזי שמ'/ימ' - אקסטרייל

VBE44724556G019-  אקסטריל ~ -019ניסןחליפי223.21תושבת לחיישן צדדי במגן קד' - אקסטריל
VBE4486337G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי457.3צמת חוטים ימ' לחיישנים קד' - קשקאי

VBE448635001G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי215.65מסנן אוויר - קשקאי
VBE4486626G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי457.05צמת חשמל לחיישן קד' שמ' - קשקאי
VBE4486629G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי990פסנתר חלונות נהג - קשקאי

VBE44866421G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1418.48רדאר קד' - קשקאי
VBE4486642G015-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי459חיישן מרחק קד' שמ' - קשקאי

VBE44911704G016-  קד' ימ'/שמ' - סנטרה ABS סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי2624.97חיישן
VBE45051781M2 08-011 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי998מצערת דלקD M2

VBE450546421M3 -013 דל+5דלM6 -013/ 4 013-017מזדהחליפי495.99מיכל שפריצר ~ M6
VBE451220300 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי260חיישו נקישות לנטיס

VBE4512278199-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי420מצערת דלק 1.8 - לנטיס
VBE4512426M-3 5 ~ 09-013מזדהחליפי120צמה לפנס ראשיD M3

VBE451242781MZ-5 08-/MZ-3+6 06- 4 ~ 04-08מזדהחליפי990מצערת דלקD M3
VBE451247023 4 ~ 013-016מזדהחליפי103חיישן מהירות מזדהD M3
VBE45124705-M-3 4D 04 - קד' ימ' כבל ABS 4 ~ 04-08מזדהחליפי90חיישן למערכתD M3
VBE45124766M3 4D -04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי60חיישן קור למזגןD M3
VBE451247963  4 ~ 013-016מזדהחליפי388מתג חלון קד שמ מזדהD M3

VBE4512531M2- M3 מזדהחליפי544חיישן סעפתM2 015- ~ סדן
VBE45125557M3-013 '4 ~ 013-016מזדהחליפי141חיישן במגן קדD M3
VBE45127620M3 2014  4 ~ 013-016מזדהחליפי512סליל הצתהD M3
VBE45127642M3 -013 דלM5 -011/ 5- 011-015מזדהחליפי123מנוע שפריצר ~ M5
VBE4512809917- 3 4 ~ 017-018מזדהחליפי816.9מצלמה אח' מזדהD M3
VBE45431703-M-6 4D 02 - 'קד' ימ ABS 4 ~ 02-05מזדהחליפי280חיישן למערכתD M6
VBE45431704-M-6 4D 02 - 'קד' שמ ABS 4 ~ 02-05מזדהחליפי280חיישן למערכתD M6
VBE45431705-M-6 4D 02 - 'אח' ימ ABS 4 ~ 02-05מזדהחליפי182חיישן למערכתD M6

VBE45433306 07 08-012מזדהחליפי293מנוע פתיחת תריס איוורור מזדה ~ M6
VBE45433569M6 -08 - 08-012מזדהחליפי237סליל כרית אויר ~ M6

VBE45434426 14 חליפי281.35חיישן חנייה אח' מזדה
VBE4545789917- 6 013-017מזדהחליפי910מצלמה אח' מזדה ~ M6
VBE45501642-M5 05  '5 ~ 04-08מזדהחליפי47מנוע שפריצר קדD M3
VBE45502796M5 -011 011-015מזדהחליפי520מתג חלון(מסטר) דלת נהג ~ M5

VBE459515199CX-5 12- '012-017מזדהחליפי1006.69מצלמה אח ~ CX-5
VBE45951569CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי560סליל כרית אויר ~ CX-5
VBE45951599CX5 13-16 012-017מזדהחליפי1160מצלמה אחורית ~ CX-5
VBE45951765M-6 013-017מזדהחליפי293סט חוטי הצתה ~ M6
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VBE459529L CX-5 12- 012-017מזדהחליפי96מתג חלון אח ~ CX-5

VBE46101990CX3  -017 - '017-018מזדהחליפי2360מצלמה אח ~ CX-3
VBE520510295-04 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי944מד זרימת אויר גולף 00/בורה 99-01/קאדי
VBE520510295-04 חליפי944מד זרימת אויר גולף 00/בורה 99-01/קאדיVAG97-02 ~ פולו קלסיק
VBE520510399- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי287חיישן לחץ גולף -97/גטה+פאסאט 05-10/פולו
VBE520510399- חליפי287חיישן לחץ גולף -97/גטה+פאסאט 05-10/פולוVAG99-04 ~ חיפושית
VBE520510497-06 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי499ממסר דלק בורה+פאסאט 98-05/גולף
VBE520510497-06 חליפי499ממסר דלק בורה+פאסאט 98-05/גולףVAG99-04 ~ חיפושית
VBE520511499-05 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי369רילאיי מגבים חיפושית 99-10/בורה
VBE520511499-05 חליפי369רילאיי מגבים חיפושית 99-10/בורהVAG99-04 ~ חיפושית
VBE520511791-06 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי53יוניט פתיחת דלת קד' ימ' פנימי גולף
VBE520511791-06 חליפי53יוניט פתיחת דלת קד' ימ' פנימי גולףVAG99-04 ~ חיפושית

VBE5205119B(OEM)98-06גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי226יונית שמן הגה כח בורה99-05/גולף
VBE5205119B(OEM)98-06חליפי226יונית שמן הגה כח בורה99-05/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBE5205120B(OEM)פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי103יוניט לחץ שמן בורה03-05/גולף03-06/פולו
VBE5205120B(OEM)חליפי103יוניט לחץ שמן בורה03-05/גולף03-06/פולוVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VBE520513598-06 בורה 00-05/קאדי 00-06/גולף A.G.R פולו החדשה 2001 -לא פעילפולקסווגןחליפי1825חיישן
VBE520513598-06 בורה 00-05/קאדי 00-06/גולף A.G.R חליפי1825חיישןVAGפולו החדשה 2001 -לא פעיל

VBE52051766B(OEM)98-11גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי199חיישן חום למפוח בורה03-05/גולף
VBE52051766B(OEM)98-11חליפי199חיישן חום למפוח בורה03-05/גולףVAG98-04  ~ גולף

VBE52051798בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי842חיישן למדה בורה
VBE52051798חליפי842חיישן למדה בורהVAG99-05  ~ בורה

VBE521511813- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי36לחצן אור דלת גולף -98/בורה 99-05/פאסאט
VBE521511813- חליפי36לחצן אור דלת גולף -98/בורה 99-05/פאסאטVAG99-04 ~ חיפושית
VBE522800201-04 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי930מד זרימת אויר גולף 05-08/פאסאט
VBE522800201-04 חליפי930מד זרימת אויר גולף 05-08/פאסאטVAG05-08  ~ גולף

VBE52282838B(OEM)08-11טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי720מנוע מגב קד' טיגואן
VBE52282838B(OEM)08-11חליפי720מנוע מגב קד' טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VBE5231362088-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי359סליל הצתה גולף 93-98/פאביה
VBE5231362088-97 חליפי359סליל הצתה גולף 93-98/פאביהVAG93-97  ~ גולף

VBE523140299-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1080.5מד זרימת אויר גולף/בורה 98-05/גולף
VBE523140299-06 חליפי1080.5מד זרימת אויר גולף/בורה 98-05/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBE523140304-06 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי190חיישן קרנק גולף 97-12/בורה 98-05/קאדי
VBE523140304-06 חליפי190חיישן קרנק גולף 97-12/בורה 98-05/קאדיVAG99-04 ~ חיפושית

VBE52314031B(OEM)גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1054.7חיישן קמשפט גולף98-09/בורה99-05/פולו
VBE52314031B(OEM)חליפי1054.7חיישן קמשפט גולף98-09/בורה99-05/פולוVAG98-04  ~ גולף
VBE52314041B(OEM)99-05גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי88ממסר דלק גולף98-06/פביה00-04/בורה
VBE52314041B(OEM)99-05חליפי88ממסר דלק גולף98-06/פביה00-04/בורהVAG98-04  ~ גולף

VBE5231404BOEM97-08גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי82ממסר דלק גולף98-13/פביה00-04/אוקטביה
VBE5231404BOEM97-08חליפי82ממסר דלק גולף98-13/פביה00-04/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף

VBE523141693- קאדי -04/גולף/A4/03 -02- גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי152.2מתג בלם פאסט
VBE523141693- קאדי -04/גולף/A4/03 -02- חליפי152.2מתג בלם פאסטVAG93-97  ~ גולף
VBE523143500-04 בורה+גולף 00-05/קאדי A.G.R 5פולקסווגןחליפי1720חיישןD ~  01-02 פולו
VBE523143500-04 בורה+גולף 00-05/קאדי A.G.R חליפי1720חיישןVAG5D ~  01-02 פולו

VBE5231476595-00 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי228סט חוטי הצתה בורה 98-05/גולף
VBE5231476595-00 חליפי228סט חוטי הצתה בורה 98-05/גולףVAG98-04  ~ גולף

VBE52314766B(OEM)גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי130יונית טמפרטורה גולף96-02/פולו95-02/פאסט
VBE52314766B(OEM)חליפי130יונית טמפרטורה גולף96-02/פולו95-02/פאסטVAG93-97  ~ גולף

VBE5231477201 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי820יחידת בקרה למאווררים גולף+אוקט
VBE5231477201 חליפי820יחידת בקרה למאווררים גולף+אוקטVAG98-04  ~ גולף
VBE52314839T5/96-06 95-09 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי459חיישן גובה שמן גולף+פאסאט
VBE52314839T5/96-06 95-09 חליפי459חיישן גובה שמן גולף+פאסאטVAG99-04 ~ חיפושית
VBE5231503B(OEM)02-08גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי660חיישן קרנק גולף 04/פאסט97-05/סופרב
VBE5231503B(OEM)02-08חליפי660חיישן קרנק גולף 04/פאסט97-05/סופרבVAG05-08  ~ גולף

VBE523151307- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי610ידית אורות גולף 03-012/ג'טה 05-10/טיגואן
VBE523151307- חליפי610ידית אורות גולף 03-012/ג'טה 05-10/טיגואןVAG05-08  ~ גולף

VBE5231520B(OEM)03-פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי102.4יוניט לחץ שמן גולף-03/ג'טה-06/פאסט
VBE5231520B(OEM)03-חליפי102.4יוניט לחץ שמן גולף-03/ג'טה-06/פאסטVAG06-10 ~ פולו

VBE52315721B(OEM)06-11גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי510מתג מושב קד' ימ' גולף-04/ג'טה
VBE52315721B(OEM)06-11חליפי510מתג מושב קד' ימ' גולף-04/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBE52315722B(OEM)06-11גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי510מתג מושב קד' שמ' גולף-04/ג'טה
VBE52315722B(OEM)06-11חליפי510מתג מושב קד' שמ' גולף-04/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBE52315838B(OEM) 00-085פולקסווגןחליפי1110.4מנוע וישר פולו 04/פביהD ~  03-05 פולו
VBE52315838B(OEM) 00-08חליפי1110.4מנוע וישר פולו 04/פביהVAG5D ~  03-05 פולו

VBE52318853012-013 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1214חיישן למבדה גולף
VBE52318853012-013 חליפי1214חיישן למבדה גולףVAG09-012  ~ גולף
VBE52319673013-014 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי291מתג הצתה אוקטיבה -013/גולף
VBE52319673013-014 חליפי291מתג הצתה אוקטיבה -013/גולףVAG013-016  ~ גולף

VBE5233302EOS/05-10 09 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1076.9מד זרימת אוויר גולף 04-012/ג'טה
VBE5233302EOS/05-10 09 חליפי1076.9מד זרימת אוויר גולף 04-012/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBE523330905-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי148.6מתג חירום גולף 03-012/ג'טה
VBE523330905-10 חליפי148.6מתג חירום גולף 03-012/ג'טהVAG05-08  ~ גולף

VBE5233311B(OEM)10-13ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1880מודל הגה-ג'טה06-11/סופרב08-13/יאטי
VBE5233311B(OEM)10-13חליפי1880מודל הגה-ג'טה06-11/סופרב08-13/יאטיVAG06-010 ~ ג'טה
VBE5233312B(OEM)04-11גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי914.9חיישן תיבת הגה ג'טה06-11/גולף
VBE5233312B(OEM)04-11חליפי914.9חיישן תיבת הגה ג'טה06-11/גולףVAG05-08  ~ גולף

VBE523332205-10 5פולקסווגןחליפי392חיישן ספידומטר גולף+ -03/ג'טהD ~  01-02 פולו
VBE523332205-10 חליפי392חיישן ספידומטר גולף+ -03/ג'טהVAG5D ~  01-02 פולו
VBE523332503-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי456.6מתג אורות פאסט 06-10/קאדי -04/טוראן
VBE523332503-10 חליפי456.6מתג אורות פאסט 06-10/קאדי -04/טוראןVAG05-08  ~ גולף
VBE523333405- 05-015פולקסווגןחליפי112.1נורה לפנס ערפל ג'טה 06-011/גולף פלוס ~ T5
VBE523333405- חליפי112.1נורה לפנס ערפל ג'טה 06-011/גולף פלוסVAG05-015 ~ T5

VBE52333620B(OEM)10-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי587סליל הצתה ג'טה -06/גולף-04/יאטי
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VBE52333620B(OEM)10-חליפי587סליל הצתה ג'טה -06/גולף-04/יאטיVAG05-08  ~ גולף

VBE5233370410- קד' שמ' ג'טה -05/אמארוק ABS 05-015פולקסווגןחליפי375חיישן ~ T5
VBE5233370410- קד' שמ' ג'טה -05/אמארוק ABS חליפי375חיישןVAG05-015 ~ T5

VBE52334620B(OEM)ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי315.1סליל הצתה ג'טה-11/פאסט-14/יאטי-14/פביה
VBE52334620B(OEM)חליפי315.1סליל הצתה ג'טה-11/פאסט-14/יאטי-14/פביהVAG011-015  ~ ג'טה

VBE5233476602- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1055.5חיישן קרטר מנוע ג'טה -10/אוקט 01-13/פביה
VBE5233476602- חליפי1055.5חיישן קרטר מנוע ג'טה -10/אוקט 01-13/פביהVAG011-015  ~ ג'טה
VBE5234072396-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי56מתג הרמת חלון חשמלי אח' ימ' פאסט
VBE5234072396-05 חליפי56מתג הרמת חלון חשמלי אח' ימ' פאסטVAG98-04  ~ גולף
VBE5234402B(OEM)97-פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי1510מד זרימה פאסט+בורה00-05/פולו-05/גולף
VBE5234402B(OEM)97-חליפי1510מד זרימה פאסט+בורה00-05/פולו-05/גולףVAG98-00 ~ פאסאט

VBE523441696-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי154יוניט לאור רברס פאסאט
VBE523441696-05 חליפי154יוניט לאור רברס פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט

VBE5234470396-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי264חיישן לבלם קד' פאסט
VBE5234470396-05 חליפי264חיישן לבלם קד' פאסטVAG98-00 ~ פאסאט

VBE523450203-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1210מד זרימת אויר פאסאט
VBE523450203-05 חליפי1210מד זרימת אויר פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VBE523450304-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי299חיישן דחף פולסים פאסאט 05-10/גולף
VBE523450304-08 חליפי299חיישן דחף פולסים פאסאט 05-10/גולףVAG05-08  ~ גולף

VBE5234562001-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי661סליל הצתה פאסט 02/פאביה
VBE5234562001-05 חליפי661סליל הצתה פאסט 02/פאביהVAG01-05 ~ פאסאט

VBE523460905- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי169מתג חירום פאסאט
VBE523460905- חליפי169מתג חירום פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VBE52346620A1/08 11 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי307.9סליל הצתה פאסט 07/אוקט 04/סופרב
VBE52346620A1/08 11 חליפי307.9סליל הצתה פאסט 07/אוקט 04/סופרבVAG06-010 ~ פאסאט
VBE52347796CC 08-12 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי332מתג חלון קד' שמ' פאסאט 10-14/פאסאט
VBE52347796CC 08-12 חליפי332מתג חלון קד' שמ' פאסאט 10-14/פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VBE523477961CC-10 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי105.9מתג חלון קד' ימין פאסאט
VBE523477961CC-10 חליפי105.9מתג חלון קד' ימין פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VBE52349558013- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי454.8חיישן במגן אחורי פאסט
VBE52349558013- חליפי454.8חיישן במגן אחורי פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VBE52354766B(OEM)97-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי226חיישן חום פאסט
VBE52354766B(OEM)97-05 חליפי226חיישן חום פאסטVAG98-00 ~ פאסאט

VBE52382853017-  אמרוק - (NOX) 'אמרוק ~  -017פולקסווגןחליפי4971.5חיישן טמפ
VBE52382853017-  אמרוק - (NOX) 'חליפי4971.5חיישן טמפVAG017-  ~ אמרוק
VBE5251470383-02 קאדי 95-04/גולף/T4 -98 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי80מתג הצתה
VBE5251470383-02 קאדי 95-04/גולף/T4 -98 חליפי80מתג הצתהVAG95-00 ~  פולו

VBE5251502T5/97-06 -03 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי1233מד זרימת אויר בורה 98-05/גולף
VBE5251502T5/97-06 -03 חליפי1233מד זרימת אויר בורה 98-05/גולףVAG99-04 ~ חיפושית
VBE525150305-10 פסאט+ג'טה/T5 06-09 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי476חיישן נקישות
VBE525150305-10 פסאט+ג'טה/T5 06-09 חליפי476חיישן נקישותVAG98-04  ~ גולף
VBE525151695- טוראן -03/פולו+T5 05-015פולקסווגןחליפי76.1יוניט לאור רוורס ~ T5
VBE525151695- טוראן -03/פולו+T5 חליפי76.1יוניט לאור רוורסVAG05-015 ~ T5
VBE525160305-10 טיגואן -07/פאסאט/T5 -11 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי161חיישן קרנק
VBE525160305-10 טיגואן -07/פאסאט/T5 -11 חליפי161חיישן קרנקVAG99-04 ~ חיפושית

VBE5251681110- אמארוק/T5 -03+05-015פולקסווגןחליפי439.7נגד מאווררים מולטי ואן ~ T5
VBE5251681110- אמארוק/T5 -03+חליפי439.7נגד מאווררים מולטי ואןVAG05-015 ~ T5
VBE5252270306- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי360חיישן מהירות קד' קרפטר
VBE5252270306- חליפי360חיישן מהירות קד' קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBE526130395-01 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי139חיישן נקישות גולף+פאסט+בורה 97-06/פולו
VBE526130395-01 חליפי139חיישן נקישות גולף+פאסט+בורה 97-06/פולוVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VBE5261303B(OEM)פולו קלסיק ~ 00-01פולקסווגןחליפי727חיישן נקישות גולף+פאסט+בורה97-06/פולו
VBE5261303B(OEM)חליפי727חיישן נקישות גולף+פאסט+בורה97-06/פולוVAG00-01 ~ פולו קלסיק
VBE5261376501-11 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי212.7סט חוטי הצתה (מושלם) פולו 95-05/אוקטב
VBE5261376501-11 חליפי212.7סט חוטי הצתה (מושלם) פולו 95-05/אוקטבVAG95-00 ~  פולו

VBE52613766B(OEM)97-11פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי184חיישן טמפרטורה פולו91-02/אוקטביה
VBE52613766B(OEM)97-11חליפי184חיישן טמפרטורה פולו91-02/אוקטביהVAG95-00 ~  פולו

VBE526140297-01 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי1960מד זרימה אוויר גולף+פאסאט 93-04/פולו
VBE526140297-01 חליפי1960מד זרימה אוויר גולף+פאסאט 93-04/פולוVAG97-02 ~ פולו קלסיק
VBE526141603-12 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי112מתג בלם פולו 97-10/ג'טה 05-10/גולף
VBE526141603-12 חליפי112מתג בלם פולו 97-10/ג'טה 05-10/גולףVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VBE5261476597-06 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי286סט חוטי הצתה פולו 99-08/גולף
VBE5261476597-06 חליפי286סט חוטי הצתה פולו 99-08/גולףVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VBE52615102B(OEM)97-012פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1605.6מד זרימת אויר פאסט+קאדי-00/גולף
VBE52615102B(OEM)97-012חליפי1605.6מד זרימת אויר פאסט+קאדי-00/גולףVAG01-05 ~ פאסאט

VBE526152201- פולו ABS 5פולקסווגןחליפי313חיישן קדD ~  01-02 פולו
VBE526152201- פולו ABS חליפי313חיישן קדVAG5D ~  01-02 פולו
VBE526152398-05 5פולקסווגןחליפי167בית פיוזים מושלם פולו 02/בורה+גולףD ~  03-05 פולו
VBE526152398-05 חליפי167בית פיוזים מושלם פולו 02/בורה+גולףVAG5D ~  03-05 פולו
VBE526153601-07 5פולקסווגןחליפי1720שסתום אויר פולוD ~  01-02 פולו
VBE526153601-07 חליפי1720שסתום אויר פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VBE5261564283-97 5פולקסווגןחליפי410מנוע שפריצר-פולו 03+ 5דל'/גולףD ~  03-05 פולו
VBE5261564283-97 חליפי410מנוע שפריצר-פולו 03+ 5דל'/גולףVAG5D ~  03-05 פולו
VBE5261579501- 5פולקסווגןחליפי72מתג חלון קד' ימ' פולוD ~  01-02 פולו
VBE5261579501- חליפי72מתג חלון קד' ימ' פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VBE5261579697-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי199מתג חלון קד' שמ' פולו/בורה 98-05/גולף
VBE5261579697-06 חליפי199מתג חלון קד' שמ' פולו/בורה 98-05/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBE5261585399- פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי799חיישן למבדה גולף+ -06/פולו
VBE5261585399- חליפי799חיישן למבדה גולף+ -06/פולוVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VBE52616569B(OEM)07-115פולקסווגןחליפי473סליל כריות אוויר-פולו02-10/פביהD ~  03-05 פולו
VBE52616569B(OEM)07-11חליפי473סליל כריות אוויר-פולו02-10/פביהVAG5D ~  03-05 פולו

VBE5261664203- 5פולקסווגןחליפי99מנוע שפריצר מגבים פולוD ~  03-05 פולו
VBE5261664203- חליפי99מנוע שפריצר מגבים פולוVAG5D ~  03-05 פולו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBE52616838B(OEM) 02-10 5פולקסווגןחליפי585מנוע מגבים פולוD ~  03-05 פולו
VBE52616838B(OEM) 02-10 חליפי585מנוע מגבים פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBE52616853B00-10 5פולקסווגןחליפי1186חיישן למבדה פולו 02-10/פביהD ~  03-05 פולו
VBE52616853B00-10 חליפי1186חיישן למבדה פולו 02-10/פביהVAG5D ~  03-05 פולו

VBE526170305- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי143חיישן קרנק גולף 97-12/ג'טה 05-10/פאסט
VBE526170305- חליפי143חיישן קרנק גולף 97-12/ג'טה 05-10/פאסטVAG99-04 ~ חיפושית

VBE52617620A4/04 05-08-פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי460כוהל פולו 07/טוארג
VBE52617620A4/04 05-08-חליפי460כוהל פולו 07/טוארגVAG06-10 ~ פולו

VBE526180300-05 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי363חיישן דחף פולו -08/פאסאט
VBE526180300-05 חליפי363חיישן דחף פולו -08/פאסאטVAG06-10 ~ פולו

VBE5261862000-08פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי357סליל הצתה-פולו10-13/פביה
VBE5261862000-08חליפי357סליל הצתה-פולו10-13/פביהVAG010-013 ~  פולו

VBE52618796211 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי155מתג נעילת דלתות קד' שמ'-פולו
VBE52618796211 חליפי155מתג נעילת דלתות קד' שמ'-פולוVAG011-014 ~ פאסאט
VBE52701569BUP -14 014פולקסווגןחליפי468.1סליל כרית אויר-  ~ UP
VBE52701569BUP -14 חליפי468.1סליל כרית אוירVAG014-  ~ UP

VBE5282304B(OEM)06-07גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי95ממסר קאדי04-11/גולף04-09/פאסט
VBE5282304B(OEM)06-07חליפי95ממסר קאדי04-11/גולף04-09/פאסטVAG05-08  ~ גולף
VBE5282309B(OEM)03-10טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי163מתג חירום קאדי 04-11/טוארג
VBE5282309B(OEM)03-10חליפי163מתג חירום קאדי 04-11/טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VBE528240306-11 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי218חיישן דחף קאדי 07-12/גולף -00/קרפטר
VBE528240306-11 חליפי218חיישן דחף קאדי 07-12/גולף -00/קרפטרVAG06-10 ~ פולו
VBE528240691-99 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי80רילאיי הצתה קאדי 95-04/גולף+פאסאט
VBE528240691-99 חליפי80רילאיי הצתה קאדי 95-04/גולף+פאסאטVAG95-00 ~  פולו
VBE528241303-012 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי483ידית אורות קאדי -04/אוקט -07/גולף
VBE528241303-012 חליפי483ידית אורות קאדי -04/אוקט -07/גולףVAG05-08  ~ גולף
VBE528242203- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי375חיישן ספידומטר אמארוק -10/קאדי -04/גולף
VBE528242203- חליפי375חיישן ספידומטר אמארוק -10/קאדי -04/גולףVAG05-08  ~ גולף
VBE528242505-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי435מתג אורות גולף -03/קאדי -04/ג'טה
VBE528242505-10 חליפי435מתג אורות גולף -03/קאדי -04/ג'טהVAG05-08  ~ גולף

VBE5282476504- פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי166סט חוטי הצתה גולף 94-010/בורה 98-05/קאדי
VBE5282476504- חליפי166סט חוטי הצתה גולף 94-010/בורה 98-05/קאדיVAG98-00 ~ פאסאט
VBE5282476605-09 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי324חיישן חום קרפטר -08/קאדי 04-11/גולף
VBE5282476605-09 חליפי324חיישן חום קרפטר -08/קאדי 04-11/גולףVAG06-10 ~ פולו
VBE5282484109-012 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי186צופר פאסאט
VBE5282484109-012 חליפי186צופר פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט
VBE5282503B(OEM) 08-פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי468חיישן לחץ גולף-08/ג'טה-011/פאסט
VBE5282503B(OEM) 08-חליפי468חיישן לחץ גולף-08/ג'טה-011/פאסטVAG06-010 ~ פאסאט

VBE52825772B(OEM)06-פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי742.3בקרת מאוורר קאדי-11/גולף-08/ג'טה
VBE52825772B(OEM)06-חליפי742.3בקרת מאוורר קאדי-11/גולף-08/ג'טהVAG06-010 ~ פאסאט

VBE529510203-10 טוראן+טוארג/T5 98-09 5פולקסווגןחליפי1140מד זרימת אוירD ~  03-05 פולו
VBE529510203-10 טוראן+טוארג/T5 98-09 חליפי1140מד זרימת אוירVAG5D ~  03-05 פולו
VBE5295203010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי395.2חיישן קרנק טוראג
VBE5295203010- חליפי395.2חיישן קרנק טוראגVAG09-018 ~ טוארג

VBE52953702010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי202חיישן מהירות אח' שמ'+ימ' טוראג
VBE52953702010- חליפי202חיישן מהירות אח' שמ'+ימ' טוראגVAG09-018 ~ טוארג

VBE531142200-05 פאסט/A80-95-00אודיחליפי160חישן ספידומטר ~ A3
VBE531142200-05 פאסט/A80-חליפי160חישן ספידומטרVAG95-00 ~ A3

VBE5315104B(OEM)06-10גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי87ממסר גולף04-14/קאדי04-11/ג'טה
VBE5315104B(OEM)06-10חליפי87ממסר גולף04-14/קאדי04-11/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBE5315110B(OEM)A4/A4Q  98-99 95-99אודיחליפי288.4יחידת בקרה ~ A4
VBE5315110B(OEM)A4/A4Q  98-99 חליפי288.4יחידת בקרהVAG95-99 ~ A4
VBE5315170396-00 פאסאט/A4 -96 00-01אודיחליפי340.9מתג הצתה ~ A4
VBE5315170396-00 פאסאט/A4 -96 חליפי340.9מתג הצתהVAG00-01 ~ A4
VBE53151776A4 95-97 - 95-99אודיחליפי190חיישן חום ~ A4
VBE53151776A4 95-97 - חליפי190חיישן חוםVAG95-99 ~ A4
VBE53154620A4 03-09/A6 04-06/A8 02-10 02-04אודיחליפי590סליל הצתה ~ A4
VBE53154620A4 03-09/A6 04-06/A8 02-10 חליפי590סליל הצתהVAG02-04 ~ A4
VBE53181776A6 95-97 - 95-97אודיחליפי61.7חיישן חום ~ A6
VBE53181776A6 95-97 - חליפי61.7חיישן חוםVAG95-97 ~ A6
VBE5318476596-00 פאסאט/A6 05-08 05-08אודיחליפי370.2סט חוטי הצתה מושלם ~ A6
VBE5318476596-00 פאסאט/A6 05-08 חליפי370.2סט חוטי הצתה מושלםVAG05-08 ~ A6
VBE53184772A6 - 05-011 -  05-08אודיחליפי2064.8יחידת בקרה ~ A6
VBE53184772A6 - 05-011 -  חליפי2064.8יחידת בקרהVAG05-08 ~ A6

VBE532030704-08 ('דל A3 (5 '04-07אודיחליפי656.8מנגנון חלון קד' ימ ~ A3
VBE532030704-08 ('דל A3 (5 'חליפי656.8מנגנון חלון קד' ימVAG04-07 ~ A3
VBE532030804-08 ('דל A3 (5 '04-07אודיחליפי656.8מנגנון חלון קד' שמ ~ A3
VBE532030804-08 ('דל A3 (5 'חליפי656.8מנגנון חלון קד' שמVAG04-07 ~ A3

VBE53203766B(OEM) 03-10 A-3 - 04-07אודיחליפי190.5חישן חום ~ A3
VBE53203766B(OEM) 03-10 A-3 - חליפי190.5חישן חוםVAG04-07 ~ A3

VBE53205766A-3  -012 013-016אודיחליפי1951.8חיישן חום ~ A3
VBE53205766A-3  -012 חליפי1951.8חיישן חוםVAG013-016 ~ A3
VBE53302558A-8  03-05אודיחליפי468.1חיישן מרחק בגריל קדמי ~ A8
VBE53302558A-8  חליפי468.1חיישן מרחק בגריל קדמיVAG03-05 ~ A8
VBE53731795Q7 -08 011-013אודיחליפי269.7מתג חלון קד ימין ~ A7
VBE53731795Q7 -08 חליפי269.7מתג חלון קד ימיןVAG011-013 ~ A7

VBE537400602-10 טוארג/T5 96-05+פאסאט/Q5 09-012אודיחליפי128.2רילאיי הצתה ~ Q5
VBE537400602-10 טוארג/T5 96-05+פאסאט/Q5 חליפי128.2רילאיי הצתהVAG09-012 ~ Q5

VBE53741722B(OEM)08-פאסט-09/סופרב/Q5-09 '09-012אודיחליפי847.3מתג כיסא שמ ~ Q5
VBE53741722B(OEM)08-פאסט-09/סופרב/Q5-09 'חליפי847.3מתג כיסא שמVAG09-012 ~ Q5

VBE5378170701- פולו/A-1 11- 'אח' ימ ABS 011-014אודיחליפי753.8חיישן ~ A1
VBE5378170701- פולו/A-1 11- 'אח' ימ ABS חליפי753.8חיישןVAG011-014 ~ A1
VBE5402142GQX30  -018 - '018אינפינטיחליפי653.48חיישן מרחק צדדי למגן קד- ~ QX30
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VBE5405142Q50 18 - '015אינפינטיחליפי565.25חיישן מרחק קד- ~ Q50

VBE54052990Q50  -015 - '015אינפינטיחליפי5183.2מצלמה אח- ~ Q50
VBE54061569Q70  -015 - 015אינפינטיחליפי1419.93סליל כרית אויר- ~ Q70

VBE5505107E87 3/5DR-03ב.מ.וו / מיניחליפי885.9מנגנון הר' חלון קד' ימ' ללא מנוע(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VBE5505108-02 730 ב.מ.וו / מיניחליפי490.3מנגנון הרמת חלון קד' שמ' ללא מנוע(E65) 02-09 ~ 7 'סד
VBE5511141E90 4D/ LCI 3 05-11'ב.מ.וו / מיניחליפי684.8מד פולסים מנוע (בראש) סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VBE55211769(F1) F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי3988קרטר מנוע סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBE5522045G30 -016 - ב.מ.וו / מיניחליפי294.4תושבת לחיישני מרחק(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBE5535707F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1208מנגנון חלון דלת קד' ימ' ללא מנוע סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBE5535708F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1190מנגנון חלון דלת קד' שמ' ללא מנוע סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBE5535727F1 7-09'ב.מ.וו / מיניחליפי836מנגנון שמשה דלת אח' ימ' ללא מנוע סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBE5535728F1 7-09'ב.מ.וו / מיניחליפי836מנגנון שמשה דלת אח' שמ' ללא מנוע סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBE5545307F20 1 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי880מנגנון חלון קד' ימ' ללא מנוע סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBE5545308F20 1 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי476.6מנגנון חלון קד' שמ' ללא מנוע  סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBE5545507דלF12/13 6 2'ב.מ.וו / מיניחליפי1180מנגנון חלון קד' ימ' ללא מנוע סד(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VBE5545508דלF12/13 6 2'ב.מ.וו / מיניחליפי1180מנגנון חלון קד' שמ' ללא מנוע סד(F06,F12) 011-015 ~ 6 'סד
VBE557260708-13X5 E70ב.מ.וו / מיניחליפי833מנגנון חלון קד' ימ' ללא מנוע ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VBE557260808-13X5 E70ב.מ.וו / מיניחליפי890מנגנון חלון קד' שמ' ללא מנוע ג'יפ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBE557262708-10X5 E70ב.מ.וו / מיניחליפי743מנגנון חלון אח' ימ' ללא מנוע ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VBE557262808-10X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי743מנגנון חלון אח' שמ' ללא מנוע גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VBE5574307F7 5 -010'ב.מ.וו / מיניחליפי990מנגנון חלון קד' ימ' עם מנוע סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBE5574308F7 5 -010'ב.מ.וו / מיניחליפי990מנגנון חלון קד' שמ' עם מנוע סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBE5587127X6 E71-010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי893.8מנגנון חלון אח' ימ' ללא מנוע ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VBE5587128X6 E71-010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי893.8מנגנון חלון אח' שמ' ללא מנוע ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VBE600550299-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי1124מד זרימת אוויר - איביזה/קורודבה/טולדו
VBE600550299-02 חליפי1124מד זרימת אוויר - איביזה/קורודבה/טולדוVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBE6005579606-10 קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי94מתג חלון קד' שמ' קורדובה 04/פולו
VBE6005579606-10 חליפי94מתג חלון קד' שמ' קורדובה 04/פולוVAG03-05 ~ קורדובה
VBE600676582010 איביזה ~ 011-012סיאטחליפי327.5יוניט רדיאטור מים איביזה
VBE600676582010 חליפי327.5יוניט רדיאטור מים איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VBE60067658BOEM)איביזה ~ 09-010סיאטחליפי172יוניט רדיאטור מים איביזה-10/פביה-00/ג'טה
VBE60067658BOEM)חליפי172יוניט רדיאטור מים איביזה-10/פביה-00/ג'טהVAG09-010 ~ איביזה

VBE6012181191-02 אינקה 96-03-לא פעילסיאטחליפי19נגד מאווררים אינקה 00/קאדי 95-04/גולף
VBE6012181191-02 חליפי19נגד מאווררים אינקה 00/קאדי 95-04/גולףVAGאינקה 96-03-לא פעיל
VBE6017162003-05 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי576סליל הצתה טולדו
VBE6017162003-05 חליפי576סליל הצתה טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBE606530299-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי998מד זרימת אויר - לאון 00-06/טולדו
VBE606530299-04 חליפי998מד זרימת אויר - לאון 00-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBE60653811BOEM)00-02טולדו ~ 00-05סיאטחליפי216נגד מאוורים טולדו-03/בורה99-05/פולו
VBE60653811BOEM)00-02חליפי216נגד מאוורים טולדו-03/בורה99-05/פולוVAG00-05 ~ טולדו
VBE606827012טולדו ~ 06-012סיאטחליפי392חיישן מהירות אח' שמ' לאון06-10טולדו05-09אלטה
VBE606827012חליפי392חיישן מהירות אח' שמ' לאון06-10טולדו05-09אלטהVAG06-012 ~ טולדו

VBE609520296-00 קורדובה 97-00 -לא פעילסיאטחליפי1177מד זרימת אויר קורדובה
VBE609520296-00 חליפי1177מד זרימת אויר קורדובהVAGקורדובה 97-00 -לא פעיל

VBE61101990017-  סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי2223.6מצלמת רוורס - סונטה
VBE6115641אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי574.1חיישן גל זיזים אקסנט

VBE61158569G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי515.2סליל כרית אויר - אקסנט
VBE6125232018- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי2880מדחס למזגן אילנטרה

VBE61252321016-018 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2953.2מדחס למזגן - אילנטרה
VBE6127264209- גטס ~ 06-09יונדאיחליפי142.8מנוע מתזים סרטו 08/ גטס 06-09/פורטה
VBE61273642015-018 סנטה פה/טוסון/I20/I40/I30 012-015יונדאיחליפי159מנוע מתיז ~ I40
VBE61302569I20 09-012-08-012יונדאיחליפי375.4סליל כרית אוויר ~ I20
VBE61302702I20 010 08-012יונדאיחליפי87.42מתג הצתה יונדאי ~ I20
VBE61303569I25 -14 011-018יונדאיחליפי628.8סליל כרית אויר ~ I25
VBE61311620I30 08-012 - 08-012יונדאיחליפי560.3סליל הצתה ~ I30

VBE6131234I35-011 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי67.7נורה פנס ערפלD I35
VBE61312853I30 013- 012-018יונדאיחליפי1192.63חיישן חמצן ~ I30

VBE6136234IX35 -011 010-015יונדאיחליפי83.7נורת הלוג לפנס ערפל ~ IX35
VBE61363642IX35-010-015יונדאיחליפי317.4מנוע מתיז ~ IX35

VBE613684104-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי167.4צופר טוסון
VBE61371558IX-35 12 '010-015יונדאיחליפי224.13חיישן חניה אח ~ IX35
VBE61371569IX35 010-015 - 010-015יונדאיחליפי456.63סליל כרית אויר ~ IX35
VBE61372853IX35 014-4 ~ 014-016יונדאיחליפי985.92חיישן חמצן עליוןD I35

VBE613814116- איוניק/I25 11- 011-018יונדאיחליפי278.8חיישן גל זיזים ~ I25
VBE6138239I25- 011-018יונדאיחליפי119.04מתג אור בלם יונדאי ~ I25
VBE6141109016-019 איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי426מנוע מדפים למזגן - איוניק
VBE6170318I800 09-017 - 09-017יונדאיחליפי8020גלגל תנופה ~ I800

VBE6185364213- וולסטר ~ 011-016יונדאיחליפי357מנוע מתיז מים וולוסטר +10 +סנטה פה
VBE6185456913- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי672.5סליל כרית אויר ס.פה

VBE621510296-04 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי1126מד זרימת אויר אוקט -01/בורה 98-05/קאדי
VBE621510296-04 חליפי1126מד זרימת אויר אוקט -01/בורה 98-05/קאדיVAG01-05 ~ אוקטביה

VBE6215104B(OEM)98-06אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי158.4ממסר אוקטביה97-11/בורה99-05/גולף
VBE6215104B(OEM)98-06חליפי158.4ממסר אוקטביה97-11/בורה99-05/גולףVAG09-012 ~ אוקטביה

VBE621512406- אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי298מנוע כיוון פנסים אוקטביה/קאדי -04/קרפטר
VBE621512406- חליפי298מנוע כיוון פנסים אוקטביה/קאדי -04/קרפטרVAG01-05 ~ אוקטביה
VBE621513397-11 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי557מנוע מיזוג אוקטביה
VBE621513397-11 חליפי557מנוע מיזוג אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VBE62151620-98 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי493סליל הצתה אוקטביה 97-01/גולף
VBE62151620-98 חליפי493סליל הצתה אוקטביה 97-01/גולףVAG010-013 ~  פולו
VBE6215170302-08 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי136מתג הצתה פביה -00/אוקט 97-11/סופרב
VBE6215170302-08 חליפי136מתג הצתה פביה -00/אוקט 97-11/סופרבVAG00-05 ~ פאביה

VBE62151703B(OEM)02-08פאביה ~ 00-05סקודהחליפי211מתג הצתה פביה-00/אוקט97-11/סופרב
VBE62151703B(OEM)02-08חליפי211מתג הצתה פביה-00/אוקט97-11/סופרבVAG00-05 ~ פאביה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBE6215176602- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי237חיישן חום אוקטביה 01-13/פביה 00-07/גולף
VBE6215176602- חליפי237חיישן חום אוקטביה 01-13/פביה 00-07/גולףVAG00-05 ~ פאביה

VBE621517661B(OEM)02-08סופרב ~ 03-05סקודהחליפי152חישן חום מנוע אוקטביה97-11/סופרב
VBE621517661B(OEM)02-08חליפי152חישן חום מנוע אוקטביה97-11/סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VBE6215185200 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי30יוניט לחץ שמן אוקטביה/קאדי/גולף/ג'טה/פאסט
VBE6215185200 חליפי30יוניט לחץ שמן אוקטביה/קאדי/גולף/ג'טה/פאסטVAG98-00 ~ אוקטביה

VBE62151853BA3/86-98 97-00אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי375.6חיישן למבדה אוקטביה97-00/גולף
VBE62151853BA3/86-98 97-00חליפי375.6חיישן למבדה אוקטביה97-00/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה

VBE6215237אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי25גלגל שיניים ספידומטר אוקטביה/בורה98-05/גולף
VBE6215237חליפי25גלגל שיניים ספידומטר אוקטביה/בורה98-05/גולףVAG06-08 ~ אוקטביה

VBE62152379804-13 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי1405.3מד זרימה אוויר -אוקטביה
VBE62152379804-13 חליפי1405.3מד זרימה אוויר -אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBE62152569B(OEM)04-10 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי549סליל כרית אויר אוקט -07/קאדי
VBE62152569B(OEM)04-10 חליפי549סליל כרית אויר אוקט -07/קאדיVAG09-012 ~ אוקטביה

VBE62152620A4 05-08/A6 05-08/A8 03-07/05-08אודיחליפי411.2סליל הצתה סקודה ~ A4
VBE62152620A4 05-08/A6 05-08/A8 03-07/חליפי411.2סליל הצתה סקודהVAG05-08 ~ A4
VBE6215265206 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי381.8צופר שמ אוקטביה
VBE6215265206 חליפי381.8צופר שמ אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBE6215270308 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2088.8מתנע אוקט 04-13/פביה 07-10/רפיד 12/סופבר
VBE6215270308 חליפי2088.8מתנע אוקט 04-13/פביה 07-10/רפיד 12/סופברVAG06-08 ~ אוקטביה
VBE6215278104-06 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2755מצערת אוקט 04/גולף 06/ג'טה 06-10/פולו
VBE6215278104-06 חליפי2755מצערת אוקט 04/גולף 06/ג'טה 06-10/פולוVAG06-08 ~ אוקטביה

VBE621527811אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2311מצערת אוקטביה 04-010/רום סאטר/סופרב -09 דיזל
VBE621527811חליפי2311מצערת אוקטביה 04-010/רום סאטר/סופרב -09 דיזלVAG06-08 ~ אוקטביה
VBE6215311B(OEM)09-11אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2409מודול לתיבת הגה אוקטביה-09/גולף
VBE6215311B(OEM)09-11חליפי2409מודול לתיבת הגה אוקטביה-09/גולףVAG09-012 ~ אוקטביה
VBE6215320B(OEM)אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי133יוניט לחץ שמן אוקטביה-09/סופרב-08/יאטי
VBE6215320B(OEM)חליפי133יוניט לחץ שמן אוקטביה-09/סופרב-08/יאטיVAG09-012 ~ אוקטביה
VBE6215362005-10 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי212.7סט חוטי הצתה מושלם אוקטביה 08/גטה
VBE6215362005-10 חליפי212.7סט חוטי הצתה מושלם אוקטביה 08/גטהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBE62153620101-011 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי1958סליל הצתה אוקטביה
VBE62153620101-011 חליפי1958סליל הצתה אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBE621538141U0837099E) 97-11) אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי124.6כבל דלת קדמי אוקטביה
VBE621538141U0837099E) 97-11) חליפי124.6כבל דלת קדמי אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBE6215385301-011 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי827חיישן למבדה אוקטביה
VBE6215385301-011 חליפי827חיישן למבדה אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBE6215442013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי660חיישן מרחק אמצעי למגן קד' אוקטביה
VBE6215442013- חליפי660חיישן מרחק אמצעי למגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VBE62154853013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1110חיישן חמצן אוקטביה
VBE62154853013- חליפי1110חיישן חמצן אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VBE62251078100-08- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי2411מצערת פביה
VBE62251078100-08- חליפי2411מצערת פביהVAG00-05 ~ פאביה
VBE6225120B(OEM)פאביה ~ 00-05סקודהחליפי100יוניט לחץ שמן פביה-00/אוקטביה-97/בורה
VBE6225120B(OEM)חליפי100יוניט לחץ שמן פביה-00/אוקטביה-97/בורהVAG00-05 ~ פאביה

VBE6225158פאביה ~ 00-05סקודהחליפי569.6חישן מהירות-פביה
VBE6225158חליפי569.6חישן מהירות-פביהVAG00-05 ~ פאביה

VBE6225278106-10 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי3625מצערת פביה 05-10/אוקט 01-13/ג'טה
VBE6225278106-10 חליפי3625מצערת פביה 05-10/אוקט 01-13/ג'טהVAG05-07 ~ פאביה

VBE622534210-15פאביה ~ 08-014סקודהחליפי377חיישן חניה אח' פביה11-15/סופרב-014/פולו
VBE622534210-15חליפי377חיישן חניה אח' פביה11-15/סופרב-014/פולוVAG08-014 ~ פאביה

VBE62253703011- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי198מתג מצת קד' פאבייה/רפיד
VBE62253703011- חליפי198מתג מצת קד' פאבייה/רפידVAG013-016 ~ אוקטביה
VBE6225370601- אח' שמ' פביה -09/פולו A.B.S פאביה ~ 08-014סקודהחליפי753.8חיישן
VBE6225370601- אח' שמ' פביה -09/פולו A.B.S חליפי753.8חיישןVAG08-014 ~ פאביה

VBE622537961רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי87.2מתג חלון ימ-רום סטאר
VBE622537961חליפי87.2מתג חלון ימ-רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBE6233104B(OEM)98-06סופרב ~ 03-05סקודהחליפי231ממסר סופרב02-08/פאסט97-05/גולף
VBE6233104B(OEM)98-06חליפי231ממסר סופרב02-08/פאסט97-05/גולףVAG03-05 ~ סופרב

VBE62331766B(OEM)01-11סופרב ~ 03-05סקודהחליפי140.6חיישן חום למפוח סופרב02-08/אוקטבעה
VBE62331766B(OEM)01-11חליפי140.6חיישן חום למפוח סופרב02-08/אוקטבעהVAG03-05 ~ סופרב
VBE62331772BOEM)99-סופרב ~ 03-05סקודהחליפי736בקרת מאוורר סופרב02-08/פולו00-02/בורה
VBE62331772BOEM)99-חליפי736בקרת מאוורר סופרב02-08/פולו00-02/בורהVAG03-05 ~ סופרב

VBE62331852A4/97-05 95-01סופרב ~ 03-05סקודהחליפי462חיישן לחץ סופרב02-08/פאסט
VBE62331852A4/97-05 95-01חליפי462חיישן לחץ סופרב02-08/פאסטVAG03-05 ~ סופרב

VBE62331853Bסופרב ~ 03-05סקודהחליפי1458.7חיישן למבדה סופרב02-08/אוקטביה 97-13/גולף
VBE62331853Bחליפי1458.7חיישן למבדה סופרב02-08/אוקטביה 97-13/גולףVAG03-05 ~ סופרב

VBE6233204B(OEM)04-11סופרב ~ 09-012סקודהחליפי85ממסר סופרב08-13/פולו-02/גולף
VBE6233204B(OEM)04-11חליפי85ממסר סופרב08-13/פולו-02/גולףVAG09-012 ~ סופרב
VBE62333558013-  סופרב/Q7 'סופרב ~ 016-019סקודהחליפי630.1חיישן חניה אח
VBE62333558013-  סופרב/Q7 'חליפי630.1חיישן חניה אחVAG016-019 ~ סופרב
VBE6233379814 סופרב ~ 013-015סקודהחליפי1214חיישןחמצן אח' סופרב
VBE6233379814 חליפי1214חיישןחמצן אח' סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VBE62333858013-סופרב ~ 013-015סקודהחליפי347חיישן נקישות סופרב
VBE62333858013-חליפי347חיישן נקישות סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VBE6235102B(OEM)02-סופרב ~ 03-05סקודהחליפי617.7חיישן מד זרימת אוויר יאטי-10/סופרב
VBE6235102B(OEM)02-חליפי617.7חיישן מד זרימת אוויר יאטי-10/סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VBE623511603-05 יאטי ~ 011-013סקודהחליפי81מתג אור בלם - יאטי -011/בורה
VBE623511603-05 חליפי81מתג אור בלם - יאטי -011/בורהVAG011-013 ~ יאטי

VBE6260110B(OEM)06-10רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי2947.7יחידת בקרה פביה07-14/רום סטאר
VBE6260110B(OEM)06-10חליפי2947.7יחידת בקרה פביה07-14/רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBE6260269810 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי175.3מתג למראה סקודה פאביה
VBE6260269810 חליפי175.3מתג למראה סקודה פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VBE6260379611- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי193.1מתג חלנות נהג רום סטאר
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VBE6260379611- חליפי193.1מתג חלנות נהג רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBE6280113B(OEM)13-רפיד ~ -013סקודהחליפי712ידית איתות רפיד
VBE6280113B(OEM)13-חליפי712ידית איתות רפידVAG013- ~ רפיד

VBE62801655Bפאביה ~ 00-05סקודהחליפי270נגד מאוורר פביה-00/פולו-02/ראפיד-12/רום סטאר
VBE62801655Bחליפי270נגד מאוורר פביה-00/פולו-02/ראפיד-12/רום סטארVAG00-05 ~ פאביה
VBE62801811Bרפיד ~ -013סקודהחליפי439.7נגד מאוורר פביה-00/פולו-02/ראפיד-12/רום סטאר
VBE62801811Bחליפי439.7נגד מאוורר פביה-00/פולו-02/ראפיד-12/רום סטארVAG013- ~ רפיד

VBE62802839016-רפיד ספייסבק ~ -016סקודהחליפי871.3חיישן גובה שמן רפיד
VBE62802839016-חליפי871.3חיישן גובה שמן רפידVAG016- ~ רפיד ספייסבק

VBE6505141I25/08-12 -011 5קיהחליפי329.1חיישן גל ארכובה סידD ~ 08-012 סיד
VBE65054766016 סיד ~ 016-018קיהחליפי132.1חיישן טמפרטורה-סיד
VBE65423569I10/13- קארנס ~ -013קיהחליפי417.1סליל כרית אוויר קארנס
VBE65604702011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי64.1פלג הצתה - ספורטאג
VBE65604811011-015 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי653.4נגד מהירויות - ספורטאג

VBE656313906-סרטו ~ 06-010קיהחליפי118יוניט אור בלם אחורי סורנטו
VBE6563358011-015 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי742חיישן קראנק - סורנטו

VBE65634558G015-סורנטו ~ 011-015קיהחליפי854.96חיישן רוורס סורנטו
VBE65751569012- 4קיהחליפי386.1סליל כרית אוויר-ריאוD ~ 012-015 ריאו

VBE657535808 4קיהחליפי432.3חיישן גל ארכובה ריוD ~ 07-011 ריאו
VBE6575556912 4קיהחליפי670.97סליל כרית אויר בהגה ריאוD ~ 012-015 ריאו

VBE6575558פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי206.7חיישן גל ארכובה(קרנק) פיקנטו/ריאו
VBE6586532017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי3805.7מדחס מזגן פיקנטו
VBE6590225021-  סטוניק ~ -021קיהחליפי141.3מתג אור בלם - סטוניק

VBE77071990016-  ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2252.2מצלמה אח' - ראם
VBE7905142018-  פסיפיקה ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1196.35חיישן מרחק אח' שמ' - פסיפיקה

VBE9531540707- 'דל A5 4 '08-12אודיחליפי791.2מנגנון חלון קד' ימ  ~ A5
VBE9531540707- 'דל A5 4 'חליפי791.2מנגנון חלון קד' ימVAG08-12  ~ A5

VBE995016-021אודיחליפי3671.9כבל טעינה עם קונקטור לקיר מקורי+ מתאם לקיר ~ A5
VBE995חליפי3671.9כבל טעינה עם קונקטור לקיר מקורי+ מתאם לקירVAG016-021 ~ A5

VBEZ1320143R251 11 06-012מרצדסחליפי660חיישן חנייה בפגוש ~ (W251) R-CLASS
VBEZ1345642221 011-'06-012מרצדסחליפי660חיישן קד' ימ'+שמ ~ (W221) S-CLASS
VBEZ1390143W246 W176 W117 W207 W246 012-018מרצדסחליפי880חישן מרחק ~ (W246) B-CLASS
VBEZ1430142S-500 015- '013-018מרצדסחליפי880חיישן במגן קד' שמ' חיצ ~ (W176) A-CLASS
VBEZ1916143013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי545חיישן מרחק אח'/קד' - קפצ'ור
VBEZ2345143S-60 012-010-018וולבוחליפי390חיישן נסיעה לאחור ~ S60
VBEZ3285142013 4שברולט קוריאהחליפי879חיישן רוורס אח קרוזD ~ 09-011 קרוז
VBEZ371044211 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי366.3חישן מרחק קד' וואגר גרנד צירוקי
VBEZ382914206-לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1450.6חיישן רוורס אח לוצרן

VBEZ4020555709 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1515.9חיישן מגן אח'+קד' אקורד
VBEZ40207142אקורד ~ 012-017הונדהחליפי1916.2חיישן מרחק קד' אקורד 12-שחור

VBEZ404544112- 4הונדהחליפי1088חיישן מרחק סיויק 4 דלD ~ 012-017 סיוויק
VBEZ4045442CRV -08 - '08-012הונדהחליפי1663חיישן מגן אח ~ CRV
VBEZ4045443CRV 08- '08-012הונדהחליפי1181.8חישן אח ~ CRV
VBEZ4208742LS460 לקסוס 99-06 - לא פעילטויוטהחליפי484.29חיישן מרחק
VBEZ4208743013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי544.3חיישן מרחק קאמרי
VBEZ4301242RX350 08-015לקסוסחליפי774.4חיישן רוורס אח ~ RX350
VBEZ4301243RX350 -010 '08-015לקסוסחליפי774.29חיישן חניה קד ~ RX350
VBEZ4301342RX350 014-08-015לקסוסחליפי774.85חיישן מרחק במגן קדמי ~ RX350
VBEZ4302243IS250 -012 '08-013לקסוסחליפי774.85חיישן במגן קד ~ IS250
VBEZ4303242GS 300 08-012לקסוסחליפי774.4חישן מגן קד-לקסוס ~ GS300
VBEZ4307142LS460 08- '08-012לקסוסחליפי890.71חיישן במגן קד ~ LS460
VBEZ4309142V8-08-09טויוטהחליפי1432.29חישן מרחק ימ ~ V8
VBEZ5234642Q7 08 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי585.6חיישן מרחק
VBEZ5234642Q7 08 חליפי585.6חיישן מרחקVAG06-10 ~ פולו
VBEZ5315542Q5/Q7 07-015אודיחליפי590חיישן מרחק ~ Q7
VBEZ5315542Q5/Q7 חליפי590חיישן מרחקVAG07-015 ~ Q7
VBEZ5505142LCI/E90/E87 03/09 5-11 5-11(שחור)ב.מ.וו / מיניחליפי702.9מרחק קד/אח(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VBEZ5511144F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי660חיישן מרחק (לבן) 8* סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBEZ5572642F30 /F20 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי660חיישן מרחק (לבן) סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBEZ557264366209270501ראה/X5 08-11 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי397.8חיישן מרחק מרכזי אח ~ X6 (E71/E72)
VBEZ5587242X-6 16- '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1387.5חיישן במגן אח ~ X6 (F16)
VBEZ5587243F6 6 -14'ב.מ.וו / מיניחליפי799.1חיישן קד' סד(F06,F12) 016- ~ 6 'סד
VBF10118577פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי20מחזיר שמן ציריה פיאסטה
VBF10411501קוגה ~ 013-016פורדחליפי110מסנן אויר למזגן קוגה

VBF2365263S80 2007-2010 06-016וולבוחליפי1284.6בית מסנן אויר מושלם ~ S80
VBF23652630S80 07-015 -06-016וולבוחליפי1225בית מסנן אויר ~ S80

VBF2401663XV-13- 'סובארוחליפי163בית פילטר תחתXV ~ 012-015 ג'יפ
VBF2490563208- פורסטר+ B-4 04+ 04-06סובארוחליפי201.7בית פילטר אויר תחתון ~ B4

VBF2490663018- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי469.7בית פילטר אויר תחתון-פורסטר
VBF3160163ON A5B412-10 ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי623.8בית פילטר אויר מושלם ספלאש

VBF42361827G08- 5טויוטהחליפי361.56בולם אח' הוריסD ~ 08-010 הוריס
VBF4255163G97-01-הייס ~ 08-015טויוטהחליפי1617.02בית פילטר אויר

VBF42811501G93-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי2327.25מצמד מאוורר היילקס
VBF45122683לא פעיל - 93-98 121מזדהחליפי41פילטר שמן למנוע - 323+121+לנטיס
VBF45124501-M-3 4D 04 - 1.6 (אלמנט) 4 ~ 04-08מזדהחליפי59פילטר אוירD M3
VBF45124795-M-3 4D 04 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי59פילטר דלק קדD M3
VBF45431683M6 03 06-07מזדהחליפי47מסנן שמן מנוע ~ M6
VBF45433835M6 -010 - 08-012מזדהחליפי98מסנן שמן גיר ~ M6
VBF455025015 011-015מזדהחליפי65מסנן אויר למזגן מזדה ~ M5
VBF45502795M-5 08+ 05-010מזדהחליפי322פילטר דלק מושלם ~ M5

VBF455027951+M-5 08 011-015מזדהחליפי29פילטר דלק ~ M5
VBF45951501CX5 -012 012-017מזדהחליפי60מסנן אויר ~ CX-5

VBF45951632.0L/2.5L CX5 -013 -  012-017מזדהחליפי150בית פילטר אויר מושלם ~ CX-5



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBF45951795CX5 4*4 -012 012-017מזדהחליפי460גוף מסנן דלק ~ CX-5
VBF4915158006- דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי90.3פילטר שמן  דימקס
VBF5215164911- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי96מסנן אויר סיטיגו -12/אפ
VBF5215164911- חליפי96מסנן אויר סיטיגו -12/אפVAG012-018 ~ סיטיגו
VBF5228150104- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי283.9מסנן אויר טוארג
VBF5228150104- חליפי283.9מסנן אויר טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBF5228158092-99 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי121מסנן שמן טוארג 3.2 02-010/גולף
VBF5228158092-99 חליפי121מסנן שמן טוארג 3.2 02-010/גולףVAG98-00 ~ פאסאט
VBF5231365398-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי139צינור נשם גולף/בורה
VBF5231365398-04 חליפי139צינור נשם גולף/בורהVAG98-04  ~ גולף
VBF5231450197-11 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי86פילטר אוויר גולף+בורה 98-06/ אוקטביה
VBF5231450197-11 חליפי86פילטר אוויר גולף+בורה 98-06/ אוקטביהVAG98-04  ~ גולף
VBF5231458099-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי290מסנן שמן פאסאט 00/בורה 98-05/גולף
VBF5231458099-06 חליפי290מסנן שמן פאסאט 00/בורה 98-05/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBF5231479597-11 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי136מסנן דלק גולף 98-06/בורה 99-05/אוקטביה
VBF5231479597-11 חליפי136מסנן דלק גולף 98-06/בורה 99-05/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף

VBF52314795B(OEM)97-גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי313.3מסנן דלק גולף98-06/בורה99-05/אוקטביה
VBF52314795B(OEM)97-חליפי313.3מסנן דלק גולף98-06/בורה99-05/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף

VBF5231667105-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי142מסנן אבק גולף
VBF5231667105-08 חליפי142מסנן אבק גולףVAG05-08  ~ גולף
VBF5231679504- +גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי179פילטר סולר גולף
VBF5231679504- +חליפי179פילטר סולר גולףVAG06-012 ~ גולף פלוס

VBF523176309- 'גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי613בית פילטר אויר גולף 09/אוקט
VBF523176309- 'חליפי613בית פילטר אויר גולף 09/אוקטVAG09-012  ~ גולף
VBF5232263015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי2946.8בית פילטר אוויר פאסאט
VBF5232263015- חליפי2946.8בית פילטר אוויר פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט

VBF5233250105- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי260.8מסנן אויר גולף+ 05-08/ג'טה 05-10/פסט
VBF5233250105- חליפי260.8מסנן אויר גולף+ 05-08/ג'טה 05-10/פסטVAG04-010 ~ טוראן
VBF5233358097-13 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי61מסנן שמן גולף 98/ג'טה 06-10/אוקט
VBF5233358097-13 חליפי61מסנן שמן גולף 98/ג'טה 06-10/אוקטVAG98-04  ~ גולף
VBF5233364905- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי93פילטר אויר-גטה 06-10/קאדי+גולף -04/פסט
VBF5233364905- חליפי93פילטר אויר-גטה 06-10/קאדי+גולף -04/פסטVAG06-010 ~ ג'טה
VBF5233366106- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי360צינור אוויר ג'טה 06-10/קאדי+גולף -04/פסט
VBF5233366106- חליפי360צינור אוויר ג'טה 06-10/קאדי+גולף -04/פסטVAG06-010 ~ ג'טה
VBF5233458010-12ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי134.4מסנן שמן גטה06-010/פסט08-11/פולו
VBF5233458010-12חליפי134.4מסנן שמן גטה06-010/פסט08-11/פולוVAG011-015  ~ ג'טה

VBF52334580B(OEM)10-12גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי120מסנן שמן גטה06-010/פסט08-11/פולו
VBF52334580B(OEM)10-12חליפי120מסנן שמן גטה06-010/פסט08-11/פולוVAG05-08  ~ גולף

VBF5234658008-15גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי392מסנן שמן קרטר פאסט06-11/ג'טה06-15/סופרב
VBF5234658008-15חליפי392מסנן שמן קרטר פאסט06-11/ג'טה06-15/סופרבVAG05-08  ~ גולף
VBF5234663B(OEM)גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי985בית מסנן אוויר-פאסט06-08/גולף04-11/ג'טה
VBF5234663B(OEM)חליפי985בית מסנן אוויר-פאסט06-08/גולף04-11/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBF5234664905-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי159מסנן אויר פאסט 07/קאדי+גולף -04/ג'טה
VBF5234664905-10 חליפי159מסנן אויר פאסט 07/קאדי+גולף -04/ג'טהVAG06-010 ~ פאסאט

VBF52346649B(OEM)08-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי220מסנן אויר פאסט-07/ג'טה06-14/סופרב
VBF52346649B(OEM)08-חליפי220מסנן אויר פאסט-07/ג'טה06-14/סופרבVAG05-08  ~ גולף

VBF5234665304-08 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי198.5צינור נשם פאסט 06/אוקטביה
VBF5234665304-08 חליפי198.5צינור נשם פאסט 06/אוקטביהVAG06-010 ~ פאסאט
VBF5234667007 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי144פילטר  סולר פאסאט
VBF5234667007 חליפי144פילטר  סולר פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VBF52346770B(OEM)05-08 A6Q/05-08 A6/05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי289.3מסנן אבק-פאסט
VBF52346770B(OEM)05-08 A6Q/05-08 A6/05 חליפי289.3מסנן אבק-פאסטVAG01-05 ~ פאסאט

VBF5234755706-015 פאסאט / A3 06-09 - פולקסווגןחליפי380פילטר אוירCC ~ 08-013 פאסאט
VBF5234755706-015 פאסאט / A3 06-09 - חליפי380פילטר אוירVAGCC ~ 08-013 פאסאט
VBF52347580CC 09-15 פולקסווגןחליפי420סט מסנן שמן גיר אוט' פאסטCC ~ 08-013 פאסאט
VBF52347580CC 09-15 חליפי420סט מסנן שמן גיר אוט' פאסטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VBF52347580114-פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי172מסנן שמן פאסט-08/ג'טה-06/גולף-07/סופרב
VBF52347580114-חליפי172מסנן שמן פאסט-08/ג'טה-06/גולף-07/סופרבVAG06-010 ~ פאסאט
VBF52354501B(OEM)02-08פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי165פילטר אויר - פאסט97-05/סופרב
VBF52354501B(OEM)02-08חליפי165פילטר אויר - פאסט97-05/סופרבVAG98-00 ~ פאסאט

VBF52513501T4 90-03 96-04פולקסווגןחליפי99מסנן אויר ~ T4
VBF52513501T4 90-03 חליפי99מסנן אוירVAG96-04 ~ T4
VBF5251550102-10 טוארג/T5 -03+05-015פולקסווגןחליפי120מסנן אויר מולטי ואן ~ T5
VBF5251550102-10 טוארג/T5 -03+חליפי120מסנן אויר מולטי ואןVAG05-015 ~ T5

VBF525155801T5  -07  05-015פולקסווגןחליפי290מיכסה למסנן שמן ~ T5
VBF525155801T5  -07  חליפי290מיכסה למסנן שמןVAG05-015 ~ T5

VBF5251565703-09 מולטי ואן/T5 01-05-05-015פולקסווגןחליפי96פילטר אויר ~ T5
VBF5251565703-09 מולטי ואן/T5 01-05-חליפי96פילטר אוירVAG05-015 ~ T5
VBF5251579503-10 'טוראג/T5 -03 05-015פולקסווגןחליפי533.1מסנן סולר ~ T5
VBF5251579503-10 'טוראג/T5 -03 חליפי533.1מסנן סולרVAG05-015 ~ T5

VBF525157951T5 03-09+05-015פולקסווגןחליפי340מסנן סולר מולטי ואן ~ T5
VBF525157951T5 03-09+חליפי340מסנן סולר מולטי ואןVAG05-015 ~ T5

VBF52517657T5 08 05-015פולקסווגןחליפי140מסנן מזגן ~ T5
VBF52517657T5 08 חליפי140מסנן מזגןVAG05-015 ~ T5
VBF5252250106- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי140מסנן אויר קרפטר
VBF5252250106- חליפי140מסנן אויר קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBF5252264208 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי137.1מסנן מזגן קרפטר
VBF5252264208 חליפי137.1מסנן מזגן קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBF52593795010- 2.0 דיזל/פאסאטL 07- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי336מסנן דלק טיגואן
VBF52593795010- 2.0 דיזל/פאסאטL 07- חליפי336מסנן דלק טיגואןVAG011-014 ~ פאסאט
VBF5261379594-06 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי85.4פילטר דלק - קורדובה 99-09/פולו
VBF5261379594-06 חליפי85.4פילטר דלק - קורדובה 99-09/פולוVAG95-00 ~  פולו
VBF5261558002-08 פולו קלסיק ~ 00-01פולקסווגןחליפי90פילטר שמן פולו 00-02/אוקט 97-11/סופרב



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBF5261558002-08 חליפי90פילטר שמן פולו 00-02/אוקט 97-11/סופרבVAG00-01 ~ פולו קלסיק

VBF52615580BOEM)02-085פולקסווגןחליפי124פילטר שמן פולו00-02/אוקט97-11/סופרבD ~  01-02 פולו
VBF52615580BOEM)02-08חליפי124פילטר שמן פולו00-02/אוקט97-11/סופרבVAG5D ~  01-02 פולו

VBF5261579501-08 5פולקסווגןחליפי361פילטר דלק פולוD ~  01-02 פולו
VBF5261579501-08 חליפי361פילטר דלק פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VBF5261658005-010 5פולקסווגןחליפי219מסנן שמן גיר פולו+גולף 03/ג'טהD ~  03-05 פולו
VBF5261658005-010 חליפי219מסנן שמן גיר פולו+גולף 03/ג'טהVAG5D ~  03-05 פולו

VBF5261658015פולקסווגןחליפי94מסנן שמן פולו -02/פביה -00/רפיד -13/רומסטארD ~  03-05 פולו
VBF526165801חליפי94מסנן שמן פולו -02/פביה -00/רפיד -13/רומסטארVAG5D ~  03-05 פולו

VBF5261758000-08 5פולקסווגןחליפי238סט מסנן שמן גיר אוט' פולוD ~  03-05 פולו
VBF5261758000-08 חליפי238סט מסנן שמן גיר אוט' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBF52618657012 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי82מסנן מזגן איביזה/פולו
VBF52618657012 חליפי82מסנן מזגן איביזה/פולוVAG010-013 ~  פולו
VBF52681657VW -08/פאביה ~ 08-014סקודהחליפי143מסנן אויר למזגן סקודה/סיאט
VBF52681657VW -08/חליפי143מסנן אויר למזגן סקודה/סיאטVAG08-014 ~ פאביה

VBF52822501B95-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי192מסנן אויר בורה 98-05/גולף 97-05/קאדי
VBF52822501B95-04 חליפי192מסנן אויר בורה 98-05/גולף 97-05/קאדיVAG98-04  ~ גולף

VBF5282258095-04 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי60מסנן שמן גולף -91/בורה 00-05/קאדי
VBF5282258095-04 חליפי60מסנן שמן גולף -91/בורה 00-05/קאדיVAG95-00 ~  פולו
VBF52824795010- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי473.5פילטר סולר אמארוק
VBF52824795010- חליפי473.5פילטר סולר אמארוקVAG013-016 ~ אמרוק
VBF5295158003-10 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי538.5סט מסנן שמן גיר אוט' טורנג
VBF5295158003-10 חליפי538.5סט מסנן שמן גיר אוט' טורנגVAG04-08 ~ טוארג

VBF529515801-04 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי175מסנן שמן טוארג
VBF529515801-04 חליפי175מסנן שמן טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBF52951580206- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי455.7מסנן שמן טוארג
VBF52951580206- חליפי455.7מסנן שמן טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VBF5295168305 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי154מסנן שמן מנוע  טוארג
VBF5295168305 חליפי154מסנן שמן מנוע  טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VBF5295358011-15 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי535.8סט מסנן שמן גיר אוט' -טוארג
VBF5295358011-15 חליפי535.8סט מסנן שמן גיר אוט' -טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VBF52953683010- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי350מסנן שמן טוארג
VBF52953683010- חליפי350מסנן שמן טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VBF5315158097-05 פסאט/A4 95-08 '95-99אודיחליפי353סט מסנן שמן גיר אוט ~ A4
VBF5315158097-05 פסאט/A4 95-08 'חליפי353סט מסנן שמן גיר אוטVAG95-99 ~ A4

VBF531537580A4 01-08 '02-04אודיחליפי728.9סט מסנן שמן גיר אוט ~ A4
VBF531537580A4 01-08 'חליפי728.9סט מסנן שמן גיר אוטVAG02-04 ~ A4
VBF53154501B(OEM)01-08 A4 05-08אודיחליפי210.9מסנן אויר ~ A4
VBF53154501B(OEM)01-08 A4 חליפי210.9מסנן אוירVAG05-08 ~ A4

VBF53154795A4 05-08 /A6 05-08 - 05-08אודיחליפי240מסנן סולר ~ A4
VBF53154795A4 05-08 /A6 05-08 - חליפי240מסנן סולרVAG05-08 ~ A4

VBF53154795B(OEM) 03-10 A8/05-11 A6/05-09 A4 05-08אודיחליפי440מסנן דלק ~ A4
VBF53154795B(OEM) 03-10 A8/05-11 A6/05-09 A4 חליפי440מסנן דלקVAG05-08 ~ A4

VBF53155795A4 08-015/ 010-015 Q7 - 05-08אודיחליפי581.2פילטר דלק ~ A4
VBF53155795A4 08-015/ 010-015 Q7 - חליפי581.2פילטר דלקVAG05-08 ~ A4
VBF53156657A5 -08 08-12אודיחליפי384.5מסנן אויר אאודי  ~ A5
VBF53156657A5 -08 חליפי384.5מסנן אויר אאודיVAG08-12  ~ A5
VBF53156689A4/A-5 09-012 08-12אודיחליפי632.8צינור טורבו  ~ A5
VBF53156689A4/A-5 09-012 חליפי632.8צינור טורבוVAG08-12  ~ A5
VBF53157501A4 -11  09-012אודיחליפי405.8פילטר אויר ~ Q5
VBF53157501A4 -11  חליפי405.8פילטר אוירVAG09-012 ~ Q5

VBF5315764A4 -015-016-019אודיחליפי360.5פילטר מזגן ~ A4
VBF5315764A4 -015-חליפי360.5פילטר מזגןVAG016-019 ~ A4

VBF5318158002-08פאסט97-05/סופרב/A-6  02-0405-08אודיחליפי144.2מסנן שמן מנוע ~ A6
VBF5318158002-08פאסט97-05/סופרב/A-6  02-04חליפי144.2מסנן שמן מנועVAG05-08 ~ A6

VBF53181580B(OEM)פאסט97-05/סופרב/A-6  02-0402-04אודיחליפי144.2מסנן שמן מנוע ~ A4
VBF53181580B(OEM)פאסט97-05/סופרב/A-6  02-04חליפי144.2מסנן שמן מנועVAG02-04 ~ A4
VBF53182770BA6/01-08 A4 98-05 00-01אודיחליפי309.7פילטר אבק ~ A4
VBF53182770BA6/01-08 A4 98-05 חליפי309.7פילטר אבקVAG00-01 ~ A4
VBF53184501B(OEM)A6 05 05-08אודיחליפי421מסנן אויר ~ A6
VBF53184501B(OEM)A6 05 חליפי421מסנן אוירVAG05-08 ~ A6

VBF53184580A6 05-11 '02-04אודיחליפי400.5סט מסנן שמן גיר אוט ~ A6
VBF53184580A6 05-11 'חליפי400.5סט מסנן שמן גיר אוטVAG02-04 ~ A6
VBF53185836A6  09-11  09-010אודיחליפי190פילטר מזגן ~ A6
VBF53185836A6  09-11  חליפי190פילטר מזגןVAG09-010 ~ A6
VBF53204662סופרב/A-3 010 08-012אודיחליפי780.5צינור טורבו ~ A3
VBF53204662סופרב/A-3 010 חליפי780.5צינור טורבוVAG08-012 ~ A3
VBF53731580Q7 -07-07-015אודיחליפי198.5פילטר שמן ~ Q7
VBF53731580Q7 -07-חליפי198.5פילטר שמןVAG07-015 ~ Q7

VBF5574363X1 (F48  -016) - 016ב.מ.וו / מיניחליפי1271.69לבית מסנן אויר-  ~ X1 (F48)
VBF6005350196-03 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי77פילטר אויר -קורדובה/איביזה 93-02/אינקה
VBF6005350196-03 חליפי77פילטר אויר -קורדובה/איביזה 93-02/אינקהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBF60053795איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי125מסנן סולר - איביזה 93-99/קורדובה 93-99/אינקה
VBF60053795חליפי125מסנן סולר - איביזה 93-99/קורדובה 93-99/אינקהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBF6005450192- איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי78פילטר אויר - איביזה/קורדובה 93-99/טולדו
VBF6005450192- חליפי78פילטר אויר - איביזה/קורדובה 93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBF60054795איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי133מסנן סולר - קורדובה 93-99/איביזה 93-99/טולדו
VBF60054795חליפי133מסנן סולר - קורדובה 93-99/איביזה 93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBF60054795195-04 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי69מסנן דלק - איביזה/קורדובה 93-99/קאדי
VBF60054795195-04 חליפי69מסנן דלק - איביזה/קורדובה 93-99/קאדיVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBF6005550195-04 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי65פילטר אויר - קורדובה/איביזה 99-02/קאדי
VBF6005550195-04 חליפי65פילטר אויר - קורדובה/איביזה 99-02/קאדיVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBF60055501296-03 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי90פילטר אויר -איביזה/קורדובה 99-02/אינקה
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VBF60055501296-03 חליפי90פילטר אויר -איביזה/קורדובה 99-02/אינקהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBF6005579599-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי89מסנן סולר - קורדובה 99-02/איביזה
VBF6005579599-02 חליפי89מסנן סולר - קורדובה 99-02/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBF6005679503-09 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי144מסנן סולר - איביזה 02-010/קורדובה
VBF6005679503-09 חליפי144מסנן סולר - איביזה 02-010/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה
VBF6005750101-07 קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי65פילטר אויר - קורדובה/איביזה 03-10/פולו
VBF6005750101-07 חליפי65פילטר אויר - קורדובה/איביזה 03-10/פולוVAG06-09 ~ קורדובה

VBF60057501201- קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי93פילטר אויר - איביזה/קורדובה 02-011/פולו
VBF60057501201- חליפי93פילטר אויר - איביזה/קורדובה 02-011/פולוVAG06-09 ~ קורדובה

VBF6005777003-09 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי164מסנן[אבקני]למזגן-איביזה 02-010/קורדובה
VBF6005777003-09 חליפי164מסנן[אבקני]למזגן-איביזה 02-010/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה
VBF60057795איביזה ~ 03-06סיאטחליפי125פילטר דלק - איביזה 02-010/טולדו 05-09/קורדוב
VBF60057795חליפי125פילטר דלק - איביזה 02-010/טולדו 05-09/קורדובVAG03-06 ~ איביזה
VBF6005850102- איביזה ~ 07-08סיאטחליפי83פילטר אויר - איביזה 06-013/פולו
VBF6005850102- חליפי83פילטר אויר - איביזה 06-013/פולוVAG07-08 ~ איביזה
VBF6005868305-09 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי77מסנן שמן -איביזה-06-013/לאון 06-010/טו
VBF6005868305-09 חליפי77מסנן שמן -איביזה-06-013/לאון 06-010/טוVAG06-012 ~ טולדו
VBF60058795קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי168מסנן סולר - איביזה -06-013/טולדו -013/קורדוב
VBF60058795חליפי168מסנן סולר - איביזה -06-013/טולדו -013/קורדובVAG06-09 ~ קורדובה
VBF6006765709- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי265.2מסנן איביזה/פולו 012/פביה -010/פולו
VBF6006765709- חליפי265.2מסנן איביזה/פולו 012/פביה -010/פולוVAG011-012 ~ איביזה
VBF6017079592-99 טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי92מסנן דלק - טולדו
VBF6017079592-99 חליפי92מסנן דלק - טולדוVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBF6017179598-06טולדו ~ 00-05סיאטחליפי122פילטר דלק - לאון01-06/טולדו99-04/גולף
VBF6017179598-06חליפי122פילטר דלק - לאון01-06/טולדו99-04/גולףVAG00-05 ~ טולדו

VBF60171795B(OEM)טולדו ~ 00-05סיאטחליפי134פילטר דלק-גולף98-06/בורה99-05/אוקטביה
VBF60171795B(OEM)חליפי134פילטר דלק-גולף98-06/בורה99-05/אוקטביהVAG00-05 ~ טולדו

VBF6069250105-09 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי129פילטר אויר - לאון 06-010/טולדו
VBF6069250105-09 חליפי129פילטר אויר - לאון 06-010/טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VBF6069279506- טולדו ~ 06-012סיאטחליפי185מסנן סולר - טולדו 05-09/לאון
VBF6069279506- חליפי185מסנן סולר - טולדו 05-09/לאוןVAG06-012 ~ טולדו
VBF6069368304- טולדו ~ 06-012סיאטחליפי77מסנן שמן - לאון 06-013/טולדו 05-09/גולף
VBF6069368304- חליפי77מסנן שמן - לאון 06-013/טולדו 05-09/גולףVAG06-012 ~ טולדו

VBF60693683B(OEM)05-09 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי157מסנן שמן - לאון 06-013/טולדו
VBF60693683B(OEM)05-09 חליפי157מסנן שמן - לאון 06-013/טולדוVAG06-012 ~ טולדו

VBF6069377005-09 לאון ~ 05-010סיאטחליפי126מסנן אבק - לאון 06-013/טולדו
VBF6069377005-09 חליפי126מסנן אבק - לאון 06-013/טולדוVAG05-010 ~ לאון
VBF60694501012- לאון ~ 014-016סיאטחליפי118מסנן אויר לאון -13/אוקטביה -013/גולף
VBF60694501012- חליפי118מסנן אויר לאון -13/אוקטביה -013/גולףVAG014-016 ~ לאון

VBF606946313-גולף/A3/גולף ~  013-016אודיחליפי725בית פילטר אווויר-לאון
VBF606946313-גולף/A3/חליפי725בית פילטר אווויר-לאוןVAG013-016  ~ גולף

VBF6095377093-97+ איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי95מסנן אבק - קרודובה 93-02/איביזה
VBF6095377093-97+ חליפי95מסנן אבק - קרודובה 93-02/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBF6095450193-06 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי79פילטר אויר - קורדובה 03-06/איביזה
VBF6095450193-06 חליפי79פילטר אויר - קורדובה 03-06/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBF6095550101-010 קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי104פילטר אויר - קורדובה
VBF6095550101-010 חליפי104פילטר אויר - קורדובהVAG06-09 ~ קורדובה

VBF611010501021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי189.5מסנן אויר - סונטה
VBF6115864019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי196.9מסנן מזגן - אקסנט

VBF61208501019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי138מסנן אוויר - אילנטרה
VBF61291580I10 -09 - 09-011יונדאיחליפי55מסנן שמן מנוע ~ I10

VBF6131264I-30 -012 012-018יונדאיחליפי140מסנן מזגן ~ I30
VBF61315580I30  -018 - 018-019יונדאיחליפי45מסנן שמן ~ I30
VBF6141150116-איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי164.7מסנן אויר איוניק
VBF61854689013-018 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי9796.9מגדש טורבו - סנטה פה
VBF61856501021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי164.7מסנן אויר - סנטה פה
VBF6215158098-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי132פילטר שמן אוקטביה 01-05/פסאט
VBF6215158098-05 חליפי132פילטר שמן אוקטביה 01-05/פסאטVAG01-05 ~ אוקטביה

VBF6215263אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי549.1בית מסנן אוויר אוקטביה 06/ג'טה
VBF6215263חליפי549.1בית מסנן אוויר אוקטביה 06/ג'טהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBF6215263B06-11אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי524בית מסנן אויר אוקטביה-04/ג'טה06-14/פאסט
VBF6215263B06-11חליפי524בית מסנן אויר אוקטביה-04/ג'טה06-14/פאסטVAG06-08 ~ אוקטביה
VBF62153580013-09  אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי171.8פילטר שמן מנוע סקודה
VBF62153580013-09  חליפי171.8פילטר שמן מנוע סקודהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBF62154580104-08  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי170מיכסה למסנן שמן  אוקטביה
VBF62154580104-08  חליפי170מיכסה למסנן שמן  אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VBF6215465713- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי188מסנן אויר למזגן אוקטביה
VBF6215465713- חליפי188מסנן אויר למזגן אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBF62154795012- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי324פילטר דלק אוקטביה -013/גולף
VBF62154795012- חליפי324פילטר דלק אוקטביה -013/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה
VBF6225177002-12 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי86מסנן אבק פביה 00/רפיד 13/רומסטאר/פולו
VBF6225177002-12 חליפי86מסנן אבק פביה 00/רפיד 13/רומסטאר/פולוVAG00-05 ~ פאביה
VBF6225250104- פאביה ~ 05-07סקודהחליפי94מסנן אוויר גולף -06/פולו+פביה -05/אוקט
VBF6225250104- חליפי94מסנן אוויר גולף -06/פולו+פביה -05/אוקטVAG05-07 ~ פאביה
VBF6225250204- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי114.8מסנן אוויר גולף -06/פולו+פביה -05/אוקט
VBF6225250204- חליפי114.8מסנן אוויר גולף -06/פולו+פביה -05/אוקטVAG06-10 ~ פולו
VBF6225279508- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי179מסנן סולר פאביה
VBF6225279508- חליפי179מסנן סולר פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VBF622536310- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי933בית פילטר אוויר פביה 11-15/רפיד -13/פולו
VBF622536310- חליפי933בית פילטר אוויר פביה 11-15/רפיד -13/פולוVAG08-014 ~ פאביה

VBF6225379508-פאביה ~ 08-014סקודהחליפי225.2מסנן דלק סופרב-14/ג'טה-06/גולף-07/פאסט
VBF6225379508-חליפי225.2מסנן דלק סופרב-14/ג'טה-06/גולף-07/פאסטVAG08-014 ~ פאביה

VBF62253795B(OEM)סופרב ~ 013-015סקודהחליפי218.1מסנן דלק סופרב-14/ג'טה-06/גולף-07/פאסט
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VBF62253795B(OEM)חליפי218.1מסנן דלק סופרב-14/ג'טה-06/גולף-07/פאסטVAG013-015 ~ סופרב
VBF62331795B(OEM)02-08סופרב ~ 03-05סקודהחליפי504.6מסנן סולר פביה/פאסט97-02/סופרב
VBF62331795B(OEM)02-08חליפי504.6מסנן סולר פביה/פאסט97-02/סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VBF6233279510-12 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי314.2מסנן דלק סופרב 08-13/ג'טה -06/פולו
VBF6233279510-12 חליפי314.2מסנן דלק סופרב 08-13/ג'טה -06/פולוVAG09-012 ~ סופרב

VBF62332795B(OEM)10-12פאביה ~ 05-07סקודהחליפי314.2מסנן דלק סופרב08-13/ג'טה-06/פולו
VBF62332795B(OEM)10-12חליפי314.2מסנן דלק סופרב08-13/ג'טה-06/פולוVAG05-07 ~ פאביה

VBF62703683011- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי74מסנן שמן מנוע סיטיגו -12/אפ
VBF62703683011- חליפי74מסנן שמן מנוע סיטיגו -12/אפVAG012-018 ~ סיטיגו
VBF6280165013- רפיד ~ -013סקודהחליפי2326.5מצנן שמן-רפייד
VBF6280165013- חליפי2326.5מצנן שמן-רפיידVAG013- ~ רפיד
VBF6280179510- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי199מסנן סולר פביה -09/רפיד -12/פולו
VBF6280179510- חליפי199מסנן סולר פביה -09/רפיד -12/פולוVAG08-014 ~ פאביה

VBF65632689G06-010 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי10997.5טורבו - סורנטו
VBF890216310 פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי1932בית פילטר אויר פנרמה

VBG13193791014- 212 011-016מרצדסחליפי141.4תושבת לכיסוי ימ' לפנס ערפל E-class S212 - לא פעיל
VBG13193792014- 212 011-016מרצדסחליפי179.8תושבת לכיסוי שמ' לפנס ערפל E-class S212 - לא פעיל
VBG13767562W168 97-04 '99-04מרצדסחליפי4178.6תומך פח גשר קד ~ (W168) A-CLASS
VBG1914755613 -קליאו ~ 013-017רנוחליפי2887.8גשר רדיאטור תחתון - קליאו
VBG28410569014- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי656.1תושבת גיר תחתונה אטראז
VBG28412564015-ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי679.5תושבת מנוע עליונה ימ' ספייס סטאר
VBG4010756606- 4הונדהחליפי620.8תושבת מנוע עליונה שמאל סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VBG401098015D 014- 5הונדהחליפי158.2כרית בולם ימ' סיוויקD ~ 012-016  סיוויק

VBG42117568G08+ 4טויוטהחליפי428.72תושבת מנוע (גיר) קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBG42301561G03-05 ~ יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי545.56תושבת מנוע ימ' יאריס
VBG42301565Gיאריס ~ 03-05טויוטהחליפי314.64תושבת מנוע אחורי
VBG42363561G5טויוטהחליפי1453.16תושבת מנוע ימין הוריסD ~ -013 הוריס
VBG42816572G13 ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי295.32תושבת מנוע-ויגו

VBG44533627016  נוט ~ -015ניסןחליפי392.9תושבת לסגר מ.מנוע- נוט/אקסטריל
VBG447240556G018-  חליפי4485.71ערסל מנוע - אקסטרייל

VBG44724556G016-017 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי4396.97ערסל מנוע - אקסטרייל
VBG44863556G015- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי5618.16גשר מנוע -קשקאי
VBG44865556G014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי4474.66ערסל מנוע - קשקאי
VBG44910556GNV200 12 012-020ניסןחליפי2033.2ערסל מנוע ~ NV200
VBG44911556G016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי4946.92ערסל מנוע - סנטרה

VBG45051564M2-מזדהחליפי265תושבת מנוע אלומניוםM2 015- ~ סדן
VBG450515712 011 מזדהחליפי212תושבת משקפיים מזדהM2 011-015 ~ סדן
VBG45052560M2 -010 - מזדהחליפי220תושבת מנועM2 011-015 ~ סדן
VBG45052799M2 '5 ~ 08-015מזדהחליפי83כרית בולם קד' ימ'+שמD M2
VBG4512256199-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי263תושבת מנוע ימנית 1.6 - לנטיס

VBG45122561199-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי330תושבת מנוע ימנית 1.8 - לנטיס
VBG45124560-M-3 4D 04 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי319.68תומך מנוע שמD M3
VBG451245643 4 ~ 013-016מזדהחליפי165תומך מנוע מזדהD M3
VBG45124565M-3 07-'4 ~ 09-013מזדהחליפי381תושבת מנוע עליונה ימD M3
VBG45126557M3 -013 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי390מסנן אויר מושD M3
VBG45433564M6 -010 - 08-012מזדהחליפי235תושבת מנוע ~ M6

VBG4543356416 013-017מזדהחליפי281תושבת מנוע-מזדה ~ M6
VBG45433565M-6 013-017מזדהחליפי391תושבת מנוע ימין עליונה ~ M6
VBG45434649M6 13- 013-017מזדהחליפי293תושבת גיר עליונה ~ M6
VBG45456655M6 -013 '013-017מזדהחליפי439תושבת גיר תח ~ M6

VBG4593556CX-5 13- 012-017מזדהחליפי2359.88גשר מנוע ~ CX-5
VBG45951785M3 M6/ CX5 -013 - '012-017מזדהחליפי105תושבת בולם קד' ימ'+שמ ~ CX-5
VBG5205156397-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי528תושבת מנוע אח' בורה 98-05/גולף
VBG5205156397-06 חליפי528תושבת מנוע אח' בורה 98-05/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBG5205162395- גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי36אטם סעפת יניקה בורה 98-05/קאדי+גולף
VBG5205162395- חליפי36אטם סעפת יניקה בורה 98-05/קאדי+גולףVAG93-97  ~ גולף

VBG52282526B(OEM) 08-טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי537תושבת לגשר מנוע טיגואן
VBG52282526B(OEM) 08-חליפי537תושבת לגשר מנוע טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VBG5228356110-טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי764.5תושבת מנוע ימ' טוראן
VBG5228356110-חליפי764.5תושבת מנוע ימ' טוראןVAG011-014 ~ טוראן
VBG5231455799-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי52גומי פילטר אויר-גולף 00/קאדי -96/בורה
VBG5231455799-05 חליפי52גומי פילטר אויר-גולף 00/קאדי -96/בורהVAG98-04  ~ גולף
VBG5231457200 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי96גומי ציריה פנימי גולף
VBG5231457200 חליפי96גומי ציריה פנימי גולףVAG98-04  ~ גולף
VBG5231462798-06גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי612תושבת מנוע בורה99-05/אוקטביה97-11/גולף
VBG5231462798-06חליפי612תושבת מנוע בורה99-05/אוקטביה97-11/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBG52314655גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי85כרית בולם קד' גולף 98-04/פביה -010/אוקטביה
VBG52314655חליפי85כרית בולם קד' גולף 98-04/פביה -010/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף
VBG5231556103- קאדי -04/גולף/A-3 08-012אודיחליפי413תושבת משולש ימין ~ A3
VBG5231556103- קאדי -04/גולף/A-3 חליפי413תושבת משולש ימיןVAG08-012 ~ A3

VBG52315561B04-13גולף-04/אוקטביה/A-3 08-012אודיחליפי413תושבת משולש ימין ~ A3
VBG52315561B04-13גולף-04/אוקטביה/A-3 חליפי413תושבת משולש ימיןVAG08-012 ~ A3

VBG5231565007-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי866תושבת גיר שמ' גולף -06/גטה 06-010/פסט
VBG5231565007-010 חליפי866תושבת גיר שמ' גולף -06/גטה 06-010/פסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBG5231565405-010 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי810תושבת גיר גולף -03/קאדי -04/ג'טה
VBG5231565405-010 חליפי810תושבת גיר גולף -03/קאדי -04/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBG5231755802-010 5פולקסווגןחליפי69תומך מנוע ברזל גולף 09-011/פולוD ~  03-05 פולו
VBG5231755802-010 חליפי69תומך מנוע ברזל גולף 09-011/פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBG5231765406- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי348תושבת גיר מרכזית גולף -05/ג'טה -06/טוראן
VBG5231765406- חליפי348תושבת גיר מרכזית גולף -05/ג'טה -06/טוראןVAG09-012  ~ גולף
VBG5231965415-גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי640תושבת גיר גולף-13/אוקטביה-13/פאסט
VBG5231965415-חליפי640תושבת גיר גולף-13/אוקטביה-13/פאסטVAG013-016  ~ גולף
VBG5233356106-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי640תושבת מנוע ימ' גולף -05/ג'טה+פזט



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBG5233356106-10 חליפי640תושבת מנוע ימ' גולף -05/ג'טה+פזטVAG05-08  ~ גולף

VBG52333561104- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1144תושבת מנוע ימ קאדי 06/אוקטביה04-08/גולף
VBG52333561104- חליפי1144תושבת מנוע ימ קאדי 06/אוקטביה04-08/גולףVAG05-015 ~ קאדי

VBG5233465410-חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי850תושבת גיר ג'טה-11/חיפושית-12/יאטי
VBG5233465410-חליפי850תושבת גיר ג'טה-11/חיפושית-12/יאטיVAG99-04 ~ חיפושית
VBG5234556097-00 פסט/A4-96 'פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי359תושבת מנוע קד' שמ
VBG5234556097-00 פסט/A4-96 'חליפי359תושבת מנוע קד' שמVAG98-00 ~ פאסאט
VBG5234556300- פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי854.4תושבת מנוע אח' שמ' פאסט
VBG5234556300- חליפי854.4תושבת מנוע אח' שמ' פאסטVAG01-05 ~ פאסאט

VBG52345563194- פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי310תושבת מנוע אחורית פאסט
VBG52345563194- חליפי310תושבת מנוע אחורית פאסטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל

VBG5234557101-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי40גומי תומך מנוע פאסט
VBG5234557101-05 חליפי40גומי תומך מנוע פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VBG5234562797-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי350.99תושבת קד' פאסט
VBG5234562797-05 חליפי350.99תושבת קד' פאסטVAG98-00 ~ פאסאט

VBG52345627B(OEM) 97-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי412תושבת מנוע (הידראולי) פאסט
VBG52345627B(OEM) 97-05 חליפי412תושבת מנוע (הידראולי) פאסטVAG98-00 ~ פאסאט

VBG5234655905-011 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי166בוקסה גומי לגיר פאסט
VBG5234655905-011 חליפי166בוקסה גומי לגיר פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBG5234662307- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי32אטם סעפת יניקה גולף -09/פסאט
VBG5234662307- חליפי32אטם סעפת יניקה גולף -09/פסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBG5234756704-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי166תושבת מנוע תחתונה פאסאט 08/קאדי
VBG5234756704-10 חליפי166תושבת מנוע תחתונה פאסאט 08/קאדיVAG06-010 ~ פאסאט
VBG5235456898 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי198תושבת גיר פאסט
VBG5235456898 חליפי198תושבת גיר פאסטVAG98-00 ~ פאסאט
VBG5235456996-05 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי146גומי עליון לבולם פאסט
VBG5235456996-05 חליפי146גומי עליון לבולם פאסטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל
VBG5251465490-03 96-04פולקסווגןחליפי680תושבת גיר טרנספורטר ~ T4
VBG5251465490-03 חליפי680תושבת גיר טרנספורטרVAG96-04 ~ T4
VBG52515627T-5 '05-015פולקסווגןחליפי318.6תושבת מנוע קד ~ T5
VBG52515627T-5 'חליפי318.6תושבת מנוע קדVAG05-015 ~ T5
VBG52516564T-5 05-015פולקסווגןחליפי764.5תושבת מנוע עליונה ~ T5
VBG52516564T-5 חליפי764.5תושבת מנוע עליונהVAG05-015 ~ T5
VBG5259156008-טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי596.3תושבת מנוע טיגואן
VBG5259156008-חליפי596.3תושבת מנוע טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VBG5259156108-טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי464.6תושבת מנוע ימ' טיגואן
VBG5259156108-חליפי464.6תושבת מנוע ימ' טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VBG5259156307- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי504.6תושבת מנוע אח' טיגואן
VBG5259156307- חליפי504.6תושבת מנוע אח' טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VBG5259178504-13 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי301תושבת בולם קד'-טיגואן 08/אוקט
VBG5259178504-13 חליפי301תושבת בולם קד'-טיגואן 08/אוקטVAG08-010 ~ טיגואן

VBG52613817194-01פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי65זרוע+בוקסה למוט מייצב פולו
VBG52613817194-01חליפי65זרוע+בוקסה למוט מייצב פולוVAG95-00 ~  פולו

VBG5261556301- 5פולקסווגןחליפי525תושבת מנוע אח' פולוD ~  01-02 פולו
VBG5261556301- חליפי525תושבת מנוע אח' פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VBG5261655802-010 5פולקסווגןחליפי69תומך מנוע ברזל פולוD ~  03-05 פולו
VBG5261655802-010 חליפי69תומך מנוע ברזל פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBG5261656303-08 5פולקסווגןחליפי485תושבת מנוע אח' פולוD ~  03-05 פולו
VBG5261656303-08 חליפי485תושבת מנוע אח' פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBG52616654B(OEM)פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי590תושבת גיר פולו02-10/פביה00-10/רום סטאר
VBG52616654B(OEM)חליפי590תושבת גיר פולו02-10/פביה00-10/רום סטארVAG06-10 ~ פולו
VBG52616786B(OEM)00-105/פביהD+035פולקסווגןחליפי244תושבת על' לבולם קד' פולוD ~  03-05 פולו
VBG52616786B(OEM)00-105/פביהD+03חליפי244תושבת על' לבולם קד' פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBG5261756105-09 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי998תושבת מנוע ימ' פולו
VBG5261756105-09 חליפי998תושבת מנוע ימ' פולוVAG06-10 ~ פולו

VBG52617654B(OEM)05-14פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי1792.5תושבת ידית הילוכים פולו-05/פביה
VBG52617654B(OEM)05-14חליפי1792.5תושבת ידית הילוכים פולו-05/פביהVAG06-10 ~ פולו

VBG52618627010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי655תושבת מנוע שמ' פולו
VBG52618627010- חליפי655תושבת מנוע שמ' פולוVAG010-013 ~  פולו
VBG5282256984-91גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי12גומי בולם קאדי95-04/גולף84-02/ג'טה
VBG5282256984-91חליפי12גומי בולם קאדי95-04/גולף84-02/ג'טהVAG93-97  ~ גולף
VBG5282279997-01 קאדי ~ 96-04פולקסווגןחליפי19בוקסה לבולם קאדי
VBG5282279997-01 חליפי19בוקסה לבולם קאדיVAG96-04 ~ קאדי
VBG5282456007 קאדי L קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי171תושבת מנוע
VBG5282456007 קאדי L חליפי171תושבת מנועVAG05-015 ~ קאדי

VBG52824560B(OEM)04-קאדי 07/ג'טה06-11/גולף L גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי146תושבת מנוע
VBG52824560B(OEM)04-קאדי 07/ג'טה06-11/גולף L חליפי146תושבת מנועVAG05-08  ~ גולף

VBG5282456105-010 קאדי 06/גולף -03/ג'טה R קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי157תושבת מנוע
VBG5282456105-010 קאדי 06/גולף -03/ג'טה R חליפי157תושבת מנועVAG05-015 ~ קאדי

VBG52824561B(OEM)04-קאדי 06/ג'טה06-11/גולף R קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי155תושבת מנוע
VBG52824561B(OEM)04-קאדי 06/ג'טה06-11/גולף R חליפי155תושבת מנועVAG05-015 ~ קאדי

VBG5282457203-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי57גרמושקה לזרוע הגה קאדי-04/גולף
VBG5282457203-חליפי57גרמושקה לזרוע הגה קאדי-04/גולףVAG05-08  ~ גולף
VBG5282462398-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי42אטם גומי מנוע 1.75/4.75/42.6 בורה
VBG5282462398-05 חליפי42אטם גומי מנוע 1.75/4.75/42.6 בורהVAG98-04  ~ גולף
VBG5282462703-09 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי332תושבת מנוע קאדי -04/גולף
VBG5282462703-09 חליפי332תושבת מנוע קאדי -04/גולףVAG05-08  ~ גולף
VBG5282465405-010 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1199.7תושבת גיר קאדי -04/גולף -05/ג'טה
VBG5282465405-010 חליפי1199.7תושבת גיר קאדי -04/גולף -05/ג'טהVAG04-010 ~ טוראן
VBG53151568A4 96 95-99אודיחליפי260תומך גיר אודי ~ A4
VBG53151568A4 96 חליפי260תומך גיר אודיVAG95-99 ~ A4
VBG5315162796-05 פסט/A4-96 00-01אודיחליפי521.5תושבת מנוע קד אודי ~ A4
VBG5315162796-05 פסט/A4-96 חליפי521.5תושבת מנוע קד אודיVAG00-01 ~ A4
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VBG53152568A4 00 00-01אודיחליפי473.5תומך לגיר אודי ~ A4
VBG53152568A4 00 חליפי473.5תומך לגיר אודיVAG00-01 ~ A4
VBG53153627A4 01-02 02-04אודיחליפי440תושבת מנוע ~ A4
VBG53153627A4 01-02 חליפי440תושבת מנועVAG02-04 ~ A4
VBG54051562Q50 -015 '015אינפינטיחליפי762.8תושבת מגן קלקר, קד- ~ Q50
VBG55748627X1 F48 -015 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי700תושבת קד-  ~ X1 (F48)
VBG55904654F2 / 010-  GT 013-015 ב.מ.וו / מיניחליפי1056כיסוי תח' לגיר(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBG60054572איביזה ~ 03-06סיאטחליפי40גרמושקה להגה קורדובה03-09/איביזה02-13/טולדו
VBG60054572חליפי40גרמושקה להגה קורדובה03-09/איביזה02-13/טולדוVAG03-06 ~ איביזה
VBG6005457302-05איביזה ~ 03-06סיאטחליפי66גומי אבק קורדובה03-05/איביזה
VBG6005457302-05חליפי66גומי אבק קורדובה03-05/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBG6005556093-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי353תושבת מנוע שמ' - קורודובה/איביזה
VBG6005556093-02 חליפי353תושבת מנוע שמ' - קורודובה/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBG6005556193-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי280תושבת מנוע ימ' - איביזה/קורודבה
VBG6005556193-02 חליפי280תושבת מנוע ימ' - איביזה/קורודבהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBG6005556301-08 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי478תושבת מנוע אח' - איביזה 02-05/פולו
VBG6005556301-08 חליפי478תושבת מנוע אח' - איביזה 02-05/פולוVAG03-06 ~ איביזה
VBG6005560003-09איביזה ~ 03-06סיאטחליפי56תושבת בלם איביזה02-13/לאון00-06/קורדובה
VBG6005560003-09חליפי56תושבת בלם איביזה02-13/לאון00-06/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה
VBG6005756306-010 קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי446.8תושבת מנוע אח' - קורדובה/איביזה
VBG6005756306-010 חליפי446.8תושבת מנוע אח' - קורדובה/איביזהVAG06-09 ~ קורדובה
VBG60058561013- איביזה ~ 07-08סיאטחליפי977תושבת מנוע ימ' - איביזה +06-013/טולדו
VBG60058561013- חליפי977תושבת מנוע ימ' - איביזה +06-013/טולדוVAG07-08 ~ איביזה
VBG6006756109- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי995תושבת מנוע ימ' איביזה 010/פולו
VBG6006756109- חליפי995תושבת מנוע ימ' איביזה 010/פולוVAG011-012 ~ איביזה

VBG60068785B(OEM)00-97איביזה ~ 011-012סיאטחליפי169כרית בולם אח' איביזה 012/אוקטביה
VBG60068785B(OEM)00-97חליפי169כרית בולם אח' איביזה 012/אוקטביהVAG011-012 ~ איביזה

VBG60651572טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי47גרמושקה להגה טולדו92-96קורדובה93-02/איביזה
VBG60651572חליפי47גרמושקה להגה טולדו92-96קורדובה93-02/איביזהVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBG6065162792-99 טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי354תושבת מנוע - טולדו
VBG6065162792-99 חליפי354תושבת מנוע - טולדוVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBG6065356199-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי390תושבת מנוע ימ' - לאון 00-06/טולדו
VBG6065356199-04 חליפי390תושבת מנוע ימ' - לאון 00-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VBG6065357200טולדו ~ 00-05סיאטחליפי170ערכת גקמושקה פנימי לציריה טולדו99-04/לאון
VBG6065357200חליפי170ערכת גקמושקה פנימי לציריה טולדו99-04/לאוןVAG00-05 ~ טולדו
VBG6068156399-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי518תושבת מנוע אח' - לאון 00-06/טולדו
VBG6068156399-04 חליפי518תושבת מנוע אח' - לאון 00-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBG61156556G07-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי3053.52ערסל מנוע - אקסנט
VBG61158649G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי841.8תושבת גיר - אקסנט

VBG61252888016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי944.8תושבת תיבת הילוכים אילנטרה
VBG61303799I20 015-018  -019 - 015-018יונדאיחליפי202.4כרית לבולם זעזועים ~ I20

VBG61311507GI30 -018 018-019יונדאיחליפי299.92תושבת תחתונה ~ I30
VBG61314561GI-30 -012 012-018יונדאיחליפי724.96תושבת מנוע עליונה ~ I30
VBG61314800GI30  -012 - '012-018יונדאיחליפי247.48כרית בולם זעזועים קד ~ I30

VBG61321785I40 11-15 012-015יונדאיחליפי167.52תושבת בולם קדמי ~ I40
VBG61371799I35 - 011-013 '4 ~ 011-013יונדאיחליפי356ת בולם זעזועים קדD I35
VBG61372564I35 11- 4 ~ 014-016יונדאיחליפי964.2תושבת מנוע עליונהD I35
VBG61381627016-019 - איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי540תושבת מנוע-איוניק
VBG6185356411- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1209.8תושבת מנוע עליונה סנ-טפה
VBG61854799013-018 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי358.8כרית בולם ק' סנטה פה

VBG6185563010-012 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1522.6תושבת מנוע אח' - סנטה פה
VBG6215256104- קאדי/FSI 04-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי836.6תושבת מנוע ימין אוקטביה
VBG6215256104- קאדי/FSI 04-08 חליפי836.6תושבת מנוע ימין אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBG6215257207 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי40גומי זרוע הגה אוקטביה
VBG6215257207 חליפי40גומי זרוע הגה אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBG6215262704- קאדי/TDI 1.9L 04-010 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי836.6תושבת מנוע אוקטביה
VBG6215262704- קאדי/TDI 1.9L 04-010 חליפי836.6תושבת מנוע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBG62152650אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי788תושבת גיר שמאל אוקטביה/סופרב/ייטי
VBG62152650חליפי788תושבת גיר שמאל אוקטביה/סופרב/ייטיVAG01-05 ~ אוקטביה
VBG6215265408-014 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי353תושבת גיר מרכזית אוקטביה 04-08/סופרב
VBG6215265408-014 חליפי353תושבת גיר מרכזית אוקטביה 04-08/סופרבVAG06-08 ~ אוקטביה

VBG62152654110-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי776תושבת גיר אוקטביה-04/סופרב08-13/יאטי
VBG62152654110-חליפי776תושבת גיר אוקטביה-04/סופרב08-13/יאטיVAG06-08 ~ אוקטביה
VBG62152654B(OEM)10-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1199.7תושבת גיר אוקטביה-04/סופרב08-13/יאטי
VBG62152654B(OEM)10-חליפי1199.7תושבת גיר אוקטביה-04/סופרב08-13/יאטיVAG06-08 ~ אוקטביה

VBG6215456105- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי490תושבת מנוע אלומינים-אוקטביה-13/פאסט
VBG6215456105- חליפי490תושבת מנוע אלומינים-אוקטביה-13/פאסטVAG013-016 ~ אוקטביה

VBG62154561115-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי688תושבת מנוע ימ' אוקטביה-13/סופרב-15/פאסט
VBG62154561115-חליפי688תושבת מנוע ימ' אוקטביה-13/סופרב-15/פאסטVAG013-016 ~ אוקטביה

VBG62154627אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי259.9תושבת מנוע אוקטביה-13/סופרב-15/גולף-13/פאסט
VBG62154627חליפי259.9תושבת מנוע אוקטביה-13/סופרב-15/גולף-13/פאסטVAG013-016 ~ אוקטביה
VBG6215465415-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי811.7תושבת גיר אוקטביה-13/גולף-13/פאסט
VBG6215465415-חליפי811.7תושבת גיר אוקטביה-13/גולף-13/פאסטVAG013-016 ~ אוקטביה
VBG62156800016- אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי615כרית בולם קד' שמ'-אוקטביה
VBG62156800016- חליפי615כרית בולם קד' שמ'-אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה
VBG6225156001- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1121.4תושבת מנוע שמ' פביה/רום-סטאר/פולו
VBG6225156001- חליפי1121.4תושבת מנוע שמ' פביה/רום-סטאר/פולוVAG00-05 ~ פאביה
VBG6225156101-08 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי1134תומך מנוע ימ' פביה/רום-סטאר/פולו
VBG6225156101-08 חליפי1134תומך מנוע ימ' פביה/רום-סטאר/פולוVAG05-07 ~ פאביה
VBG6225465411-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי937.2תושבת גיר פביה-15/אוקטביה-13/יאטי-14/קאדי
VBG6225465411-חליפי937.2תושבת גיר פביה-15/אוקטביה-13/יאטי-14/קאדיVAG013-016 ~ אוקטביה

VBG62331600102-05סופרב ~ 03-05סקודהחליפי367תושבת בלם עליונה סופרב02-08/פאסט
VBG62331600102-05חליפי367תושבת בלם עליונה סופרב02-08/פאסטVAG03-05 ~ סופרב
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VBG62331627BOEM)97-05סופרב ~ 03-05סקודהחליפי877תושבת מנוע(הידראולי)סופרב06-08/פאסט
VBG62331627BOEM)97-05חליפי877תושבת מנוע(הידראולי)סופרב06-08/פאסטVAG03-05 ~ סופרב

VBG6233165405-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי757תושבת גיר סופרב 08-014/פסט
VBG6233165405-012 חליפי757תושבת גיר סופרב 08-014/פסטVAG09-012 ~ סופרב
VBG6233465413-גולף/A3 -13/13-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1238.9תושבת גיר סופרב-15/אוקטביה
VBG6233465413-גולף/A3 -13/13-חליפי1238.9תושבת גיר סופרב-15/אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBG65633785011-015 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי397.4תושבת על' לבולם קד' - סורנטו
VBL10011853MG 550 013- 'חליפי68.9מחזיר אור אח' ימMG010-011 ~ MG550
VBL10011854MG 550 013- 'חליפי34.2מחזיר אור אח' שמMG010-011 ~ MG550
VBL10032853MG3 015- 5D 'חליפי54.3מחזיר אור שמMG015-  ~ D5 MG3
VBL1011862409 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי120אטם ראש מנוע פיאסטה
VBL1018160000-05 4פורדחליפי134.3תושבת בולם קד' פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VBL1018164200-05 4פורדחליפי509.8מנוע מתיז מים פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VBL1018362008 4פורדחליפי328.3סליל הצתה פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBL10184621011- 4פורדחליפי90שסתום פליטה פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBL1031762905 טרנזיט    06 - לא פעילפורדחליפי735.9מסילה דלת הזזה ימ'-טרנזיט
VBL10591622קונקט ~ 02-010פורדחליפי500מותח + גלגלת למנוע קונקט
VBL1059163107 קונקט-R קונקט ~ 02-010פורדחליפי789.4גלגלת אמצעית לדלת הזזה
VBL10592769קונקט ~ 011-013פורדחליפי920אגן שמן מנוע קונקט
VBL108456220 84פורדחליפי120פולי מותח טיימניג מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VBL1097733F350 02-09 - 02-09פורדחליפי2182.2מקרר דלק ~ F350
VBL1097733F350 02-09 - 02-09פורדחליפי2182.2מקרר דלק ~ F350

VBL1915176908-013 קנגו ~ 08-013רנוחליפי1404.7אגן שמן מנוע (דיזל) - קנגו
VBL19161655014- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי194.4מוביל אוויר  קפצ'ור
VBL317016192002 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי784.8אגן שמן מנוע ליאנה

VBL32101733T014 טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי2025.1מצנן שמן גיר עליון-טראקס
VBL3212376906-  חליפי1290.65אגן שמן מנוע - סוואנה
VBL3285164209-12 4שברולט קוריאהחליפי225.4מיכל שפריצר מושלם קרוזD ~ 09-011 קרוז
VBL4010756106-  4הונדהחליפי878.9תושבת מנוע ימ' על' - סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VBL401076264D 07 4הונדהחליפי99.4גומי לאגזוז אחורי-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VBL42082769(12102)פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי393.9קרטר מנוע-פרדו

VBL42083845G13- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי826.73מגן חום אחורי קאמרי
VBL4211176908-010 4טויוטהחליפי1430.4קרטר על' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VBL42117730G08 4טויוטהחליפי1011.08פלטה + דיסק מצמד קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBL42117845G08 4טויוטהחליפי4673.6ממיר קאטליטי קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBL42119707G013- 4טויוטהחליפי126.77שסתום יניקה קורולהD ~ 013-015 קורולה

VBL42224214 5טויוטהחליפי978.9מגן מנוע מרכזי - הוריס -011 +קורולהD ~ 010-012 הוריס
VBL42817731G2016 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2264.42פלטה למצמד ויגו
VBL42817732G16- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1020.3מיסב לחץ למצמד ויגו
VBL42817769G16- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי805.91אגן שמן גיר ויגו
VBL42971730Gאייגו ~ 012-015טויוטהחליפי493.52דיסק מצמד אייגו

VBL44150769טידה ~ 08-012ניסןחליפי510קרטר שמן מנוע טידה
VBL44265619011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1273.6אגן שמן גיר-אקו מיקרה

VBL44353619G015-018 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי811.5אגן שמן לגיר - מקסימה
VBL4467164211- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי287משאבה למיכל מיתז מים ג'וק

VBL44910769GNV200 012-020ניסןחליפי2613.67קרטר מנוע ~ NV200
VBL450516162 08 מזדה L 5 ~ 08-015מזדהחליפי1376כרית אוירD M2
VBL45052845M2 011-'מזדהחליפי339דוד אחM2 011-015 ~ סדן
VBL45124561M5 +M3 02-08- '4 ~ 04-08מזדהחליפי355.9תומך מנוע ימD M3
VBL45124600M-3 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי87תושבת בולם קדD M3
VBL45124619-M-3 4D 04 - 1.6 4 ~ 04-08מזדהחליפי252אגן שמן למנועD M3
VBL451255603 010 4 ~ 09-013מזדהחליפי354תושבת מנוע שמ מזדהD M3
VBL45125571M3 2009-4 ~ 09-013מזדהחליפי177תושבת מנוע שמD M3
VBL45125617M3 010-012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי440מותח רצועהD M3
VBL45125620M3 09-4 ~ 09-013מזדהחליפי252סליל הצתהD M3

VBL4543305M-6  08-012מזדהחליפי381פולי מנוע ~ M6
VBL45501769M5 05-010 - 05-010מזדהחליפי782אגן שמן ~ M5

VBL4565769CX5 012-017מזדהחליפי453.4אגן שמן תה"ל ~ CX-5
VBL4566769CX5 2.5 015 012-017מזדהחליפי760אגן שמן מנוע ~ CX-5

VBL45951619CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי324אגן שמן ~ CX-5
VBL5205103B(OEM)פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי791.2חיישן קמשפט בורה99-05/גולף98-06/פאסט
VBL5205103B(OEM)חליפי791.2חיישן קמשפט בורה99-05/גולף98-06/פאסטVAG06-10 ~ פולו
VBL5205165799-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי220.7מתג חרום בורה
VBL5205165799-05 חליפי220.7מתג חרום בורהVAG99-05  ~ בורה
VBL5205170797-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1293.2שסתום סעפת יניקה בורה 98-05/גולף
VBL5205170797-05 חליפי1293.2שסתום סעפת יניקה בורה 98-05/גולףVAG98-04  ~ גולף

VBL520517711A3 97-03/98-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1407גל הינע בורה 99-05/ גולף
VBL520517711A3 97-03/98-06 חליפי1407גל הינע בורה 99-05/ גולףVAG98-04  ~ גולף
VBL52051780B(OEM)5פולקסווגןחליפי566משאבת עזר שמן בורה99-05/גולף98-06/פולוD ~  01-02 פולו
VBL52051780B(OEM)חליפי566משאבת עזר שמן בורה99-05/גולף98-06/פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VBL52051836טולדו ~ 06-012סיאטחליפי108סט תיקון ולסוגן/טולדו92-96איביזה93-96קורדובה
VBL52051836חליפי108סט תיקון ולסוגן/טולדו92-96איביזה93-96קורדובהVAG06-012 ~ טולדו
VBL52282619CC/06-11 -12טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי610אגן שמן גיר טיגואן-08/פאסט
VBL52282619CC/06-11 -12חליפי610אגן שמן גיר טיגואן-08/פאסטVAG08-010 ~ טיגואן
VBL52314589-04 גולף/בורה/אוקטביה L+R גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי62בוקסה למשולש פרונט
VBL52314589-04 גולף/בורה/אוקטביה L+R חליפי62בוקסה למשולש פרונטVAG98-04  ~ גולף
VBL5231461904-08 'גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי452אגן שמן גיר גולף -98/אוקט
VBL5231461904-08 'חליפי452אגן שמן גיר גולף -98/אוקטVAG98-04  ~ גולף
VBL5231464698-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי24גומי מצנן שמן גולף
VBL5231464698-04 חליפי24גומי מצנן שמן גולףVAG98-04  ~ גולף
VBL5231465201-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי31בית מדיד שמן גולף
VBL5231465201-05 חליפי31בית מדיד שמן גולףVAG98-04  ~ גולף

VBL523147712/99-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1515גל הינע גולף 98-06/בורה
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VBL523147712/99-05 חליפי1515גל הינע גולף 98-06/בורהVAG98-04  ~ גולף

VBL5231483607-14אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי118ערכת תיקון לאון06-13/אלטה
VBL5231483607-14חליפי118ערכת תיקון לאון06-13/אלטהVAG05-011 ~ אלתיאה

VBL52314836107-14אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי121ערכת תיקון לאון06-13/אלטה
VBL52314836107-14חליפי121ערכת תיקון לאון06-13/אלטהVAG05-011 ~ אלתיאה

VBL5231485098-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי395שסתום אויר בורה 99-05/גולף
VBL5231485098-06 חליפי395שסתום אויר בורה 99-05/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBL5231556004-13גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי413תושבת שמאל גולף 05-08/ג'טה06-11/אוקטביה
VBL5231556004-13חליפי413תושבת שמאל גולף 05-08/ג'טה06-11/אוקטביהVAG05-08  ~ גולף

VBL52315560B(OEM)גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי413תושבת שמ גולף05-08/ג'טה06-11/אוקטביה
VBL52315560B(OEM)חליפי413תושבת שמ גולף05-08/ג'טה06-11/אוקטביהVAG05-08  ~ גולף

VBL5231561895-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי96חיבור מהיר גולף/בורה/חיפושית/פאסאט
VBL5231561895-05 חליפי96חיבור מהיר גולף/בורה/חיפושית/פאסאטVAG98-04  ~ גולף
VBL5231562705-010 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי470.8תושבת מנוע גולף 05-08/קאדי -04/ג'טה
VBL5231562705-010 חליפי470.8תושבת מנוע גולף 05-08/קאדי -04/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBL5231564806 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי282.1רצועת אלטרנטור-גולף
VBL5231564806 חליפי282.1רצועת אלטרנטור-גולףVAG05-08  ~ גולף
VBL5231585105-09 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי3464משאבת אויר איביזה 08/גולף 05-08/פולו
VBL5231585105-09 חליפי3464משאבת אויר איביזה 08/גולף 05-08/פולוVAG06-10 ~ פולו
VBL52316619גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי3228אגן שמן מנוע - גולף פלוס -06/פביה/רפיד/אוקטב
VBL52316619חליפי3228אגן שמן מנוע - גולף פלוס -06/פביה/רפיד/אוקטבVAG06-012 ~ גולף פלוס
VBL523177962012 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי354מתג חלון-גולף
VBL523177962012 חליפי354מתג חלון-גולףVAG09-012  ~ גולף
VBL5233362104-085פולקסווגןחליפי3611שסתום פליטה-ג'טה04-08/פאסט06-11/אוקטביהD ~  03-05 פולו
VBL5233362104-08חליפי3611שסתום פליטה-ג'טה04-08/פאסט06-11/אוקטביהVAG5D ~  03-05 פולו
VBL5233364306- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי2480משאבת ואקום ג'טה
VBL5233364306- חליפי2480משאבת ואקום ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VBL5233379606-010 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי485.9מתג חש' להצתה גולף/ג'טה
VBL5233379606-010 חליפי485.9מתג חש' להצתה גולף/ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VBL52333796B(OEM)08-13גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי349מתג הצתה-גולף 09/ג'טה-06/סופרב
VBL52333796B(OEM)08-13חליפי349מתג הצתה-גולף 09/ג'טה-06/סופרבVAG05-08  ~ גולף

VBL5233385106- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי3780משאבת אויר חיפושית -05/ג'טה
VBL5233385106- חליפי3780משאבת אויר חיפושית -05/ג'טהVAG99-04 ~ חיפושית
VBL52334660ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי177.1חיבור מהיר תח' ג'טה 10/אוקטביה 04-08/ייטי
VBL52334660חליפי177.1חיבור מהיר תח' ג'טה 10/אוקטביה 04-08/ייטיVAG011-015  ~ ג'טה
VBL5234485104- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי2830משאבת אויר פסאט 96-12/ג'טה 05-10/קאדי
VBL5234485104- חליפי2830משאבת אויר פסאט 96-12/ג'טה 05-10/קאדיVAG99-04 ~ חיפושית
VBL5234558002 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי990שסתום נשם פאסט
VBL5234558002 חליפי990שסתום נשם פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VBL5234562102 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי927.4שסתום פורק מצערת פאסט
VBL5234562102 חליפי927.4שסתום פורק מצערת פאסטVAG01-05 ~ פאסאט

VBL52345621103-09 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי2240שסתום סעפת פליטה פאסט 00-05/מולטי ואן
VBL52345621103-09 חליפי2240שסתום סעפת פליטה פאסט 00-05/מולטי ואןVAG01-05 ~ פאסאט

VBL523456211B(OEM)04-065פולקסווגןחליפי518שסתום פליטה פאסט01-05/פולוD ~  03-05 פולו
VBL523456211B(OEM)04-06חליפי518שסתום פליטה פאסט01-05/פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBL5234564301-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי8קפיץ נועל פאסאט
VBL5234564301-05 חליפי8קפיץ נועל פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VBL52345707גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי40שסתום פאסט03-11/אוקטביה04-08/סופרב02-08/ג'טה
VBL52345707חליפי40שסתום פאסט03-11/אוקטביה04-08/סופרב02-08/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBL5234663906 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1228.2קולר שמן-פאסט
VBL5234663906 חליפי1228.2קולר שמן-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBL5234666007 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי107חיבור מהיר צינור מים-פאסט
VBL5234666007 חליפי107חיבור מהיר צינור מים-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBL5234677702-08פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי383שסתום סעפת פאסט-05/סופרב
VBL5234677702-08חליפי383שסתום סעפת פאסט-05/סופרבVAG06-010 ~ פאסאט

VBL523547801B(OEM)97-05פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי482משאבת עזר שמן פאסט
VBL523547801B(OEM)97-05חליפי482משאבת עזר שמן פאסטVAG98-00 ~ פאסאט

VBL52354780B(OEM)97-05פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי522משאבת עזר שמן פאסט
VBL52354780B(OEM)97-05חליפי522משאבת עזר שמן פאסטVAG98-00 ~ פאסאט

VBL52516650T-5 06+ 05-015פולקסווגןחליפי990מצנן שמן הקטן ~ T5
VBL52516650T-5 06+ חליפי990מצנן שמן הקטןVAG05-015 ~ T5
VBL52517631T-5 010-012 - '05-015פולקסווגןחליפי1142.8גלגלת הזזה ימ ~ T5
VBL52517631T-5 010-012 - 'חליפי1142.8גלגלת הזזה ימVAG05-015 ~ T5
VBL52517645T-5 011- '05-015פולקסווגןחליפי916.7בולם קדמי ימ ~ T5
VBL52517645T-5 011- 'חליפי916.7בולם קדמי ימVAG05-015 ~ T5
VBL52521631LT 01-05 01-07פולקסווגןחליפי973.7גלגלת עליונה לדלת זזה ~ LT
VBL52521631LT 01-05 חליפי973.7גלגלת עליונה לדלת זזהVAG01-07 ~ LT
VBL5261662103-09 5פולקסווגןחליפי2255שסתום סעפת פולוD ~  03-05 פולו
VBL5261662103-09 חליפי2255שסתום סעפת פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBL5261676903 5פולקסווגןחליפי615אגן שמן מנוע-פולוD ~  03-05 פולו
VBL5261676903 חליפי615אגן שמן מנוע-פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBL526170110- חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי30שסתום אל-חזור חיפושית+פולו 02-10/אמארוק
VBL526170110- חליפי30שסתום אל-חזור חיפושית+פולו 02-10/אמארוקVAG99-04 ~ חיפושית

VBL5261856003- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי980תושבת מנוע שמאל פולו
VBL5261856003- חליפי980תושבת מנוע שמאל פולוVAG010-013 ~  פולו
VBL5261876912- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי720אגן שמן מנוע קאדי
VBL5261876912- חליפי720אגן שמן מנוע קאדיVAG010-013 ~  פולו
VBL5282464506 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי530אוגן מנוע פולסוגן קאדי
VBL5282464506 חליפי530אוגן מנוע פולסוגן קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VBL5282477106-12פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1848גל הינע קאדי09-11/גולף04-11/פאסט
VBL5282477106-12חליפי1848גל הינע קאדי09-11/גולף04-11/פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBL5282576912- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי799אגן שמן מנוע קאדי
VBL5282576912- חליפי799אגן שמן מנוע קאדיVAG05-015 ~ קאדי
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VBL5295177303-07 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי3235.2מפוח פנימי טוארג
VBL5295177303-07 חליפי3235.2מפוח פנימי טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBL53156643A4 13- 012-015אודיחליפי3811משאבת ואקום ~ A4
VBL53156643A4 13- חליפי3811משאבת ואקוםVAG012-015 ~ A4

VBL53182643B(OEM)98-05 A6 02-04אודיחליפי2470.6משאבת הגה כח ~ A6
VBL53182643B(OEM)98-05 A6 חליפי2470.6משאבת הגה כחVAG02-04 ~ A6

VBL53191643A7 11- 011-013אודיחליפי3568משאבת ואקום ~ A7
VBL53191643A7 11- חליפי3568משאבת ואקוםVAG011-013 ~ A7
VBL5320264293-10 בורה 99-05/גולף/A3 01-01-03אודיחליפי285מנוע מתיז ~ A3
VBL5320264293-10 בורה 99-05/גולף/A3 01-חליפי285מנוע מתיזVAG01-03 ~ A3
VBL5320485011-14 ג'אטה/A4 08-12/A3 09-13-09-011אודיחליפי392.5שסתום אוויר ~ A4
VBL5320485011-14 ג'אטה/A4 08-12/A3 09-13-חליפי392.5שסתום אווירVAG09-011 ~ A4
VBL53732652Q7 14-'07-015אודיחליפי412.1צופר קד ~ Q7
VBL53732652Q7 14-'חליפי412.1צופר קדVAG07-015 ~ Q7
VBL55216612E60 04-010 - ב.מ.וו / מיניחליפי211.1תושבת להרמת ג'ק(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBL55218619(עם קרטר)F-16 015-019ב.מ.וו / מיניחליפי1968.7אגן שמן לתה"ל ~ X6 (F16)
VBL55728836X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי999ערכת תיקון תפסים מגן קד' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VBL55741612X1 E84 09-013 - ב.מ.וו / מיניחליפי105.9כיסוי ג'ק(E84) 012-015 גיפ ~ X1

VBL5591185F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי219.2מסגרת לפנס ערפל ימ' סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VBL5591186F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי165.1מסגרת לפנס ערפל שמ' סד(F22) 015- ~ 2 'סד

VBL5735276903-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1001.6אגן שמן מנוע-ברלינגו
VBL5789376908-011 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי941.8אגן שמן מנוע תח' - ג'מפי
VBL57961769013-  נמו ~ 010-013סיטרואןחליפי733אגן שמן מנוע - נמו

VBL600530693-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי147פולי מנוע לרצועה משוננת-איביזה/קורדובה
VBL600530693-99 חליפי147פולי מנוע לרצועה משוננת-איביזה/קורדובהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBL6005306192- איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי152פולי מנוע לרצועה משוננת -קורדובה93-99/טו
VBL6005306192- חליפי152פולי מנוע לרצועה משוננת -קורדובה93-99/טוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBL6005383600-13איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי128ערכת תיקון קורדובה93-02איביזה93-02לאון
VBL6005383600-13חליפי128ערכת תיקון קורדובה93-02איביזה93-02לאוןVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBL60053836193-02איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי161ערכת תיקון קורדובה93-02/איביזה
VBL60053836193-02חליפי161ערכת תיקון קורדובה93-02/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBL6005402איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי32מדיד שמן - קורדובה 93-99/איביזה 93-99/טולדו
VBL6005402חליפי32מדיד שמן - קורדובה 93-99/איביזה 93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBL6005462797-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי88מרים הידראולי לשסתום - איביזה/קורדובה
VBL6005462797-99 חליפי88מרים הידראולי לשסתום - איביזה/קורדובהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBL6005477102-10איביזה ~ 03-06סיאטחליפי1955גל הינע שמ' קורדובה03-09/איביזה
VBL6005477102-10חליפי1955גל הינע שמ' קורדובה03-09/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBL60054836013- איביזה ~ 03-06סיאטחליפי45סט תיקון קורדובה03-09/איביזה02-13/טולדו
VBL60054836013- חליפי45סט תיקון קורדובה03-09/איביזה02-13/טולדוVAG03-06 ~ איביזה

VBL600550293-99 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי65שסתום למסנן דלק -איביזה 93-03/קורדובה
VBL600550293-99 חליפי65שסתום למסנן דלק -איביזה 93-03/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה

VBL6005502199-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי73שסתום פילטר דלק - איביזה 99-02/קורדובה
VBL6005502199-02 חליפי73שסתום פילטר דלק - איביזה 99-02/קורדובהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBL600550399-03- קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי12סט גומיות לשסתום פילטר דלק - קורדובה
VBL600550399-03- חליפי12סט גומיות לשסתום פילטר דלק - קורדובהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VBL6005562899-02+ איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי89מרים הידראולי פליטה - איביזה
VBL6005562899-02+ חליפי89מרים הידראולי פליטה - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBL6005563499 קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי23מוביל למדיד שמן - קורודובה 99-02/איביזה
VBL6005563499 חליפי23מוביל למדיד שמן - קורודובה 99-02/איביזהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VBL600556341099- איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי26מדיד שמן מנוע - אלתיאה 96-010/איביזה
VBL600556341099- חליפי26מדיד שמן מנוע - אלתיאה 96-010/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBL6005570799-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי80שסתום יניקה -איביזה +99-02/קורדובה
VBL6005570799-02 חליפי80שסתום יניקה -איביזה +99-02/קורדובהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBL6005576999-02 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי740אגן שמן - איביזה 02-05/קורדובה
VBL6005576999-02 חליפי740אגן שמן - איביזה 02-05/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה

VBL60055836103-09איביזה ~ 03-06סיאטחליפי123ערכת תיקון איזיבה02-13טולדו-013קורדובה
VBL60055836103-09חליפי123ערכת תיקון איזיבה02-13טולדו-013קורדובהVAG03-06 ~ איביזה
VBL60055836292-99איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי144ערכת תיקון איביזה93-02קורדובה93-02טולדו
VBL60055836292-99חליפי144ערכת תיקון איביזה93-02קורדובה93-02טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBL6005584697-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי98חובק אגזוז - קורדובה 00-02/איביזה
VBL6005584697-99 חליפי98חובק אגזוז - קורדובה 00-02/איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBL6005662599-04/00-06 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי78שסתום יניקה - איביזה 02-05/לאון
VBL6005662599-04/00-06 חליפי78שסתום יניקה - איביזה 02-05/לאוןVAG03-06 ~ איביזה
VBL60056769איביזה ~ 07-08סיאטחליפי757אגן שמן עם פתח לחיישן -קורדובה 03-09/איביזה
VBL60056769חליפי757אגן שמן עם פתח לחיישן -קורדובה 03-09/איביזהVAG07-08 ~ איביזה
VBL6005763402-011 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי12מוביל מדיד שמן - קורדובה 03-09/איביזה
VBL6005763402-011 חליפי12מוביל מדיד שמן - קורדובה 03-09/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBL60057769איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי912אגן שמן עם חור לחיישן - איביזה 99-010/אוקטבי
VBL60057769חליפי912אגן שמן עם חור לחיישן - איביזה 99-010/אוקטביVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBL60067619איביזה ~ 011-012סיאטחליפי2709.2אגן שמן מנוע-איביזה 011/אוקטביה/סופרב
VBL60067619חליפי2709.2אגן שמן מנוע-איביזה 011/אוקטביה/סופרבVAG011-012 ~ איביזה
VBL6006769809- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי172מתג כיוון מראות איביזה
VBL6006769809- חליפי172מתג כיוון מראות איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VBL6017102אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי34מדיד שמן - אלתיאה 96-010/קורדובה 99-02/איביז
VBL6017102חליפי34מדיד שמן - אלתיאה 96-010/קורדובה 99-02/איביזVAG05-011 ~ אלתיאה

VBL6017162704-013 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי89מרים הידראולי לשסתום -טולדו
VBL6017162704-013 חליפי89מרים הידראולי לשסתום -טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VBL60171847טולדו ~ 00-05סיאטחליפי399מחבר טבעות טולדו 04-06/פביה/פליסיה/אוקטביה
VBL60171847חליפי399מחבר טבעות טולדו 04-06/פביה/פליסיה/אוקטביהVAG00-05 ~ טולדו

VBL601720299- אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי35מדיד שמן - אלתיאה 04-013/קורדובה
VBL601720299- חליפי35מדיד שמן - אלתיאה 04-013/קורדובהVAG05-011 ~ אלתיאה

VBL6017278007-013 קורדובה 97-00 -לא פעילסיאטחליפי764משאבת שמן - קורדובה - -97-06/אלתיאה
VBL6017278007-013 חליפי764משאבת שמן - קורדובה - -97-06/אלתיאהVAGקורדובה 97-00 -לא פעיל



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBL6065170792-96 טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי52שסתום יניקה - טולדו
VBL6065170792-96 חליפי52שסתום יניקה - טולדוVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBL60651836איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי59ערכת תיקון טולדו92-99/איביזה93-02/קורדובה
VBL60651836חליפי59ערכת תיקון טולדו92-99/איביזה93-02/קורדובהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBL606530203-05 אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי34מדיד שמן - אלתיאה
VBL606530203-05 חליפי34מדיד שמן - אלתיאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBL606530302-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי52שסתום לחץ - לאון 02-06/טולדו+בורה
VBL606530302-04 חליפי52שסתום לחץ - לאון 02-06/טולדו+בורהVAG00-05 ~ טולדו

VBL6065367300- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי40גומיה בולם טולדו 00-05/אוקטביה
VBL6065367300- חליפי40גומיה בולם טולדו 00-05/אוקטביהVAG00-05 ~ טולדו
VBL6065376999- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי646אגן שמן ללא חור לחיישן -לאון 00-06/טולדו
VBL6065376999- חליפי646אגן שמן ללא חור לחיישן -לאון 00-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBL60653769199-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי729אגן שמן+חור לחיישן - לאון -00-06/טולדו
VBL60653769199-04 חליפי729אגן שמן+חור לחיישן - לאון -00-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBL6065384699-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי173חובק לאגזוז גולף 99/ לאון 01-06/טולדו
VBL6065384699-04 חליפי173חובק לאגזוז גולף 99/ לאון 01-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VBL6065483904-10אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי124ערכת תיקון טולדו05-09/לאון06-10/אלטה
VBL6065483904-10חליפי124ערכת תיקון טולדו05-09/לאון06-10/אלטהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBL60655578013- טולדו ~ 013-017סיאטחליפי529מנגנון חלון אח' שמ' טולדו
VBL60655578013- חליפי529מנגנון חלון אח' שמ' טולדוVAG013-017 ~ טולדו
VBL60682627A1/06-013+ לאון ~ 05-010סיאטחליפי92מרים הידראולי לשסתום - לאון
VBL60682627A1/06-013+ חליפי92מרים הידראולי לשסתום - לאוןVAG05-010 ~ לאון
VBL6095462793-03+ טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי85מרים הידראולי לשסתום - קורדובה
VBL6095462793-03+ חליפי85מרים הידראולי לשסתום - קורדובהVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBL6095470702- איביזה ~ 03-06סיאטחליפי46שסתום יניקה - קורדובה 03-09/איביזה
VBL6095470702- חליפי46שסתום יניקה - קורדובה 03-09/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBL6095562799-06+ קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי85מרים הידראולי לשסתום - קורדובה
VBL6095562799-06+ חליפי85מרים הידראולי לשסתום - קורדובהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VBL6096769018- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי996אגן שמן -ארונה
VBL6096769018- חליפי996אגן שמן -ארונהVAG013-017 ~ איביזה

VBL61109780G018-020 סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי1884.16משאבת שמן - סונטה
VBL61209731H350  -017 - 017יונדאיחליפי1168דיסק ופלטה למצמד-  ~ H350

VBL613617769015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי610.9אגן שמן מנוע - טוסון
VBL6138113I25 011-018 - 011-018יונדאיחליפי637.98שסתום התפשטות ~ I25

VBL61381777GI25 -11-011-018יונדאיחליפי1468.32סעפת יניקה ~ I25
VBL6185376911  סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי413.85אגן שמן גיר-קרניבל\סנטה פה
VBL6215157898-00 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי388.9מנגנון חלון אח' שמ' אוקטביה
VBL6215157898-00 חליפי388.9מנגנון חלון אח' שמ' אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VBL6215162100-011 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי2185שסתום סעפת אוקטביה+פביה+פולו
VBL6215162100-011 חליפי2185שסתום סעפת אוקטביה+פביה+פולוVAG00-05 ~ פאביה
VBL6215168201-05 אוקטביה- R אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי39תפס גריל
VBL6215168201-05 אוקטביה- R חליפי39תפס גרילVAG01-05 ~ אוקטביה
VBL62151707אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי79שסתום יניקה אוקט' 04-06/רום-סטאר/פביה
VBL62151707חליפי79שסתום יניקה אוקט' 04-06/רום-סטאר/פביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBL62151707108- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי134.4נדנד יניקה פאביה
VBL62151707108- חליפי134.4נדנד יניקה פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VBL6215177198-06אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1675גל הינע אוקטביה -97/בורה 99-05/גולף
VBL6215177198-06חליפי1675גל הינע אוקטביה -97/בורה 99-05/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה

VBL62151771198-06 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1688גל הינע אוקטביה 97-11/בורה 99-05/גולף
VBL62151771198-06 חליפי1688גל הינע אוקטביה 97-11/בורה 99-05/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה
VBL62151771298-06אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1590גל הינע אוקטביה 97-11/בורה 99-05/גולף
VBL62151771298-06חליפי1590גל הינע אוקטביה 97-11/בורה 99-05/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה

VBL6215178002-08פאביה ~ 00-05סקודהחליפי855משאבת שמן אוקטביה01-11/פביה00-08/סופרב
VBL6215178002-08חליפי855משאבת שמן אוקטביה01-11/פביה00-08/סופרבVAG00-05 ~ פאביה
VBL6215183692-אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי112ערכת תיקון-אוקטביה-97/סופרב-08/גולף
VBL6215183692-חליפי112ערכת תיקון-אוקטביה-97/סופרב-08/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה
VBL62151850אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי352שסתום מנוע
VBL62151850חליפי352שסתום מנועVAG06-08 ~ אוקטביה
VBL62152310פאביה ~ 00-05סקודהחליפי445סט טבעות לבוכנה אוקטביה04-13/פביה00-10/גולף
VBL62152310חליפי445סט טבעות לבוכנה אוקטביה04-13/פביה00-10/גולףVAG00-05 ~ פאביה

VBL62152370708-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1189.9שסתום סעפת אוקטביה 01-011/סופרב
VBL62152370708-013 חליפי1189.9שסתום סעפת אוקטביה 01-011/סופרבVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL62152378004-13 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי2785.7משאבת שמן -אוקטביה
VBL62152378004-13 חליפי2785.7משאבת שמן -אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBL6215262104-013 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1990שסתום סעפת אוקטביה
VBL6215262104-013 חליפי1990שסתום סעפת אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBL6215264505- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי698.7בולם קד ימ אוקטביה -05/גולף
VBL6215264505- חליפי698.7בולם קד ימ אוקטביה -05/גולףVAG06-08 ~ אוקטביה

VBL62152645B(OEM)10-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי698.7בולם קד ימ אוקטביה -05/גולף -05/יאטי
VBL62152645B(OEM)10-חליפי698.7בולם קד ימ אוקטביה -05/גולף -05/יאטיVAG06-08 ~ אוקטביה

VBL6215266007 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי294.6חיבור מהיר אוקטביה
VBL6215266007 חליפי294.6חיבור מהיר אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBL6215270704/-00- אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי79שסתום יניקה אוקטביה
VBL6215270704/-00- חליפי79שסתום יניקה אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBL6215277108 אוקטביה -13/גולף-R אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי2139ציריה קד
VBL6215277108 אוקטביה -13/גולף-R חליפי2139ציריה קדVAG01-05 ~ אוקטביה
VBL6215277309-14 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1110מפוח מזגן אוקט -04/סופרב -08/ג'טה
VBL6215277309-14 חליפי1110מפוח מזגן אוקט -04/סופרב -08/ג'טהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBL62152773B(OEM)09-14אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי1349מפוח מזגן אוקטביה-04/סופרב-08/ג'טה
VBL62152773B(OEM)09-14חליפי1349מפוח מזגן אוקטביה-04/סופרב-08/ג'טהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBL6215350709-011 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי521.5ריפוד מכסה מנוע - אוקטביה
VBL6215350709-011 חליפי521.5ריפוד מכסה מנוע - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL6215362808 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי449.5מותח רצועת מנוע אוקטביה
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VBL6215362808 חליפי449.5מותח רצועת מנוע אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL6215363109-12 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי480.6גלגלת רצועה אוקטביה
VBL6215363109-12 חליפי480.6גלגלת רצועה אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL62153642010- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי355מנוע מתיז מים פאסאט -80/אוקטביה
VBL62153642010- חליפי355מנוע מתיז מים פאסאט -80/אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL6215364309-13 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2558.8משאבת ואקום אוקטביה
VBL6215364309-13 חליפי2558.8משאבת ואקום אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL6215364405- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1357.3מד זרימת אויר אוקט -10/גולף -09/ג'טה
VBL6215364405- חליפי1357.3מד זרימת אויר אוקט -10/גולף -09/ג'טהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL62153660010- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי59.6בוקסה משולש פולו 06-10/אוקטביה
VBL62153660010- חליפי59.6בוקסה משולש פולו 06-10/אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL6215370713 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2233.9סעפת יניקה אוקטביה -010/סופרב 08-013/רפיד
VBL6215370713 חליפי2233.9סעפת יניקה אוקטביה -010/סופרב 08-013/רפידVAG09-012 ~ אוקטביה
VBL62153731010- 1.2/רום-סטארL 010- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי623פלטת מצמד אוקטביה
VBL62153731010- 1.2/רום-סטארL 010- חליפי623פלטת מצמד אוקטביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VBL621537692.0-1.9 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי697קרטר מנוע פאסט בנזין 1.8/סופרב
VBL621537692.0-1.9 חליפי697קרטר מנוע פאסט בנזין 1.8/סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBL62153849010-012 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי3236.9מצנן גזים אוקטביה
VBL62153849010-012 חליפי3236.9מצנן גזים אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBL621540913-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי492סט גומיות למנוע אוקטביה-13/גולף
VBL621540913-חליפי492סט גומיות למנוע אוקטביה-13/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה

VBL62154769013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1414אגן שמן אוקטביה
VBL62154769013- חליפי1414אגן שמן אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VBL62154769113- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1320אגן שמן מנוע אוקטביה
VBL62154769113- חליפי1320אגן שמן מנוע אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBL621547692013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1550אגן שמן אוקטביה
VBL621547692013- חליפי1550אגן שמן אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBL62154780B(OEM)13-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1873.5משאבת שמן אוקטביה-13/גולף
VBL62154780B(OEM)13-חליפי1873.5משאבת שמן אוקטביה-13/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה

VBL6225170700-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי30שסתום יניקה פביה
VBL6225170700-07 חליפי30שסתום יניקה פביהVAG00-05 ~ פאביה
VBL6225173206-10פאביה ~ 00-05סקודהחליפי258.1מסיט שמן פביה00-10/אוקטביה04-13/רוםסטאר
VBL6225173206-10חליפי258.1מסיט שמן פביה00-10/אוקטביה04-13/רוםסטארVAG00-05 ~ פאביה

VBL62251771100-04 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי3446.1גל הינע פביה
VBL62251771100-04 חליפי3446.1גל הינע פביהVAG00-05 ~ פאביה
VBL62251771B01-09אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי7370.1קמשפט מושלם(מחזירי שמן,שסתומים) אוקטביה
VBL62251771B01-09חליפי7370.1קמשפט מושלם(מחזירי שמן,שסתומים) אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBL6225178006 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי679משאבת שמן פביה 00-10/אוקט+גולף 97-13/ג'טה
VBL6225178006 חליפי679משאבת שמן פביה 00-10/אוקט+גולף 97-13/ג'טהVAG00-05 ~ פאביה

VBL62251780BOEM06פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1621.6משאבת שמן פביה00-10/אוקט+גולף97-13/ג'טה
VBL62251780BOEM06חליפי1621.6משאבת שמן פביה00-10/אוקט+גולף97-13/ג'טהVAG00-05 ~ פאביה
VBL62251978004-14 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי1392משאבת שמן פביה
VBL62251978004-14 חליפי1392משאבת שמן פביהVAG05-07 ~ פאביה

VBL6225254207 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי774.3תושבת מנוע אח' - פביה
VBL6225254207 חליפי774.3תושבת מנוע אח' - פביהVAG08-014 ~ פאביה
VBL6225278008-13 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי1873.5משאבת שמן פביה 07-10/רומסטאר/סופבר
VBL6225278008-13 חליפי1873.5משאבת שמן פביה 07-10/רומסטאר/סופברVAG07-015 ~ רום סטאר
VBL62253780011- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1010משאבת שמן פביה -012/סופרב -09/ייטי
VBL62253780011- חליפי1010משאבת שמן פביה -012/סופרב -09/ייטיVAG08-014 ~ פאביה
VBL62331633012 סופרב ~ 013-015סקודהחליפי854.4מותח רצועה סופרב
VBL62331633012 חליפי854.4מותח רצועה סופרבVAG013-015 ~ סופרב

VBL62331771197-05סופרב ~ 03-05סקודהחליפי2390גל הינע שמ' סופרב -02-08/פאסט
VBL62331771197-05חליפי2390גל הינע שמ' סופרב -02-08/פאסטVAG03-05 ~ סופרב
VBL62331771297-05סופרב ~ 03-05סקודהחליפי2390גל הינע ימ' סופרב -02-08/פאסט
VBL62331771297-05חליפי2390גל הינע ימ' סופרב -02-08/פאסטVAG03-05 ~ סופרב

VBL6233262105-10 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי3636.5שסתום פליטה סופרב 08-13/גולף 06-09/גטה
VBL6233262105-10 חליפי3636.5שסתום פליטה סופרב 08-13/גולף 06-09/גטהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBL6233262404-09 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי13609ראש מנוע סופרב 08-013/אוקט 04-013/גולף
VBL6233262404-09 חליפי13609ראש מנוע סופרב 08-013/אוקט 04-013/גולףVAG06-08 ~ אוקטביה

VBL623341015-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי532.2סט טבעות לבוכנה סופרב-15/אוקטביה-13/פאסט
VBL623341015-חליפי532.2סט טבעות לבוכנה סופרב-15/אוקטביה-13/פאסטVAG013-016 ~ אוקטביה

VBL62351560012- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי784.1תושבת מנוע שמ-יטי
VBL62351560012- חליפי784.1תושבת מנוע שמ-יטיVAG011-013 ~ יאטי
VBL623516442012 יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1093.8דיסק קלץ-יטי
VBL623516442012 חליפי1093.8דיסק קלץ-יטיVAG011-013 ~ יאטי
VBL6260165108- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי470פלטה למצמד פאביה
VBL6260165108- חליפי470פלטה למצמד פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VBL6260177100-10 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי2088גל הינע רוםסטאר06-10/פולו02-10/פביה
VBL6260177100-10 חליפי2088גל הינע רוםסטאר06-10/פולו02-10/פביהVAG00-05 ~ פאביה

VBL628011501- רפיד ~ -013סקודהחליפי223רצועה לאלטרנטור סקודה רפיד -13/פולו
VBL628011501- חליפי223רצועה לאלטרנטור סקודה רפיד -13/פולוVAG013- ~ רפיד

VBL6280162110-13 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי60שסתום פליטה רפיד -13/פביה 00-13/יאטי
VBL6280162110-13 חליפי60שסתום פליטה רפיד -13/פביה 00-13/יאטיVAG00-05 ~ פאביה
VBL62801780013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1180משאבת שמן רפיד
VBL62801780013- חליפי1180משאבת שמן רפידVAG013- ~ רפיד
VBL62801836013- רפיד ~ -013סקודהחליפי369.4סט תיקון רפיד
VBL62801836013- חליפי369.4סט תיקון רפידVAG013- ~ רפיד
VBL65865616017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי208.1כרית בולם זעזועים פיקנטו
VBL9215377709-13 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2104סעפת יניקה -סופרב
VBL9215377709-13 חליפי2104סעפת יניקה -סופרבVAG09-012 ~ אוקטביה

VBMZ8003M3 04-08  - 4 ~ 04-08מזדהחליפי141.99מגן מנוע תחתון צרD M3
VBP02302498-04 גולף L+R גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי193ידית חיצוני קד
VBP02302498-04 גולף L+R חליפי193ידית חיצוני קדVAG98-04  ~ גולף
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VBP02309599-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי422מיכל שפריצר גולף 98-06/בורה
VBP02309599-05 חליפי422מיכל שפריצר גולף 98-06/בורהVAG98-04  ~ גולף
VBP02464206-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי775.5מגן מנוע תחתון - פאסאט
VBP02464206-010 חליפי775.5מגן מנוע תחתון - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBP02672499- פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי138ידית דלת קד' ימ' פאסאט
VBP02672499- חליפי138ידית דלת קד' ימ' פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VBP050542120 05-  ב.מ.וו / מיניחליפי199מגן מנוע תחתון ב.מ.וו(E88,E81,E82,E87) 05-11 ~ 1 'סד
VBP051491E46 99-05 ב.מ.וו / מיניחליפי274.4בולם למכסה מנוע שמ'+ימ' סד'3 2/4דל(E46) 99-05 ~ 3 'סד
VBP052520E39 5 97-03'ב.מ.וו / מיניחליפי414.4ידית חיצ' לצבע דלת קד' שמ' סד(E39) 97-03 ~  5 'סד
VBP052521E39 5 97-03'ב.מ.וו / מיניחליפי428.4ידית חיצ' לצבע דלת קד' ימ' סד(E39) 97-03 ~  5 'סד
VBP052525E39 5 97-03'ב.מ.וו / מיניחליפי193.8ידית פתיחה פני' לדלת קד+אח ימ סד(E39) 97-03 ~  5 'סד
VBP07552496-03 סקסו ~ 96-00 -לא פעילסיטרואןחליפי160ידית דלת חצ' קד' שמ'-סקסו
VBP07552596-03 סקסו ~ 96-00 -לא פעילסיטרואןחליפי160ידית דלת חצ' קד' ימ'-סקסו
VBP09042895-02 בראבו ~ 95-02פיאטחליפי742.3ידית קד' חיצ' שמ' - בראבו-בראבה
VBP09043095-02 בראבו ~ 95-02פיאטחליפי742.3ידית אח' חיצ' שמ' - בראבו-בראבה
VBP09043195-02 בראבו ~ 95-02פיאטחליפי742.3ידית אח' חיצ' ימ' - בראבו-בראבה
VBP09322494-00 פונטו ~ 94-00פיאטחליפי110ידית קד'+אח' שמ' חיצ' - פונטו
VBP09322594-00 פונטו ~ 94-00פיאטחליפי101.99ידית קד'+אח' ימ' חיצ' - פונטו
VBP09352397-03 מריאה ~ 95-02פיאטחליפי937.1ידית קד' חיצ' ימ' עם חור - מריאה

VBP1005615016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי567פלסטיק סף קד' שמ' פורד אדג
VBP1005615016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי567פלסטיק סף קד' שמ' פורד אדג
VBP1005617016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1078פלסטיק סף אח' ימ' פורד אדג
VBP1005617016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1078פלסטיק סף אח' ימ' פורד אדג
VBP1005618016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1100פלסטיק סף אח' שמ' פורד אדג
VBP1005618016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי1100פלסטיק סף אח' שמ' פורד אדג

VBP10056672016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי342.3מגן מנוע שמ - אדג
VBP10056672016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי342.3מגן מנוע שמ - אדג

VBP1005719011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי486.2בולם דלת אח' ימ' אדג
VBP1005719011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי486.2בולם דלת אח' ימ' אדג
VBP1005720011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי477.9בולם דלת אח' שמ' אדג
VBP1005720011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי477.9בולם דלת אח' שמ' אדג

VBP10058673019- 'חליפי574.37מגן מנוע תח' ימ' אדג
VBP1005871019- 'חליפי6562.61כונס אוויר חזית מושלם אדג
VBP1010613016- לוגן ~ -016דאצ'יהחליפי287.4עוצר דלת אח'/קד שמ/ימ- לוגן/דאסטר

VBP10111852709- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי48.4תושבת רדיאטור עליונה -  פיאסטה
VBP1011951113 פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי160כונס אוויר תח'למקרן פיאסטה
VBP10119532013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי914.1תושבת על' פגוש קד' - פיאסטה
VBP1011954211 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי140תושבת מגן אח פנימי פלסטיק-פורד פיאסטה

VBP101199709-011 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי200מדף אח' - פיאסטה
VBP1012009016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1337.02כפה לגלגל  18 אינצ' - מודל

VBP10120091016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי380.22כפה קטנה לגלגל - מודל
VBP10120523016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1184.19מצנן קירור  - מודל

VBP1012086016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי372.42תומך תושבת רדאר - מודל
VBP1012087016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי123.95תושבת רדאר - מודל

VBP101209016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי710.62טסה לטסלה - מודל
VBP1012102016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי248.53כיסוי מנעול תא מכסה מנוע - מודל
VBP1012107016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי123.95מנעול מכסה מנוע ימ' - מודל
VBP1012108016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי123.95מנעול מכסה מנוע שמ' - מודל

VBP10121591020-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי990.64גומי דלת אח' ימ' - מודל
VBP101215911020-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי990.64גומי דלת קד' ימ' - מודל

VBP10121592020-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי990.64גומי דלת אח' שמ' - מודל
VBP101215921020-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי990.64גומי דלת קד' שמ' - מודל

VBP10121715016- 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1988.6מנגנון פתיחת מכסה מטען  מודל
VBP1012526016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2211.95פלסטיק טורפדו קד' - מודל

VBP10125260016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1738.26פלסטיק טורפדו קד' קטן - מודל
VBP1012803016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי37.24תפס לתא מכסה מנוע - מודל

VBP1018151185-05 4פורדחליפי60כונס תח' פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VBP10182331-06 4פורדחליפי95כונס אוויר עליון למקרן - פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VBP10182404 4פורדחליפי553ידית דלת קד' ימ'+שמ'-פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VBP101825284פורדחליפי50משולש בכנף קדמי שמ'-פוקוס 07 פנימיD ~ 08-010 פוקוס
VBP1018252906 פוקוס - R 4פורדחליפי60פלסטיק כנףD ~ 06-07 פוקוס
VBP1018253009- 4פורדחליפי140ידית מטען פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP1018257105 4פורדחליפי32.6גומי רדיאטור עליון פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VBP10182850208 4פורדחליפי98.9כונס בית מסנן אויר פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP10182850308- 4פורדחליפי436.3שופר אוויר על פח חזית פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP10182850411+ 4פורדחליפי105.1תושבת ניהול מחשב מנוע פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP10182850508- 4פורדחליפי101.8כיסוי דופן שמ' על כנף קד' פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP10182850608 4פורדחליפי79.1פלסטיק לכיסוי דופן ימ'-פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP10182851508-10 4פורדחליפי95.9ריפוד פח אחורי פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP10182853906 4פורדחליפי80ריפוד מטען אח שמ פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VBP10182854006 פוקוס-R 4פורדחליפי197.2ריפוד מטעןD ~ 06-07 פוקוס
VBP10182854611- 4פורדחליפי140המשך לידית חיצוני קד' שמ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP10182854709 4פורדחליפי254.4טפט לדלת אח שמ פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VBP1018350408-10 4פורדחליפי60תושבת מחשב מנוע-פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP101835594פורדחליפי3.2תפס מגן פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VBP10184634D/5D/ST 12 4פורדחליפי1801בית פילטר אויר מושלם פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP1018464011- 4פורדחליפי80ידית למנעול מכסה מנוע - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VBP101848582011 4פורדחליפי250קישוט משולש+ניקל דלת ימ-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP101848592011 4פורדחליפי250קישוט משולש+ניקל דלת שמ-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP10184861011- 4פורדחליפי251.3קישוט משולש דלת ימ'-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP101848624D -012 4פורדחליפי400קישוט מטען -פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP101848655D 11  4פורדחליפי400ידית+בית פנס לוחית רישוי במטען פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP101848742012 4פורדחליפי1506.6לבד מכסה מנוע-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
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VBP10184890D 11-4 4פורדחליפי90כיסוי וו גרירה אח'-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP101848955D 12- 4פורדחליפי260מיכל מתיז מים פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP1018562512- 5פורדחליפי15גומי שסתום יניקה פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP1018562612- 4פורדחליפי15גומית שסתום פליטה פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VBP1019162208 4פורדחליפי120גלגלת מותח טיימניג מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VBP10192606 פוקוס L+R '4פורדחליפי190ידית חיצוני אחD ~ 06-07 פוקוס
VBP10195206 4פורדחליפי300.3מוט מקשר למנעול מ.מנוע-פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VBP10201100F150 -015 '015-017פורדחליפי530תושבת שמ' במגן קד ~ F150
VBP10201100F150 -015 '015-017פורדחליפי530תושבת שמ' במגן קד ~ F150

VBP1020199F150 -015 '015-017פורדחליפי530תושבת ימ' במגן קד ~ F150
VBP1020199F150 -015 '015-017פורדחליפי530תושבת ימ' במגן קד ~ F150

VBP10204308-011 4פורדחליפי404.8כיסוי מנוע תח' - פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBP102292X  -016 טסלהחליפי178.64בורג למתלה - טסלהX ~ -021 מודל
VBP102443011-014 פורדחליפי228.3כיסוי מנוע תח' - פוקוסST ~ 012-015 פוקוס

VBP10301610013 סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי435.38בית פנס ערפל שמ' סנדרו
VBP10301611013- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי937בית פנס ערפל קד' ימ' סנדרו
VBP10302610017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי372.4תושבת לפנס ערפל אח' שמ' סנדרו
VBP10302611017- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי372.4תושבת פנס ערפל אח' ימ'-סנדרו
VBP10317530טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי250כבל ידית+מנעול דלת מטען שמ'-טרנזיט

VBP104016112015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי1081.8תושבת לפנס ערפל שמ' +ימ'(סט) - לודג'י
VBP10401711015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי125.8סט תפסים למגן קד' לודג'י

VBP104113312- קוגה ~ 013-016פורדחליפי490כונס עליון לחזית קוגה
VBP1041150712 קוגה ~ 013-016פורדחליפי274.2ריפוד מכסה מנוע קוגה
VBP1041150812 קוגה ~ 013-016פורדחליפי68.9ספוג פנ' פגוש קד' ימ' קוגה

VBP10411508112 קוגה ~ 013-016פורדחליפי86.4ספוג פנ' פגוש קד' שמ' קוגה
VBP1041150912 קוגה ~ 013-016פורדחליפי480.7ידית לכבל מכסה מנוע קוגה
VBP10411523015 קוגה ~ 013-016פורדחליפי290מש' מתיז מים קוגה

VBP104115612 קוגה ~ 013-016פורדחליפי660מכסה בפגוש קד' קוגה
VBP104118712 קוגה ~ 013-016פורדחליפי802.6מבודד תא מנוע קד' קוגה

VBP10412557016- קוגה ~ -017פורדחליפי172.1מסיט רוח קוגה
VBP1059153402-10 קונקט ~ 02-010פורדחליפי559.5ידית דלת קד' שמ' פני'-קונקט
VBP10754711015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי120תפס מגן קד' שמ' מוסטנג
VBP10754711015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי120תפס מגן קד' שמ' מוסטנג
VBP1084555509 4פורדחליפי120כונס אויר ימ'-מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VBP1084650708 4פורדחליפי152.7ריפוד פח אח'-מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VBP1084651508-11 4פורדחליפי700ריפוד מכסה מנוע מונדיאוD ~ 08-011 מונדאו
VBP1084651608 4פורדחליפי30בורג תושבת עליונה רדיאטור מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VBP1084651806 4פורדחליפי135.2מכסה למיכל הגה כח-מונדאו\פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VBP108465212012 4פורדחליפי643.2מיכל פחם-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VBP108465708-011 4פורדחליפי161.4מגן חום מצבר תח' מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VBP10846934פורדחליפי265.9צינור בית פילטר-מונדאוD ~ 06-07 מונדאו

VBP10863523011-  אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי687.6מיכל מתיז מים עם מנוע+חיישן אקספלורר
VBP10863523011-  אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי687.6מיכל מתיז מים עם מנוע+חיישן אקספלורר
VBP1086451113 'אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1800כונס אוויר תח' אקס
VBP1086451113 'אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1800כונס אוויר תח' אקס
VBP10865523016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי580מיכל מתיז אקספלורר
VBP10865523016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי580מיכל מתיז אקספלורר

VBP1086571016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי311.24כונס אויר עליון אקספלורר
VBP1086571016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי311.24כונס אויר עליון אקספלורר

VBP10923598016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי112כיסוי פתח פגוש קד' שמ' אדג
VBP10923598016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי112כיסוי פתח פגוש קד' שמ' אדג
VBP10923599016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי52כיסוי פתח פגוש קד' ימ' אדג
VBP10923599016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי52כיסוי פתח פגוש קד' ימ' אדג
VBP10993100F350 -017 - '017פורדחליפי885תושבת מגן קד' שמ- ~ F350
VBP10993100F350 -017 - '017פורדחליפי885תושבת מגן קד' שמ- ~ F350

VBP1099399F350 -017 - '017פורדחליפי885תושבת מגן קד' ימ- ~ F350
VBP1099399F350 -017 - '017פורדחליפי885תושבת מגן קד' ימ- ~ F350
VBP115688007 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי133.4כיסוי גשר עליון אקסנט

VBP13141513GLC -017 '016-019מרצדסחליפי587.8גריל שמ' תח ~ (W253) GLC
VBP131415131GLC 017-016-019מרצדסחליפי573.2גריל שמ' תח' בלי חור למצלמה ~ (W253) GLC

VBP13141514GLC 017- '016-019מרצדסחליפי1610.7גריל ימ' תח ~ (W253) GLC
VBP131415141GLC 017-016-019מרצדסחליפי562.2גריל ימ' תח' בלי חור למצלמה ~ (W253) GLC
VBP131415589GLC /W253 -016 '016-019מרצדסחליפי2690.7כיסוי רשת לגריל קד ~ (W253) GLC

VBP13141618CLA 117 /012 -B180 014 - '012-018מרצדסחליפי930מתיז לפנס ראשי שמ ~ (W246) B-CLASS
VBP13141619CLA 117 014- 014-018מרצדסחליפי982.1מתיז ימ' למרסס מים ~ (W117) CLA-CLASS
VBP13141818GL350 -017 '016-019מרצדסחליפי634.2תושבת לסמל קד ~ (W253) GLC
VBP13141887(W253) GLC 016-019 - '016-019מרצדסחליפי3293.7ספויילר תח' למגן אח ~ (W253) GLC
VBP13153578W221 07-013 - 010מרצדסחליפי880מנגנון חלון קד' ימ' ללא מנוע-  S-Class W221 - לא פעיל
VBP13153579W221 07-013 - 010מרצדסחליפי880מנגנון חלון קד' שמ' ללא מנוע-  S-Class W221 - לא פעיל
VBP13153678W221 07-013 - '010מרצדסחליפי840מנגנון הרמת חלון אח' שמ-  S-Class W221 - לא פעיל
VBP13153705211 08-03-010מרצדסחליפי51.6קליפס קיבוע כיסוי תא מטען ~ (W211) E-CLASS
VBP13153755211 03-03-010מרצדסחליפי128.4תומך מגן קדמי ימין ~ (W211) E-CLASS
VBP13154101W211 -08 - '03-010מרצדסחליפי230.3מנעול מכסה מנוע עלי ~ (W211) E-CLASS
VBP1315458407-011 221- '06-012מרצדסחליפי264.7כיסוי שפריצר ימ ~ (W221) S-CLASS
VBP1315458507-011 221- '06-012מרצדסחליפי252.6כיסוי שפריצר שמ ~ (W221) S-CLASS
VBP1316161912- 218 '011-017מרצדסחליפי696.8מתיז במגן קד' ימ ~ (W218) CLS-CLASS

VBP1318618E350 -011 - '010-016מרצדסחליפי586.4שפריצר במגן קד' שמ ~ (W207) E-Class COUPE
VBP1318619207 11-010-016מרצדסחליפי533.7שפריצר ימ' במגן ~ (W207) E-Class COUPE

VBP13191578W212 010-014 - '011-016מרצדסחליפי2650.4מנגנון דלת קד' שמ E-class S212 - לא פעיל
VBP13191579W212 010-014 - '011-016מרצדסחליפי2245בסיס למנגנון חלון דלת קד' ימ E-class S212 - לא פעיל
VBP13191618212 11-06-012מרצדסחליפי549.3שפריצר שמ' במגן ~ (W221) S-CLASS
VBP13191619212 010-016מרצדסחליפי595.6מתיז  ימ' לפנס ראשי ~ (W212) E-CLASS
VBP13192103W212 -013 - '010-016מרצדסחליפי1550ניקל מרכזי במגן קד E-CLASS W21 - לא פעיל
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VBP13193587W212 014-015 - 010-016מרצדסחליפי690כיסוי עליון לחזית E-CLASS W21 - לא פעיל

VBP1319371W212 014-015 - 010-016מרצדסחליפי880כונס אוויר עליון E-CLASS W21 - לא פעיל
VBP13194661W213 -016 '017-020מרצדסחליפי1708.2סופג זעזועים ימ' קורת רוחב קד ~ (W213) E-CLASS
VBP13194662GLC -017 '017-020מרצדסחליפי2107.3סופג זעזועים שמ' קורת רוחב קד ~ (W213) E-CLASS
VBP13194672W213 -016 - '017-020מרצדסחליפי698.9כיסוי מנוע תח' שמ ~ (W213) E-CLASS
VBP13194841016- 213 '017-020מרצדסחליפי5562.6ריפוד פגוש אח' תח' מר ~ (W213) E-CLASS
VBP13194880016- 213 '017-020מרצדסחליפי1764.1כיסוי פגוש תח' מר ~ (W213) E-CLASS
VBP13194885016- 213 '017-020מרצדסחליפי1112.5כיסוי פגוש קד' תח' ימ ~ (W213) E-CLASS
VBP13194886016- 213 '017-020מרצדסחליפי825.8כיסוי פגוש קד' תח' שמ ~ (W213) E-CLASS
VBP13195555(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי664.68כונס ימ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS
VBP13195556(W213) E-CLASS  -021 - '021מרצדסחליפי664.68כונס שמ' למגן קד- ~ (W213) E-CLASS

VBP1319618(W212) E-CLASS 010-016 - '010-016מרצדסחליפי642.4מתיז לפנס ראשי שמ ~ (W212) E-CLASS
VBP1320619251 '06-012מרצדסחליפי659.3מתיז ימין במגן קד ~ (W251) R-CLASS

VBP132318888GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי221.3כיסוי פגוש אח' שמ ~ (W156) GLA
VBP132318889GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי221.3כיסוי פגוש אחורי ימ ~ (W156) GLA

VBP13232768(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי3508.4קישוט סף שמ- ~ (W177) A-CLASS
VBP13232769(W177) A-CLASS  -019 - '019מרצדסחליפי3409.9קישוט סף ימ- ~ (W177) A-CLASS
VBP13391841W204 08-011 '07-014מרצדסחליפי896.2ריפוד פגוש אח ~ (W204) C-CLASS
VBP13391882GLA W156 -015 014-018מרצדסחליפי2621.2ריפוד פגוש מרכזי ~ (W156) GLA
VBP13392537W204 -011 '07-014מרצדסחליפי420.8תושבת מספר קד ~ (W204) C-CLASS
VBP13392618C36 010 07-014מרצדסחליפי605.6מרסס מים לפנס קד' שמאל מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VBP13392705W204 -011 - 07-014מרצדסחליפי363.7תפס לסגר מכסה מנוע ~ (W204) C-CLASS

VBP1339271W204 011 - 07-014מרצדסחליפי192.8כונס אויר עליון ~ (W204) C-CLASS
VBP13392711W204 -011 07-014מרצדסחליפי884.9כונס תח' למצנן מים ספרינטר ~ (W204) C-CLASS
VBP13392840010- 204 07-014מרצדסחליפי3210.22ריפוד פגוש קד' עם חור מרצדס ~ (W204) C-CLASS

VBP133928401010- 204 07-014מרצדסחליפי3459.1ריפוד פגוש קד' בלי חור מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VBP1353259508-ויאנו ~ 010-015 - לא פעילמרצדסחליפי108.7פנס מיספר וייאני
VBP13762619204 015-07-014מרצדסחליפי459.3שפריצר לפנס ראשי ימין ~ (W204) C-CLASS
VBP13762804GLK X204 -013 - '07-014מרצדסחליפי304.7תומך אח' שמ ~ (W204) C-CLASS

VBP1376390W164 05-011 מרצדסחליפי769.9מיכל עיבוי לרדיאטור מים מרצדסML164 -לא פעיל
VBP13764578W166 -011 - '012-018מרצדסחליפי1880בסיס למנגנון חלון קד' שמ ~ (W166) GLE-CLASS
VBP13765880W166 13-16 '012-018מרצדסחליפי80.6פקק בפגוש קד ~ (W166) GLE-CLASS

VBP137665231GLA W156-015 014-018מרצדסחליפי430.4פס קישוט ימ' על' בגריל ראדיאטור ~ (W156) GLA
VBP137665232W156 -015 014-018מרצדסחליפי430.9פס קישוט ימ' תח' בגריל ראדיאטור ~ (W156) GLA
VBP137665241GLA W156-015 014-018מרצדסחליפי430.4פס קישוט שמ' על' בגריל ראדיאטור ~ (W156) GLA
VBP137665242GLA W156-015 014-018מרצדסחליפי161.54פס קישוט שמ' תח' בגריל ראדיאטור ~ (W156) GLA
VBP137668801GLA W156 -015 '014-018מרצדסחליפי694.7כיסוי פגוש קד' מר ~ (W156) GLA

VBP138522008- מרצדסחליפי551.1בולם למטען שמ' יושב על הדופן ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VBP1385255308-013 מרצדסחליפי69.4משולש מראה חצי' ימ' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VBP13854603014- מרצדסחליפי335.22כיסיו ערפל קד ימ' -ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VBP13854604014- מרצדסחליפי335.22כיסיו ערפל קד שמ' -ספרינטרW906) ~ 014-018) ספרינטר
VBP13854697010- מרצדסחליפי780.8כונס אוויר למצנן מים ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VBP138546971010- מרצדסחליפי1253.5כונס אוויר למצנן מים ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VBP13861103W205-014 014-018מרצדסחליפי885קישוט לגריל צבע אפור ללא חור למצלמה ~ (W205) C-CLASS

VBP138615891W205 -15 '014-018מרצדסחליפי454.6רשת גריל כיסוי ימ' לפגוש קד ~ (W205) C-CLASS
VBP138615892W205 -15 '014-018מרצדסחליפי449רשת גריל כיסוי שמ' לפגוש קד ~ (W205) C-CLASS
VBP138618411GLA W156 -015  '014-018מרצדסחליפי3468.9ספוליר מגן אח' תח ~ (W156) GLA

VBP13862555W205 -018- 014-018מרצדסחליפי132.9כונס אויר בראדיאטור ~ (W205) C-CLASS
VBP1386262W205  -015 - 014-018מרצדסחליפי1086.76קישוט מטען ~ (W205) C-CLASS COUPE
VBP1390181B-150 -12 '06-011מרצדסחליפי2447.3סמל לגריל קד ~ (W164) ML

VBP13901820W218/W172 '011-017מרצדסחליפי435.1תושבת סמל בגריל קד ~ (W218) CLS-CLASS
VBP139038041A176 -016 '013-018מרצדסחליפי691.6כיסוי ערפל שמ ~ (W176) A-CLASS

VBP13903882A45 A176 016- '013-018מרצדסחליפי230.4תושבת לצינור אגזוז שמ ~ (W176) A-CLASS
VBP1390618A-Klasse W176 -014 '013-018מרצדסחליפי854.7שפריצר במגן קד' שמ ~ (W176) A-CLASS

VBP14002592C117 -014 '014-018מרצדסחליפי249.4כיסוי תח' שמ' בפגוש אח ~ (W117) CLA-CLASS
VBP14002818A117/012- W166 -013 012-018מרצדסחליפי440תושבת לסמל קד' בגריל ~ (W166) GLE-CLASS
VBP14202555S-CLASS 013-017 - 013-017מרצדסחליפי651.1כונס אוויר תח' ימ' למצנן ~ (W222) S-CLASS
VBP14202556S-CLASS 013-017 - 013-017מרצדסחליפי651.1כונס אוויר תח' שמ' למצנן ~ (W222) S-CLASS

VBP142026711W212 -014 - '010-016מרצדסחליפי91.1תפס למגן קד' ימ E-CLASS W21 - לא פעיל
VBP142026712W212 -014 - '010-016מרצדסחליפי80תפס למגן קד' שמ E-CLASS W21 - לא פעיל

VBP15201598CLA W118  -019 - 'חליפי413.86כיסוי תח' שמ' למגן קד
VBP15201599CLA W118  -019 - 'חליפי446.14כיסוי תח' ימ' למגן קד
VBP16201581(W247) GLB  -020 - '020מרצדסחליפי666.7מדרך עליון במגן אח- ~ (W247) GLB

VBP1621054230היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי2191.7מצמד למאורר מנוע היילקס
VBP16518673014- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי168.1מגן מנוע ימ' קורסה
VBP16519755020-  קורסה ~  -020אופל (לובינסקי)חליפי459.5פחית כנף קד' ימ' חיצ' - קורסה
VBP16814613011-  5אופל (לובינסקי)חליפי364.1מעצור דלת קד' - אסטרהD ~ 012-015 אסטרה

VBP1681490010- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי266.4מיכל עיבוי-אסטרה
VBP168157311- אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי296.9מגן מנוע ימ' אסטרה

VBP17254208- 407 407 ~ 05-011פיג'וחליפי715.5מגן מנוע תחתון
VBP1745190C4/01-07 307 04-09 307 ~  01-05פיג'וחליפי358מיכל עיבוי

VBP1749160208- 308-308  ~ 08-014פיג'וחליפי190.09סט כיסוי ערפל
VBP1749358715- 308 308  ~ 08-014פיג'וחליפי504.9כיסוי עליון לפח חזית
VBP17493672R+L 308 -14 308  ~   -015פיג'וחליפי688.23סט כיסויי פנס ערפל
VBP17493712014- 308 ערפל(R+L) 308  ~   -015פיג'וחליפי347.2סט תריסים

VBP17494208-014 308-308  ~ 08-014פיג'וחליפי1290.33מגן מנוע תחתון
VBP176219002 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי169.7מיכל עיבוי -פיזו

VBP17622599-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי256ידית קד' חיצ' ימ' - פג'ו
VBP17712587208 14-208 ~ 012-018פיג'וחליפי497.36כיסוי עליון לפח חזית
VBP17712713208 14-'208 ~ 012-018פיג'וחליפי200.9תפס פנס ערפל ימ
VBP17713513016-  208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי642.5גריל תח' במגן קד

VBP1771353016-   208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי689.9גריל קד
VBP17713531016- 208 206 ~ 011-012פיג'וחליפי938.5גריל שחור+



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBP17713588208 16- 208 ~ 012-018פיג'וחליפי486.1כיסוי עליון לחזית
VBP17713712014- 208 - '208 ~ 012-018פיג'וחליפי199.9סט תפסי ערפל ימ'+שמ
VBP17793712C-1 -015 011-013סיטרואןחליפי283.3סט תושבות לפנס ערפל ~ C1

VBP1779387C1 -014 '011-013סיטרואןחליפי511תושבת פגוש קד ~ C1
VBP17821711016-2008 '2008 ~ 014-017פיג'וחליפי254.69סט תפסים למגן קד
VBP17915613014- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי450.6עוצר דלת קד שמ/ימ-דוקטו

VBP17943008- הרקולס - לא פעילפיאטחליפי367.2ידית דלת הזזה ימ'-הרקולס/ דוקטו
VBP190416101016-קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי932.7סט תושבת לפנס ערפל קאדג'ר

VBP1904187016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי311.1תושבת פגוש קד' קאדג'ר
VBP1907751008- סניק ~ 04-010רנוחליפי580.44מכסה מיכל שפריצר-פלואנס/סניק/מגאן
VBP19079558018 מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1162.5צינור אינטרקולר תחתון מגאן
VBP19082602017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי900.9סט ניקלים מסגרת ערפל קד' - גרנד קופה
VBP19091613017-  מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי334.7עוצר דלת אח' ימ' - גרנד קופה
VBP19091755017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי684.8תושבת לכנף קד' ימ' מגאן 5+4 דל
VBP19091756017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי684.8תושבת לכנף קד' שמ' מגאן 5+4 דל

VBP1914790קליאו ~ 013-017רנוחליפי533.69מיכל עיבוי - קליאו -013/דצ'יה דוקר/רנו קפצור
VBP19148380017- קליאו ~ -017רנוחליפי201.2פנס אור מס' - קליאו
VBP19149697017- קליאו ~ 013-017רנוחליפי887.5כונס אויר מגן קד' קליאו

VBP1914971017-קליאו ~ -017רנוחליפי656.84כונס אוויר על' קליאו
VBP1914985017- קליאו ~ -017רנוחליפי1248סט קישוטים לפנס ראשי קליאו

VBP19149880017- קליאו ~ -017רנוחליפי99כיסוי תח' מגן קד' קליאו
VBP19155380010 - קנגו ~ 08-013רנוחליפי173.2בית פנס אור מספר - קנגו
VBP191615232014 קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי455.3מיכל מתיזים קפצור
VBP19161542013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי560תושבת מגן אח' קפצ'ור
VBP1916165614- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי984.57מגן ראדיטור תחת' קפצ'ור

VBP1916363021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1812.45קישוט לגריל קד' - קפצ'ור
VBP19163631021-  קפצ'ור ~ -021רנוחליפי1709.68קישוט לגריל קד'(חור למצלמה) - קפצ'ור

VBP19224209-011 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי926.51מגן מצננים קד' - פלואנס
VBP192267010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי171.46מחזיר אור אח' ימ' - פלואנס
VBP192268010- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי227.14מחזיר אור אח' שמ' - פלואנס
VBP19294204+ מגאן ~ 04-06רנוחליפי100מגן מנוע תחתון-מגאן

VBP1972551016- טראפיק ~ -014רנוחליפי281.91כיסוי ראי שמ' טראפיק
VBP197255516- טראפיק ~ -014רנוחליפי487.4כיסוי ראי ימ' טראפיק

VBP19725791-014 טראפיק ~ 09-13רנוחליפי776.11בולם לפגוש קד' פלסטיק טרפיק
VBP19753003 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי374.02ידית חיצ' הזזה מסטר

VBP23131880016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי5442.1כיסוי לפגוש קד' איקיוניקס
VBP23202755R-S40 04-012 '04-07וולבוחליפי279.1תומך ימ' למגן קד ~ S40
VBP23202756S40 04-012 '98-03וולבוחליפי206.1תומך שמ' למגן קד ~ S40
VBP23202882L S-40 07 04-07וולבוחליפי898.7קישוט סף ~ S40

VBP2345115S60 -011- '010-018וולבוחליפי1690קישוט סף שמ ~ S60
VBP2345116S60 -010 - '010-018וולבוחליפי1690פלסטיק סף ימ ~ S60

VBP23451523S60-010-018וולבוחליפי524.5מיכל מתיז ~ S60
VBP2401615B3  -013  - '5 ~ 08-012סובארוחליפי2079.3פלסטיק סף שמD B3
VBP2401616XV  -012 - 'סובארוחליפי2079.3קישוט סף ימXV ~ 012-015 ג'יפ

VBP24016523XV 014-סובארוחליפי483.6מיכל שפריצרXV ~ 012-015 ג'יפ
VBP24016610XV 012-'סובארוחליפי165.2תושבת פנס ערפל שמXV ~ 012-015 ג'יפ
VBP24016880011-016 אימפרזה/אאוטבק/XV - '4סובארוחליפי158.2כסוי למגן קדD ~ 013-017 אימפרזה
VBP24017523XV  -018 - סובארוחליפי701.9מיכל מתיז מיםXV ~ -018 ג'יפ
VBP24018550XV 18-  'סובארוחליפי595כיסויי מנוע תחXV ~ -018 ג'יפ

VBP240190019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי306מיכל עיבוי - פורסטר
VBP24021097-00 גראנד לאונה ~ 93-00סובארוחליפי129.42מנעול מכסה מנוע - גראנד לאונה

VBP24651881אוטובאק ~ 08-013סובארוחליפי1403.1קישוט סף ימ' האוטבק 2010לבן
VBP2490590B-4 04 07-09סובארוחליפי181.3מיכל עיבוי-סובארו ~ B4

VBP24906603016 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי359.1כיסוי ערפל קד' ימ' - פורסטר
VBP24906604015- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי359.1כיסוי ערפל קד' שמ' - פורסטאר
VBP24907103016- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי1001.2גריל - פורסטר

VBP24907103T016- פורסטר ~ 016-018סובארוחליפי1001.2גריל - פורסטר
VBP2526161810-12 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי581מתיז שמ' במגן קד' ראנג'רובר

VBP252616181010 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי441מתיז לפנס ראשי שמ' ראנג'רובר
VBP252616182011- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי1454.55עינת מתיז שמ' במגן - ראנגרובר
VBP25261619108 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי441מתיז לפנס ראשי ימין פרילנדר
VBP252616192010- פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי441שפריצר ימ' למגן קד' - לנדרובר

VBP2526252312 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי791מיכל מתיז-רנג' רובר
VBP25262555016- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי341כונס אויר ימ' למגן קד' איווקו
VBP25262556016- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי341כונס אויר שמ' למגן קד' איווקו
VBP25262619012-  איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי691שפריצר במגן קד' ימ' - איווק
VBP25262633013- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי1436.9כונס אויר אח' ימ' למצנן ווג /דיסקברי
VBP25262634013- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי341תושבת על' למצנן מנוע ווג / דיסקברי
VBP25263619דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי261מתיז מים במגן קד' ימין דיסקברי

VBP2526374010- ראנג'רובר ספורט ~ 99-013לאנדרובר/רוברחליפי2826מכסה אקוסטי למנוע רובר ספורט
VBP2526452310-12 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי779מיכל שפריצק קד' ראנג' רובר
VBP25264564014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי1441רשת לכנף ימ' רובר ספורט
VBP25264658014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי141תושבת ימ' לפנס ראשי רובר ספורט
VBP25264659014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי141תושבת שמ' לפנס ראשי רובר ספורט
VBP25264672014- לאנדרובר/רוברחליפי166כיסוי שמ' לתא מנוע רובר ספורט
VBP25264673014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי191כיסוי ימ' לתא מנוע רובר ספורט

VBP2526471014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי631כונס אוויר עליון רובר ספורט
VBP25264872014- ראנג'רובר ספורט ~ 014-017לאנדרובר/רוברחליפי203.37תושבת למגן קד' שמ' רובר ספורט
VBP25264972014- לאנדרובר/רוברחליפי1663.9כונס אוויר מרכזי רובר ספורט
VBP2527255510-13 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי366כונס אויר ימ' למגן קד' דיסקברי
VBP2527255610-13 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי366כונס אויר שמ' למגן קד' דיסקברי

VBP25272657208-011 דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי74המשך לקשת כנף אח' ימ' דיסקברי
VBP25272658208- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי89סופית לקשת כנף אח' שמ' דיסקברי
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VBP25273632013- דיסקאברי 4 ~ 09-016לאנדרובר/רוברחליפי986כונס אויר לאינטרקולר שמ-רנג רובר/דיסקבי

VBP2645286015- אאוטבאק ~ 015-017סובארוחליפי343.2ספויילר מגן אח' אאוטבאק
VBP26452881B-4 -016 - '015סובארוחליפי3099.4קישוט סף ימ- ~ B4
VBP26452882B4 -015- '015סובארוחליפי3099.4קישוט סף שמ- ~ B4

VBP2726142018-  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי2281.61חיישן מרחק קד' - ראנג'רובר ספורט
VBP2726160310-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי881כיסוי פנס ערפל ימ' רובר ווג
VBP2726160410-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי881כיסוי פנס ערפל שמ' רובר ווג
VBP2726188510-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי441כיסוי ימ' למגן קד' רובר ווג
VBP2726188610-12 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי441כיסוי שמ' למגן קד' רובר ווג

VBP2726242020-   016-019  ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי2777.51חיישן מרחק - ראנג'רובר ספורט
VBP27263610015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי331תושבת פנס ערפל שמ' ראנגרובר ווג
VBP27263611015- ראנג'רובר ווג ~ 014-018לאנדרובר/רוברחליפי331תושבת פנס ערפל ימ' ראנגרובר ווג
VBP2728188108-15 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי1155.59קישוט סף ימ' פרילינדר
VBP2728188208-15 פרינלדר 1 ~ 94-05לאנדרובר/רוברחליפי1580קישוט סף שמ' פרילינדר

VBP2728271020-  דיפנדר ~ -020לאנדרובר/רוברחליפי2635.72כונס מרכזי על' - דיפנדר
VBP27282710020-  דיפנדר ~ -020לאנדרובר/רוברחליפי1768.09מסגרת כונס מרכזי על' - דיפנדר

VBP2730290-06 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי173מיכל עיבוי - סיריון
VBP282197551ASX  -020 - 'חליפי127.88תומך כנף קד

VBP28249504-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי530מיכל מים לשפריצר - לנסר
VBP28261008 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי189.18מנעול מ.מנוע לנסר
VBP28264508- 1.8 4מיצובישיחליפי656.1כיסויי שמ' למנוע לנסרD ~ -08 לנסר
VBP28264608- 4מיצובישיחליפי366כיסויי ימ למנוע לנסרD ~ -08 לנסר
VBP28269508- 4מיצובישיחליפי488.7מיכל מתיז מים - לנסרD ~ -08 לנסר

VBP284310904-07 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי282.7מנעול מכסה מנוע - אוטלאנדר
VBP28434523013- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי373.5מיכל מתיז מיים - אוטולנדר

VBP2843462015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי3942ניקל קישוט דלת תא מטען אאוטלנדר
VBP2843558015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי889.9ניקל דלת אח' שמ' אאוטלנדר

VBP28435884013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי1862.51פלסטיק סף שמ' - אאוטלנדר
VBP28733198-00 פג'רו ארוך ~ 98-00מיצובישיחליפי447.7ידית אח' חיצ' ימ' שחור - פג'רו

VBP2881464006-013/-014 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי260ציר עליון לדלת קד שמ'- האנטר
VBP2881472006-010/014- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי260ציר תח' דלת קד' שמ'- האנטר
VBP31216523011 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי292.5מיכל שפריצר סוויפט
VBP31216672011- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי117.5מגן מנוע שמ' סוויפט

VBP31312489-95 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי155.23ידית קד' חיצ' שמ' - סוויפט
VBP31312589-95 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי120.9ידית קד' חיצ' ימ' - סוויפט
VBP31312689-95 סוויפט 89-95סוזוקיחליפי155.23ידית אח' חיצ' שמ' - סוויפט

VBP3137162דל' כסוף+חורSX4 5 סוזוקיחליפי2764.6קישוט מטעןSN413 - לא פעיל
VBP3137252314 קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי187מיכל מתיז מים-קרוסובאר
VBP31701110RH416 4D 02-08 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי217.4דלתית מיכל דלק ליאנה
VBP31701562ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי175.2כבל מכסה מנוע ליאנה

VBP318297216 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2070כונס אויר למצננים-ויטרה
VBP318750-00 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי320.6ידית דלת מטען - גרנד ויטרה

VBP3188171802-05 גימיני- L ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי62.8ידית חיצ דלת קד
VBP3201063012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי862.9פס קישוט לסורג קד' קפטיבה

VBP3208210412 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי989.35גומייה למגן אח' טרווארס
VBP32084523018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי317.5מיכל מתזים - טראוורס

VBP321239006-08 סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי1035.4מיכל עיבוי  - סוואנה
VBP32125511017-  סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי727.8כונס אויר תח' - סוואנה

VBP32131152318 אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי529.34מיכל מתיז מים אקווינוקס
VBP321312498 סוואנה  L 'סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי558ידית חיצ' ק
VBP3213130סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי402.8ידית דלת הזזה סוואנה

VBP32131731016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי518.7תומך מצנן עליון ימ' -אקווינוקס
VBP32131732016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי257.2תומך מצנן עליון שמ' -אקווינוקס
VBP32131791018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1058.99בולם למגן קד' אקווינוקס

VBP321317911018- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי777.5בולם חיצוני למגן קד' ימ'+שמ' אקווינוקס
VBP32133006- אמצעי-סאוונה R סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי709.7ידית דלת הזזה

VBP3217288006-13 אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי3280כיסוי למגן קד' אימפלה
VBP32254672014 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי371.1מגן מנוע שמאל-מליבו
VBP32254673014 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי371.1מגן מנוע ימין-מליבו

VBP3225514013- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי260.5בולם למכסה מנוע שמ' מליבו
VBP32255697{למזגן} מליבו 09 L מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי186.5כונס אוויר

VBP32255697108-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי167.9כונס אויר פינתי קד' ימ' מאליבו
VBP3225652316- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי487.21מיכל מתיז מים מליבו
VBP3225656417 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי140תפס מצנן מים-מאליבו
VBP3225656517 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי140תפס מצנן מים-מליבו

VBP32274208 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי282.1מגן מנוע מרכזי מליבו
VBP32274308-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי391.8כיסוי מנוע תח' ימ' מליבו
VBP32274408-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי255.9כיסוי מנוע תח' שמ' -מליבו
VBP32274608-12 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי186.2כיסוי מנוע תח' שמ' פנימ' - מליבו
VBP32312489-94 אסטרו 89-94 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי87.6ידית קד' חיצ' שמ' שחור - אסטרו
VBP32312589-94 אסטרו 89-94 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי250.6ידית קד' חיצ' ימ' שחור - אסטרו
VBP32315089-94 אסטרו 89-94 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי83ידית דלת מטען - אסטרו
VBP32322495-98 אסטרו 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי295.9ידית קד' חיצ' שמ' שחור - אסטרו

VBP32458661XT5  -021 - 021קדילקחליפי241.8בולם מכסה מנוע-  ~ XT5
VBP3263152311 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי361.24מיכל מתיז ספארק

VBP32702515שברולט קוריאהחליפי83.3ידית קד' ימ' חיצ' - אוואו -05 שחורD ~ 04-08 אוואו
VBP3270452311 4שברולט קוריאהחליפי77.8מיכל מתיז סוניקD ~ 011-017 סוניק
VBP32731587סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי428.5כיסוי עליון לפח חזית-סילווראדו
VBP3273397208 סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי679.9כונס אויר למצנן-סילברדו

VBP3273416014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי537.4פחית פתיחת אוויר סילברדו
VBP3273552316 סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי622.7מיכל שפריצר-סילברדו
VBP32851608010 4שברולט קוריאהחליפי27.7תפס פנס ראשי שמ'-קרוזD ~ 09-011 קרוז
VBP3285160910-12 4שברולט קוריאהחליפי27.8תפס פנס ראשי ימין קרוזD ~ 09-011 קרוז
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VBP3293163010- קאמרו ~ 011-015שברולט אמריקהחליפי455.2גריל קד' עליון קאמרו
VBP3710413011- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי269.3בולם מכסה מנוע - גרנד צ'ירוקי

VBP3710450111 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי837.1פלסטיק יניקה אויר במגן קד'-גרנש שירוקי
VBP37104582011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי619.3כיסוי מגן מנוע גראנד שירוקי

VBP3710461010 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי234.6בולם דלת מטען ימ. גרנד שירוקי
VBP3710485011 ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי198.4מסגרת פנס ערפל קד' ימ'-ג.שרוקי

VBP3710485T011 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי198.4מסגרת פנס ערפל קד' ימ'-ג.שרוקי
VBP3710486011- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי966.9מסגרת פנס ערפל קד'-שירוקי
VBP3710514014-015 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי977.1מיכל עיבוי מים בלי כוס -גראנד שירוקי
VBP3710519014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי329.4בולם לדלת מטען ימ' ג'יפ שירוקי
VBP3710520014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי453.4בולם לדלת מטען שמ' ג'יפ שירוקי

VBP37105523014-  שירוקי ~ 014-018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי331.1מיכל מתיז מים - שירוקי
VBP37105542014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי747.6תושבת למגן אח'  צ'ירוקי
VBP3710558214 גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1479.3כיסוי גחון קד'-ג.שרוקי
VBP37105608014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי725.5תומך פנס קד' שמ' -גרנד שירוקי
VBP37105609014- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי632תומך פנס קד' ימ' -גרנד שירוקי
VBP3710579114 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5802.4קלקר קד'-ג.שרוקי
VBP37107100015-017 קולורדו ~ 04-08שברולט אמריקהחליפי446.6תושבת מגן קד' שמ' קולורדו
VBP37107523015-017 קולורדו ~ 04-08שברולט אמריקהחליפי309מיכל מתיז מים קולורדו

VBP37107880T-015 קולורדו ~ 04-08שברולט אמריקהחליפי8516.9כיסוי למגן קד' קולורדו
VBP3710799015-017 קולורדו ~ 04-08שברולט אמריקהחליפי543.6תושבת מגן קד' ימ' קולורדו

VBP3716580408- קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי349.8תומך אח' שמ' - טאון קאנטרי
VBP373319012-16 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי450.8מיכל עיבוי מים -רינגלר
VBP3761183ATS 013- '013-016קדילקחליפי363.8ניקל לפנס ראשי ימ ~ ATS
VBP3761184ATS 013- '013-016קדילקחליפי309.9ניקל לפנס ראשי שמ ~ ATS
VBP3761185ATS 15-'013-016קדילקחליפי727.6מסגרת ערפל קד' ימ ~ ATS

VBP37611852ATS013- 013-016קדילקחליפי342.9מסגרת פנס ערפל ימין ~ ATS
VBP3761186ATS -013- '013-016קדילקחליפי725.6מסגרת לפנס ערפל קד' שמ ~ ATS

VBP37611861ATS -013 013-016קדילקחליפי525.2מסגרת לפנס ערפל קד' שמ' ללא חור ~ ATS
VBP3761187ATS 13 013-016קדילקחליפי1432.6ניקל מגן אח' קדילאק ~ ATS
VBP3761390XT5 -18- 016-020קדילקחליפי439.7מיכל עיבוי ~ XT5

VBP37651791SRX 10-15 '011-016קדילקחליפי2568.7בולם למגן קד ~ SRX
VBP3812179111-13 ריגאל 11-13 - לא פעילביואיקחליפי2088.4בולם למגן קד' ריגל
VBP401075304D 06 4הונדהחליפי496.5כבל דלתית דלק+מטען-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VBP4010754706 סיויק - R '4הונדהחליפי322.1טפט דלת אחD ~ 06-09  סיוויק
VBP4010755206- 4הונדהחליפי321.4טפט דלת קד' שמ' - סייויקD ~ 06-09  סיוויק
VBP4010755306 4הונדהחליפי321.4טפט דלת קדמי ימין-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VBP4010760107 4הונדהחליפי349.2זכוכית מראה שמאל-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק

VBP4010839012 4הונדהחליפי154תומך גריל קד' ימ' סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VBP4010840012-017 4הונדהחליפי163.4תומך גריל קד' שמ' - סיויקD ~ 012-017 סיוויק

VBP4010855312 '4הונדהחליפי214.8טפט קד' ימ' סיויק 4דלD ~ 012-017 סיוויק
VBP401095231USA-015 4הונדהחליפי572.1מיכל מתיז מים סיווקD ~ 012-017 סיוויק

VBP40110595D 018-5הונדהחליפי434.8קישוט לדלת קדמי שמאלי  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VBP401106415D 018-5הונדהחליפי212.9ציר עליון לדלת קדמי ימין  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק

VBP4011064115D 018-5הונדהחליפי259.5ציר תחתון לדלת קדמי ימין  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VBP40112692-95 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי206.9ידית אח' שמ' חיצ' - סיוויק
VBP40130996-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי182.35מנעול מכסה מנוע - סיוויק
VBP40132596-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי216.7ידית דלת קד' ימ' חיצ' סיוויק
VBP40159501-04 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי350.13מיכל מים למגבים ללא מנוע - סיוויק
VBP40171006-010 4הונדהחליפי181.8מנעול מ.מנוע - סיוויקD ~ 06-09  סיוויק

VBP40204902.0 03+ אקורד ~ 03-05הונדהחליפי257.5מיכל עיבוי אקורד
VBP4020552309- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי590.13מיכל מתיז -אקורד
VBP4020555909 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי339.2תפס חיישן חנייה אקורד
VBP4020579108-12אקורד ~ 09-011הונדהחליפי248.3בולם זעזועים קד' אקורד

VBP402059009- אקורד ~ 09-011הונדהחליפי194.9מיכל עיבוי- אקורד
VBP4020665609 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי411.4ניקל גריל עליון-אקורד

VBP40206656008-12 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי504.99כונס אוויר על' לגריל - אקורד
VBP4020667109 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי160כיסוי פח חזית אקורד
VBP40207523013- אקורד ~ 012-017הונדהחליפי902.1מיכל מתיז מים מוש'+ מנוע - אקורד

VBP4031424D -012 4הונדהחליפי369.33מגן אבנים קד' תח' סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VBP4045401CRV 07 06-07הונדהחליפי333.9כיסוי גשר עליון ~ CRV

VBP404545911CRV 09 08-012הונדהחליפי310.2גומי גשם קד ימ ~ CRV
VBP40455523CRV 010- 08-012הונדהחליפי349מיכל שפריצר ~ CRV
VBP40456572CRV 13-013-014הונדהחליפי171.7זרוע מגב אח ~ CRV

VBP4045658CRV 013-013-014הונדהחליפי911.1ניקל במשקוף דלת קדמי ימין ~ CRV
VBP4045663CRV 13 '013-014הונדהחליפי616.5מיכל אויר בכנף שמ ~ CRV

VBP40511100CHR  -016 - '016טויוטהחליפי652.22כיסוי ערפל קד' שמ- ~ C-HR
VBP40511101C-HR 17- '016טויוטהחליפי652.22תריס ימ' למגן קד- ~ C-HR

VBP405111523CHR -017 016טויוטהחליפי515.7מיכל עיבוי - טויוטיה- ~ C-HR
VBP40511671CHR 017- 016טויוטהחליפי554.3מגן מנוע ימ' - טויוטה- ~ C-HR
VBP40511672CHR 017- 016טויוטהחליפי554.3מגן מנוע שמ' - טויוטה- ~ C-HR
VBP40511757C-HR  -016 - 016טויוטהחליפי637.9תומך ימ' לפח חזית- ~ C-HR
VBP40511758CHR -017 016טויוטהחליפי637.9תומך שמ' לרדיאטור - טויוטיה- ~ C-HR

VBP4051199CHR -017 - '016טויוטהחליפי421.69תומך חיישן מגן קד- ~ C-HR
VBP4062256105 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי716.9תושבת מנוע ימ' ג'אז
VBP4062352310-12 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי457.9מיכל מתיזים -ג'אז
VBP40623559011- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי370.5תושבת חיישן במגן קד' גאז
VBP40624558CRV 13- '013-014הונדהחליפי830חיישן מרחק קד' שמ ~ CRV
VBP4062551515- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי432.1כיסוי פח אחורי ג'אז
VBP40625547019-  015-018 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי90טפט דלת אח' ימ' - ג'אז
VBP40625548015- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי90טפט דלת אח' שמ' - ג'אז
VBP40625552015- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי243.6טפט דלת קד' שמ'-ג'אז
VBP40625553019-  015-018 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי243.6טפט דלת קד' ימ' - ג'אז
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VBP40625640016-ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי120ציר דלת קד' שמ' עליון ג'אז

VBP406256401016-ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי120ציר דלת קד' שמ' תחתון ג'אז
VBP40626560015-  ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי573.4ידית קד' ימ' חיצ' - ג'אז
VBP40626565019-  015-018 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי254ציר דלת אח' ימ' על' - ג'אז

VBP406265651018- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי254ציר לדלת אחורי ימין ג'אז
VBP40626578017 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי660מנגנון נעילה דלת קד' שמ'-ג'אז
VBP40626592017 ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי118.7אטם סביב דלת קד' שמ-ג'אז
VBP40626718016-ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי390ידית חיצוני קד' שמ' ג'אז
VBP40701547HRV -015 - '016-018הונדהחליפי160טפט דלת אח' ימ ~ HRV
VBP40701548L HRV 14 '016-018הונדהחליפי160טפט דלת אח ~ HRV
VBP40701552HRV  -016 - '016-018הונדהחליפי160טפט דלת קד' שמ ~ HRV
VBP40701553HRV  -016 - '016-018הונדהחליפי160טפט דלת קד' ימ ~ HRV
VBP40701591HRV  -016 - '016-018הונדהחליפי289.4גומי עומד דלת אח' ימ ~ HRV
VBP40701673HRV -016 - '016-018הונדהחליפי1712מגן מנוע קד' ימ ~ HRV

VBP42053601G09 אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי2332.57מחשב פנסים אבנסיס
VBP42053807G04 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי1582.35ג'נט גלגל - אוונסיס

VBP4205562G012- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1306.38ניקל מכסה אח' - אוונסיס
VBP42056511G016-אונסיס ~ 016-018טויוטהחליפי320.42מגן למצנן מים אונסיס

VBP4206367208 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי346.28מגן מנוע שמ'- יאריס
VBP4206367308 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי307.7מגן מנוע ימ' יאריס
VBP42066672014- 4טויוטהחליפי1155.3מגן מנוע שמ' קורולה 11/12 / יאריסD ~ 011-012 קורולה
VBP42066673011- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1155.3מגן מנוע ימין יאריס

VBP42080555GLE  -018 טויוטהחליפי241.04כונס אויר ימ' למצנן מים - קאמריLE ~ -018 קאמרי
VBP42080755LE  -018 טויוטהחליפי638.6כיסוי לכנף קד' ימ' - קאמריSE ~ -018 קאמרי
VBP42080756017-  טויוטהחליפי638.6פחית כנף קד' שמ' - קמריSE ~ -018 קאמרי

VBP42080970GLE  -018 טויוטהחליפי3333.04כונס חשמלי מרכזי למגן קד' - קאמריLE ~ -018 קאמרי
VBP42082310 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי638.2מגן מנוע ימ' קאמרי
VBP42082410 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי698.2מגן מנוע שמאל קאמרי

VBP4208252312- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי798.4מיכל מתיז מים-קאמרי
VBP4208403015 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי253.6בולם ימ' למכסה מנוע קאמרי
VBP4208404015- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי230.9בולם שמ' למכסה מנוע -קאמרי

VBP42084102015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי434.9מנעול מ.מנוע קאמרי
VBP42088101018- טויוטהחליפי437.7מנעול מכסה מנוע קאמריSE ~ -018 קאמרי

VBP4208890-018 קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי618.4מיכל עיבוי - קאמרי
VBP420891523018-  טויוטהחליפי513.3מיכל מתיז מים - קאמריSE ~ -018 קאמרי

VBP42094303 4טויוטהחליפי580.3כיסוי ימין למנוע קורולהD ~ 03-04 קורולה
VBP42094404 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי751.8מגן מנוע שמ'-אוונסיס

VBP421110536019-  4טויוטהחליפי234.22סמל "הייבריד" - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP421110538019-  4טויוטהחליפי277.07סמל "קורולה" - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP42111055L019-  4טויוטהחליפי265.59כיסוי מראה שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP42111055R019-  4טויוטהחליפי265.59כיסוי מראה ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP42111080L020-  4טויוטהחליפי305.59פנס ראי שמ' - קורולה  -019 - יאריסD ~ -019 קורולה
VBP42111080R020-  4טויוטהחליפי558.56פנס ראי ימ' - קורולה  -019 - יאריסD ~ -019 קורולה
VBP421110881019-  4טויוטהחליפי2089.62פלסטיק סף ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP421110882019-  4טויוטהחליפי2089.62פלסטיק סף שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VBP421151019-  4טויוטהחליפי1189.52גריל קד חיצוני(מושלם עם ניקלים) - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP4211513019-  4טויוטהחליפי709.51ניקל גריל שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP4211514019-  4טויוטהחליפי709.51ניקל גריל ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VBP4211570605- 4טויוטהחליפי9.2קליפס לביטנה קד' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP4211609G2003 4טויוטהחליפי342.41צלחת נוי קורולהD ~ 03-04 קורולה

VBP421162019-  4טויוטהחליפי1565.6קישוט מכסה מטען - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP42117501G08- 4טויוטהחליפי394.3פתח איוורור ימ' למזגן קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP42117541G08- 4טויוטהחליפי561.66גריל טורפדו ימ' קורולהD ~ 08-010 קורולה

VBP4211767208 4טויוטהחליפי15.1קליפס למגן פרדו+קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP4211767308 קורולה-R 4טויוטהחליפי162.6מגן מנועD ~ 08-010 קורולה

VBP42117871G06- 4טויוטהחליפי79.54ידית תא כפפות קורולהD ~ 05-07 קורולה
VBP42117UNהיילקס ~ 98-01טויוטהחליפי12קליפס למגן קד' טויוטה+לקסוס
VBP4211831019-  4טויוטהחליפי81.9קישוט פנס אח' ימ' - קורולהD ~ -019 קורולה
VBP4211841019-  4טויוטהחליפי81.9קישוט פנס אח' שמ' - קורולהD ~ -019 קורולה

VBP42119558013- 4טויוטהחליפי440צינור כניסת אוויר קורולהD ~ 013-015 קורולה
VBP42119591G14 4טויוטהחליפי459.94גומי דלת אח' ימ'-קורולהD ~ 013-015 קורולה
VBP42119592G13- 4טויוטהחליפי459.94גומי דלת אח' שמ'(דלת)קורולהD ~ 013-015 קורולה

VBP4212247G09-10 וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי87.72כיסוי מצבר - וורסו
VBP42122555G12- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי362.14כונס רוח ימין וורסו

VBP42122702011- וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי9.7קליפס לביטנה קד' - ספייס ורסו
VBP4212975908-010 היילנדר ~ 08-014טויוטהחליפי1276.1מיכל מתזים היילנדר

VBP4213246014- היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי506.6עמוד מנעול - היילנדר
VBP42132604017- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי2069.1כיסוי פנס קד' שמ' - היילנדר

VBP4213340020-  חליפי2305.3תושבת לגריל קד' - היילנדר
VBP42133555G020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי482.36כונס ימ' למצנן מים - היילנדר
VBP42133556G020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי428.44כונס שמ' למצנן מים - היילנדר

VBP4213374G020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי2244.25ריפוד מכסה מנוע - היילנדר
VBP42133755020- חליפי698.63תומך כנף קד' ימ' היילנדר
VBP42133756020- חליפי330.3תומך כנף קד' שמ' היילנדר

VBP42142498-02 4טויוטהחליפי123ידית קד' חיצ' שמ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VBP42142598-02 4טויוטהחליפי179.99ידית קד' חיצ' ימ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VBP42143198-02 4טויוטהחליפי88.9ידית קד' פנימי ימ' אפור - קורולהD ~ 98-00 קורולה

VBP42152537013- אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי646.2תושבת מספר קד' אוואלון
VBP42161672013-014 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי1289.1מגן מנוע תחתון שמ' אוולון
VBP42161673013-014 אוואלון ~ 013-017טויוטהחליפי1009.7מגן מנוע תחתון ימ' אוולון

VBP42164105 4טויוטהחליפי320.9מגן מנוע תחתון קורולהD ~ 05-07 קורולה
VBP4218414D 08-11 4טויוטהחליפי308.99מנן מנוע תח' גדול קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP42212293-98 טרופר ~ 93-98איסוזוחליפי143.6ידית קד' חיצ' שמ' שחור - טרופר
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VBP42251697G4 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי531.33כונס אוויר ראב

VBP42253617ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי12.9קליפס קשת ראב 4 06-012 / ויגו כחול מרובע
VBP42253617108-012 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי23קליפס לקישוט דלת - קרוזר [כתום]/ראב

VBP4225361808-012 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי8.4קליפס לקשט כנף (כחול) -פרדו -03/ראב
VBP42253697Gראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי2260.76כונס מאווררים ראב 08 4 יבוא אישי

VBP4225370606-012 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי44.2תפס ביטנה - ראב
VBP42256605013-017 - 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי5קליפס לכנפון ראב
VBP42256618013- ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי27.1קליפס קשת במגן קד' ראב
VBP42256702013- 4 ראב/IS250 014 -08-013לקסוסחליפי16.5קליפס כיסוי עלי' לחזית ~ IS250
VBP422567554 11 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי561.98תומך כנף קד' ימ'-ראב
VBP422567564 11 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי561.98תומך כנף קד' שמ'-ראב
VBP4225734G4 016 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1046.97קלקר מתחת לגלגל ספייר-ראב

VBP4225762016- 4 ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1908.56קישוט מטען תחת' - ראב
VBP4225890019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי648.1מיכל עיבוי - ראב

VBP422842RAV4 2004-2006 'ראב-4 ~ 05-06טויוטהחליפי830.9כיסוי מנוע תח
VBP42301105G03+ פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי268.64מיכל כניסת אויר פרדו

VBP423013014-017 פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי724.3בולם מכסה מנוע ימ' - פרדו
VBP42301612G98-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי415.53תושבת לתיבת העברה פרדו

VBP423021403- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי868.8בולם מכסה מנוע שמ' פרדו
VBP423021503 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי867.8בולם מכסה מנוע ימ פרדו
VBP423022003-09 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1162.7בולם מכסה מנוע שמ' - פראדו

VBP4230261308-011 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1087.1מעצור דלת קד' ימ' - לאנד קרוזר פראדו
VBP42302613108-011 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי415.7מעצור דלת קד' שמ' - לנד קרוזר פראדו
VBP42302613207- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי515.9עוצר דלת קד' ימ' - לנד קרוזר
VBP42302613307- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי515.9עוצר דלת שמ' - לנד קרוזר

VBP4230264003- פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי355.9ציר לדלת מטען שמ' - פראדו
VBP4230264103-07 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי994.6מעצור לדלת קד' שמ' - לאנד קרוזר

VBP423029098-07 לנד קרוזר 73 98 - לא פעילטויוטהחליפי1802.9מיכל עיבוי לנדקרוזר
VBP423030911 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי3668.6תושבת גלגל ספר (פנימי) פרדו

VBP4230409G15 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי282.7כפה לג'נט פרדו
VBP42304807Gפראדו ~ 03-09טויוטהחליפי5265.39ג'נט מגנזיום 17 לנדקרוזר
VBP42304972G018-  פרדו ~ -018טויוטהחליפי2254.46מיכל עודפים לאינטרקולר - פרדו

VBP42341005- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי327.58מנעול מ.מנוע ויגו
VBP423442011-016 ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי232.56מגן מנוע ימ' - ספייס וורסו
VBP42344314 ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי349.3מגן מנוע שמ'-ספייס וורסו

VBP4236167208 הוריס-L 5טויוטהחליפי114.63מגן מנועD ~ 08-010 הוריס
VBP42363490G010-013 5טויוטהחליפי389.8ניקל מטען הוריסD ~ 010-012 הוריס
VBP42363555G012 5טויוטהחליפי420.42כונס אויר ימ' למצנן מים הוריסD ~ 010-012 הוריס

VBP423652313 5טויוטהחליפי571.25מיכל מתיז הוריסD ~ -013 הוריס
VBP423843012-014 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי641.23מגן מנוע שמ' - קאמרי
VBP424813פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי401מגן מנוע ימ'פיריוס
VBP424814פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי401מגן מנוע שמ'פיריוס

VBP4248167311-10 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי721.4כונס מנוע ימ'פריוס
VBP42481807Gפריוס ~ 07-09טויוטהחליפי2859.68ג'נט מגנזיום-פריוס

VBP42481861010 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי721.36כיסוי מצנן שמן פריוס
VBP424822010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי706.29בולם תא מטען שמאל פריוס
VBP4248221014-פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי706.29בולם מטען ימין פריוס

VBP42482618010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי194.4צינור מיכל מתיז מים פריוס
VBP42482672012-פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי634.9מגן מצנן שמאל פריוס

VBP42483152316- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי570.1מיכל מתיז מים פריוס
VBP4248315231016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי570.1מיכל מתיז מים - פריוס

VBP424831558016 - פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי675.7צינור אוויר פריוס הבריד
VBP4248367314 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי690.6כונס אויר ימ'-פריוס

VBP4248446016- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי304.25עמוד מנעול פריוס
VBP42484885T016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי196.3כיסוי ימ' למגן - פריוס

VBP42552497-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי242.7ידית דל' מטען-הייס
VBP42812792-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי220ידית אח' חיצ' ימ' - היילקס

VBP428143406- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1130מנגנון שמשה קד' שמ' ויגו חשמלי
VBP428143506- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי538.1מנגנון שמשה קד' ימ' ויגו חשמלי

VBP42814618016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי844.4מתיז שמ'-טויוטה ויגו
VBP4281461916- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי844.4שפריצר במגן קד' ימ' ויגו

VBP42814733G06 הילקיס ויגו L ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי570.81מגן מנוע
VBP42815618ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי12קליפס קשט כנף - ויגו אדום

VBP4281563016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1681.2כיסוי גריל עליון-טויוטה ויגו
VBP42821098-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי95.8מנעול מכסה מנוע היילקס
VBP42822498-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי161.6ידית קד' חיצ' שמ' - היילקס
VBP42822598-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי161.6ידית קד' חיצ' ימ' - היילקס

VBP42841673016-017 פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי299.3מגן מנוע תח' ימ' פריוס
VBP42849505- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי310.25מיכל עיבוי ויגו
VBP428496ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי260.4מיכל מתיז מים-הילקס ויגו

VBP43011523RX 350 08-015לקסוסחליפי1627.98מיכל שפריצר-לקסוס ~ RX350
VBP43014880RX200T/350/450H -016 016לקסוסחליפי404.6כיסוי מגן קד' לקסוס-    RX350 ג'יפ - לא פעיל

VBP4302313IS 250 -014 '014-018לקסוסחליפי1035.8בולם מכסה מנוע ימ'+שמ ~ IS250H
VBP43023523NX300H -018 018-021לקסוסחליפי658.6מיכל מתיז מים ~ NX300H
VBP43023595IS250 -017 014-018לקסוסחליפי2038כיסוי תח' מגן קד' לקסוס ~ IS250H
VBP43023596NX -015 014-018לקסוסחליפי207.8פח שמאל לגשר ~ NX350
VBP43034103GS350 -016 - 012-015לקסוסחליפי2098.8קישוט גריל תח' ללא חור ~ GS350
VBP43042571RX350 012- 08-015לקסוסחליפי313.4מיכל מתיז ~ RX350
VBP43042791ES350 013-015 '013-018לקסוסחליפי1213.16בולם מגן אח ~ ES350

VBP43141523G018-  011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1051.04מיכל מתיז מים - סיינה
VBP43142522G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1791.33מנוע מיכל מתיז מים - סיינה

VBP4314264G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי1370.94מנעול מכסה מנוע - סיינה
VBP4314279115- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי366.6בולם מגן קד' סיאנה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBP44109592-96 סאני 92-96 - לא פעילניסןחליפי732.5מיכל מים למגבים מוש' - סאני

VBP44151613G08 טידה ~ 08-012ניסןחליפי237.49מעצור לדלת קד' שמאל טידה
VBP441596טידה ~ 08-012ניסןחליפי714.98מיכל שפריצר-טידה

VBP44161755013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי261.5תושבת לכנף אלטימה/מקסימה
VBP44161756013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי266.5תושבת לכנף ימ' אלטימה/מקסימה

VBP442237515G01-03 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי428.32כיסוי סטרייקר לפח אח'  אלמרה
VBP4422535G015-  אלמרה ~ -015ניסןחליפי209.61המשך טורפדו ימ' - אלמרה

VBP44225911G015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי237.24גומי גשם דלת קד' שמ' - אלמרה
VBP4426555G011 מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי57.04כונס אויר ימין-מיקרה אקו
VBP4426621Gמיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי257.72תריס מזגן מרכזי ימ אקו-מיקרה

VBP442665921G013- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי228.65גומי גשם דלת קד' שמ' - אקו מיקרה
VBP4426662G14-  מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1063.78קישוט מטען מיקרה

VBP44266700G015-מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי351.31ידית חלון אחורי שמאל מיקרה
VBP44266ELG011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי101.75כיסוי ראי שמ' - מיקרה
VBP44266ERG011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי108.12כיסוי ראי ימ' - אקו מיקרה
VBP4426831G11- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי248.63קלקר לג'ק במטען מיקרה

VBP4426850592G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי468.44גומי מוביל שמשה אח' שמ' - מיקרה
VBP442685110G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי158.95דלתית דלק - מיקרה

VBP44268553G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי180.46טפט לדלת קד' ימ' - מיקרה
VBP442685547G019-  חליפי431.38טפט לדלת אח' ימ' - מיקרה
VBP442685761G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי256.62ידית חיצ' לדלת אח' ימ' - מיקרה
VBP442685803G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי155.72מוט מכסה מנוע - מיקרה
VBP442685860G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי205.53כיסוי זרוע מראה שמ' - מיקרה
VBP442685921G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי547.4גומי מוביל שמשה קד' שמ' - מיקרה

VBP44268592G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי310.23גומי גשם אח' שמ' - מיקרה
VBP4426860G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי122.32משולש לראי חיצ' שמ' - מיקרה

VBP44268621G019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי469.46ספויילר נוי שמ' לדלת מטען - מיקרה
VBP44271532013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי150תושבת עליונה מגן קד' אלטימה
VBP44271535013-  אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי733.8חיזוק על' למגן קד' - אלטימה
VBP4427158413-16 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי373.1כיסוי שפריצר ימ' אלטימה
VBP4427158513-16 אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי166.5כיסוי שפריצר שמ' אלטימה
VBP44271757013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי355.4תושבת רדיאטור ימ' אלטימה
VBP44271758013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי812.8תושבת רדיאטור שמ' אלטימה
VBP44271759013- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי95פיה למיכל מתזים אלטימה

VBP44353553G015-  מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי151.73טפט משקוף דלת קד' ימ' - מקסימה
VBP44353750Gנוט ~ 06-010ניסןחליפי73.36מכסה מיכל שפריצר-נוט
VBP44353873G015-018 מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי271.15כונס ימ' למצנן מים - מקסימה

VBP4453287016 נוט ~ 011-014ניסןחליפי1020.33תושבת למגן -נוט
VBP44534208- טידה ~ 08-012ניסןחליפי758.54מגן מנוע תחתון טידה

VBP4455187G010- נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי970.62תושבת למגן קד' עליון (סרגל) - נוורה
VBP44552601G018-  נווארה ~ -018ניסןחליפי2668.49מחשב כריות אויר - נווארה
VBP44552610G18 נווארה ~ -018ניסןחליפי205.36תושבת לפנס ערפל שמאל נאוורה

VBP44601563ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי480.6מנעול מכסה מנוע ניסן ג'וק
VBP4467157811-15 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1227.2מנוע מנגנון חלון קד' שמ' ג'וק
VBP4467157911-15 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1699.3מנוע מנגנון חלון קד' ימ' ג'וק
VBP4467167811-15 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1200.4מנוע מנגנון חלון אח' שמ' ג'וק
VBP4467167911-15 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1150מנוע מנגנון חלון אח' ימ' ג'וק

VBP44671803G010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי415.91מוט מכסה מנוע - ג'וק
VBP4467191G010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי133.88כיסוי זרוע מגב אח' - ג'וק

VBP44672523G010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי768.91מיכל מתיז מים - ג'וק
VBP44673110G020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי127.5דלתית דלק - ג'וק
VBP44673511G020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי226.53כונס אוויר תח' למעבה - ג'וק
VBP44673761G020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי1464.98ידית חיצ' אח' ימ' - ג'וק
VBP44673762G020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי927.18ידית חיצ' אח' שמ' - ג'וק

VBP4472152308-010 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי1162מיכל שפריצר - אקסטריל
VBP44723523018-  אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי913.8מיכל מתזים-אקסטריל

VBP4472387016 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1682.96חיזוק למגן קד' אקסטרייל
VBP4472402G019-  אקסטריל ~ -019ניסןחליפי944.95כיסוי אנטנה - אקסטריל

VBP44724110G016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי685.36דלתית דלק-אקסטריל
VBP44724533G019-  אקסטריל ~ -019ניסןחליפי154.36מכסה בית פיוזים שמ'  - אקסטריל
VBP44724544G17 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי19.81גומי ידית דלת נהג-אקסטריל
VBP44724875G016-  אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי1174.79קישוט שמשה קד' אקסטריל

VBP4480271GGTR  -015 - 015ניסןחליפי2897.91כונס אויר על' למצנן- ~ GTR
VBP4480511GGTR  -015 - '015ניסןחליפי1870.34כונס אויר מרכזי תח- ~ GTR
VBP4480599GGTR  -015 - 015ניסןחליפי541.11חיישן כרית אויר- ~ GTR

VBP448625231(עם מתיז לפנסים)  קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי913.6מיכל מתיז מים-קשקאי -09
VBP44862613014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי506.6עוצר דלת קד' שמ'/ימ' - קשקאי

VBP448626131014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי370.9עוצר דלת אח' שמ'/ימ' - קשקאי
VBP448629008-013 - קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי674.6מיכל עיבוי - קשקאי

VBP448635911G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי136גומי תח' דלת קד' ימ'- קשקאי
VBP44863757015- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1249תומך רדיאטור ימ' קשקאי
VBP44863758015- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי550תומך רדיאטור שמ' קשקאי

VBP44863872G018-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי162.27כונס אויר שמ' למצנן - קשקאי
VBP4486390014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי517.96מיכל עיבוי - קשקאי

VBP448654533G12 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי585.57קופסאת פיוזים-קשקאי
VBP44866592G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי729.22גומי גשם לדלת אח' שמ' - קשקאי
VBP44911505G020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי436.73מבודד כנף קד' שמ' - סנטרה
VBP44911506G020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי201.37פחית לכנף קד' ימ' - סנטרה
VBP44911515G020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי546.89כיסוי פח אח' - סנטרה

VBP44911523017- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1045.21מיכל מתיז מים - סנטרה
VBP44911542016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי980קלקר למגן אח' - סנטרה

VBP44911544G016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי230.69המשך ידית דלת קד/אח ימ' -סנטרה
VBP44911565G016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי284.33ציר לדלת סנטרה
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VBP44911619G016-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי354.11אגן שמן מנוע - סנטרה

VBP4491263020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי2111.1גריל קד' פנ' - סנטרה
VBP450510M2 -08 5 ~ 08-015מזדהחליפי69מנעול מכסה מנועD M2

VBP450515612 מזדה R 5 ~ 08-015מזדהחליפי419תושבת מנועD M2
VBP450515622 010 מזדהחליפי290תושבת מנוע שמ מזדהM2 011-015 ~ סדן
VBP45051565M2 '5 ~ 08-015מזדהחליפי104ציר דלת קד שמ' תחD M2
VBP450515722 5 ~ 08-015מזדהחליפי50מגב אח' -מזדהD M2
VBP45051575M2 5D 08-012 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי84פחית סגירה לפינה ימD M2
VBP450515762 5 ~ 08-015מזדהחליפי115מתח הרמת חלון-מזדהD M2
VBP45051591M-2+08 5 ~ 08-015מזדהחליפי74גומי גשם דלת אח ימD M2
VBP45051592M2 4D - '5 ~ 08-015מזדהחליפי77גומי גשם אח' שמD M2
VBP45051594M-2+08 5 ~ 08-015מזדהחליפי88גומי גשם דלת קד שמD M2

VBP45051605D M2 08-015 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי145משולש לראי חיצ' שמD M2
VBP45051602M-2-08 5 ~ 08-015מזדהחליפי93מוט אנטנהD M2
VBP45051661M2 -08 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי77בולם מטען אחD M2

VBP4505173M2-M5 011-015מזדהחליפי12תפס מצנן עליון עליון ~ M5
VBP4505190M-2+08 5 ~ 08-015מזדהחליפי102מנוע מתיז מיםD M2
VBP4505202M2 10-5 ~ 08-015מזדהחליפי56אנטנהD M2

VBP45052586מזדהחליפי160פלסטיק פח חזית עליון מזדה 2 סדאןM2 011-015 ~ סדן
VBP45052591M2 4D - 'מזדהחליפי88גומי גשם אח' ימM2 011-015 ~ סדן
VBP45052593M2 4D - 'מזדהחליפי96גומי גשם קד' ימM2 011-015 ~ סדן

VBP45052642 5 ~ 08-015מזדהחליפי155מנעול מכסה מנוע מאזדהD M2
VBP4505290מזדהחליפי162מיכל שפריצר מזדה 2 סדאןM2 011-015 ~ סדן

VBP45053553M2 4D 'מזדהחליפי63כיסוי מראה ימM2 011-015 ~ סדן
VBP45055103TCX3 -016-017-018מזדהחליפי695.69ניקל לגריל ימ ~ CX-3
VBP45055104TCX3 -016-017-018מזדהחליפי695.69ניקל לגריל שמ ~ CX-3

VBP451015693-98 121 - 'לא פעיל - 93-98 121מזדהחליפי24גומיה למוט מייצב קד' שמ
VBP451233002-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי18תפס לפנס ראשי שמ' - לנטיס
VBP451233102-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי18תפס לפנס ראשי ימ' - לנטיס
VBP4512402M3 4D -04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי94אנטנהD M3
VBP4512407-M-3 4D 04 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי57עין שפריצר מים ימD M3

VBP45124101-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי389מנעול למכסה מטעןD M3
VBP4512418M3 09  4 ~ 013-016מזדהחליפי880פלסטיק סף שמ' - מזדהD M3
VBP4512435M-3 10 4 ~ 09-013מזדהחליפי36קישוט טורפדו ימיןD M3
VBP4512437D-4 +09 3 מזדה R 4 ~ 09-013מזדהחליפי170קישוט גגD M3
VBP4512443-M-3 5D 04 - 5 ~ 04-08מזדהחליפי7תפס נקבה במגןD M3

VBP45124517-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי175מיכל שמן לבלמיםD M3
VBP45124554M-3 09-5 ~ 09-013מזדהחליפי90ספוג שמ' לגרילD M3
VBP45124556-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי109כונס אויר שמ' למצנן מיםD M3
VBP45124562M3 4D+5D 09- 4 ~ 09-013מזדהחליפי110כבל מכסה מנועD M3
VBP45124570-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי43מכסה למיכל מתיז מיםD M3
VBP451245712 מזדהחליפי16גומי רדיאטור מים תח' מאזדהM2 011-015 ~ סדן
VBP45124579M3 4D '4 ~ 09-013מזדהחליפי273מנוע למנגנון חלון אח'+קד' ימD M3
VBP45124591-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי90גומי גשם לדלת אח' ימ' חיצוניD M3
VBP45124595-M-3 5D 04 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי110גומי גשם קד' ימD M3
VBP45124600-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי303גומי אטימה למכסה מטעןD M3
VBP45124601M3 08- 4 ~ 09-013מזדהחליפי1490מחשב כריות אווירD M3
VBP45124612-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי7קליפס / בורג למגן אח' זכרD M3
VBP45124661M3 4D 09- 4 ~ 09-013מזדהחליפי76בולם תא מטעןD M3

VBP4512474M3 12 4 ~ 013-016מזדהחליפי199לבד מכסה מנועD M3
VBP451247613 4 ~ 04-08מזדהחליפי234ידית דלת אח' ימ'-מזדהD M3

VBP4512477-M-3 4D 04 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי11מחזיק מגן שמש קד' ימD M3
VBP4512544M3 -08 5 ~ 09-013מזדהחליפי90תריס איוורור אחD M3
VBP4512547M3 09-012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי55כיסוי מצברD M3

VBP451255703 5 ~ 09-013מזדהחליפי156מכסה מקרן-מזדהD M3
VBP45125571M3 -011 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי198גומי תומך מנוע על' ימD M3

VBP451255711M3 09-011 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי198גומי תומך מנועD M3
VBP45125578M3 4D+5D 09- '4 ~ 09-013מזדהחליפי240מנגנון הרמת חלון קד' שמD M3
VBP45125591M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי88גומי גשם אח' ימD M3

VBP451255911M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי88גומי גשם קד' ימD M3
VBP45125592M3 09-012 '4 ~ 09-013מזדהחליפי98גומי גשם דלת אח' שמD M3

VBP451255921M3 09-012 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי98גומי גשם קד' שמD M3
VBP45125594M-3-010 4 ~ 09-013מזדהחליפי98קישוט מרזב שמD M3

VBP4512562M3 4D 09- 4 ~ 09-013מזדהחליפי140גומי תא מטעןD M3
VBP45125664M3 4 ~ 013-016מזדהחליפי20גומיה למכס מטעןD M3
VBP4512567809-12 3 מזדה L 4 ~ 09-013מזדהחליפי120מנגנון לחלון דלת אחוריתD M3
VBP4512567909- 3 4 ~ 09-013מזדהחליפי180מנגנון חלון אח' ימ' מזדהD M3
VBP45125717M3 -11 4 ~ 013-016מזדהחליפי240ידית דלת קד ימיןD M3
VBP45125718M-3 13- '4 ~ 013-016מזדהחליפי130ידית קד' שמ' חיצD M3

VBP45125793 09 4 ~ 09-013מזדהחליפי120בית פנס ערפל ימין מאזדהD M3
VBP4512591M3 09 4 ~ 09-013מזדהחליפי220גומי לדלת אח ימ בבודיD M3
VBP4512592M3 - 4D 09-011 4 ~ 09-013מזדהחליפי220גומיה למשקוף דלת אח' שמD M3

VBP451265033 12 2.0 4 ~ 013-016מזדהחליפי210שופר אויר -מזדהD M3
VBP45126560M3-11 4 ~ 013-016מזדהחליפי42המשך ידית קד ימיןD M3
VBP45126592M-3 10 '4 ~ 09-013מזדהחליפי90גומי לדלת אח' שמD M3
VBP451266185D M3 013-016 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי480שפריצר במגן קד' שמD M3
VBP451266195D M3 013-016 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי480שפריצר במגן קד' ימD M3
VBP45127101M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי505מנעול מכסה מנוע - 5/4דלD M3
VBP45127515M3 5D -013 - '5 ~ 013-016מזדהחליפי183ריפוד פח אחD M3
VBP45127523M3 -14 2.0 4 ~ 013-016מזדהחליפי330מיכל מתזיםD M3
VBP45127547M3 14- '4 ~ 013-016מזדהחליפי162מדבקה טפט לדלת אח' ימD M3

VBP4512763MZ3 014- '4 ~ 013-016מזדהחליפי780קישוט על' לגריל קדD M3
VBP45127664M3 -013 5 ~ 09-013מזדהחליפי186גומי מטען - 5דלD M3
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VBP45127671M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי108.59תושבת פנס ערפל קד' ימ' - 5/4דלD M3
VBP45127672M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי108.59תושבת פנס ערפל קד' שמ' - 5/4דלD M3
VBP45127876M 3 2013-4 ~ 013-016מזדהחליפי105גומי מכסה מנועD M3

VBP451278811M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי90תומך אח' ימ' - 5דלD M3
VBP4512788211M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי90תומך אח' שמ' - 5דלD M3

VBP45128451M3 013- '4 ~ 013-016מזדהחליפי760חגורת בטיחות קד' ימ' - 4דל'+5דלD M3
VBP4512915235D 4D M3  -019 - 4 ~ -019מזדהחליפי330מיכל מתיז מיםD M3

VBP45162499-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי70ידית קד' חיצ' שמ' - לנטיס
VBP45162599-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי51ידית קד' חיצ' ימ' - לנטיס
VBP45162699-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי53ידית אח' חיצ' שמ' - לנטיס
VBP451634(אפור) לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי62ידית פנימי קד שמ-לנטיס 99-04
VBP451635(אפור) לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי62ידית פני' קד' ימ'-לנטיס 99-04
VBP45164399-03 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי82מגן מנוע ימ' - לנטיס
VBP451827M3 04-08  '4 ~ 04-08מזדהחליפי61.6ידית חיצו' קד' ימD M3
VBP451841M3 04-08 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי489.99מגן מנוע תחתון גדולD M3
VBP451843M3 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי122.13מגן מנוע תח' ימD M3
VBP451844M3 04-08 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי122.13מגן מנוע תח' שמD M3
VBP451890M3 4D 04-08 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי299מיכל עיבוי מים ללא פקק וחורD M3
VBP451910M3 09- 4+5D 4 ~ 09-013מזדהחליפי70מנעול מכסה מנועD M3
VBP4519425/4D M3 09-013 - '5 ~ 04-08מזדהחליפי162מגן מצננים תחD M3
VBP451943M3 4D+5D 09-011- '4 ~ 09-013מזדהחליפי76מגן מנוע ימD M3
VBP451944M3 09-011 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי192מגן מנוע שמ' 5דל+4דלD M3
VBP4519974D M3 09-013 - (מושלם) 4 ~ 09-013מזדהחליפי205.2מיכל מתיז מיםD M3
VBP452343M3 -013 4 ~ 013-016מזדהחליפי325.9מגן מצננים תח' - 4דלD M3
VBP452448M3 4D  4 ~ 04-08מזדהחליפי106מסגרת מנעול מיטעןD M3

VBP45431502-M-6 4D 02 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי360בית מתגים להרמת חלונות שמD M6
VBP45431523פרימיום M-6 06-08 5D 06-07מזדהחליפי220מיכל שפריצר ~ M6
VBP45431562M6 4D -02 - (פתיחת) 4 ~ 02-05מזדהחליפי210כבל מכסה מנועD M6
VBP45431576M6-08-012מזדהחליפי620מתג חלון שמ ~ M6
VBP45431586M6 4D -02 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי90פקק כיסוי למגן קד' כסףD M6
VBP45431600-M-6 4D 02 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי190גומי אטימה למכסה מטעןD M6
VBP45431617M6 4D -02 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי6קליפס / בורג למגן אח' נקבהD M6
VBP45431714-M-6 4D 02 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי995מנעול דלת קד' שמD M6
VBP45431870M-6 4D 02 '4 ~ 02-05מזדהחליפי40גומיה עליון למצנן מים שמ'+ימD M6

VBP4543190M6 03 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי255מיכל עיבויD M6
VBP4543315M6 -08 - '08-012מזדהחליפי1580פלסטיק סף שמ ~ M6
VBP4543316M6 -010 - '08-012מזדהחליפי1120פלסטיק סף ימ ~ M6

VBP45433555M-6 08-  '08-012מזדהחליפי63כונס חזית ימ ~ M6
VBP45433556M-6 08- L 08-012מזדהחליפי63כונס חזית ~ M6
VBP45433562M6 08-  08-012מזדהחליפי155כבל מכסה מנוע ~ M6
VBP454336016 08+ 08-012מזדהחליפי1464מחשב כריות אוויר מזדה ~ M6
VBP45433609M6 08-012 - '08-012מזדהחליפי30תומך שפם פנס ראשי ימ ~ M6
VBP45433614M6  -08 - '08-012מזדהחליפי640מתיז מים פנס ראשי שמ ~ M6

VBP4543364M-6 08- 08-012מזדהחליפי320מנעול מכסה מנוע ~ M6
VBP4543367M6 -07 - 08-012מזדהחליפי615מכסה בדשבורט ~ M6
VBP45433706M '013-017מזדהחליפי88ער' גומיות ציריה פנ ~ M6

VBP45433882M6 08-  08-012מזדהחליפי495פלסטיק סף שמ ~ M6
VBP45433921M6 -06 '06-07מזדהחליפי88גומי גשם קד' שמ ~ M6
VBP45434523M-6 08+ 013-017מזדהחליפי360מיכל מתיז מושלם ~ M6
VBP45434537M6 -013 013-017מזדהחליפי110תושבת רישוי ~ M6
VBP45434616M6 -013 '013-017מזדהחליפי544שפריצר מגן שמ ~ M6
VBP45434617M6 -013 '013-017מזדהחליפי544שפריצר מגן ימ ~ M6

VBP4543463M6 -013 - '013-017מזדהחליפי660קישוט עלי' לגריל קד ~ M6
VBP45434650M 6 2013-013-017מזדהחליפי630חגורת בטיחות שמ ~ M6
VBP45434720M6 GJ -012 '013-017מזדהחליפי660ציר תח' למתלה אח ~ M6
VBP45434970M6 -013 - 013-017מזדהחליפי1121כונס אויר כפול מושלם ~ M6

VBP454410M6 02-07 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי205מנעול מכסה מנועD M6
VBP45441086 013-017מזדהחליפי187עין מתיז שמ' חיצ' במגן קד' מזדה ~ M6

VBP454490M6 06-06-07מזדהחליפי142מיכל מתיז ~ M6
VBP454541M6  -08 - 08-012מזדהחליפי48מגן מנוע קדמי ~ M6

VBP4550119M5 11 מזדה L 011-015מזדהחליפי190בולם מטען ~ M5
VBP4550120M5  -011 - '011-015מזדהחליפי190בולם מטען ימ ~ M5

VBP45501523M5/M3 5D - 5 ~ 04-08מזדהחליפי335מיכל שפריצר ערוםD M3
VBP45501572M-5 '5 ~ 08-015מזדהחליפי80זרוע מגב אחD M2

VBP455015721-M5 05  '05-010מזדהחליפי58מגב אח ~ M5
VBP4550197M5 05 05-010- 05-010מזדהחליפי112מנעול מכסה מנוע ~ M5

VBP45502523M-5 011- 011-015מזדהחליפי318מיכל שפריצר ~ M5
VBP455027035 011-015מזדהחליפי6קליפס מגן אחורי מזדה ~ M5

VBP455325MPV  00-04 00-03מזדהחליפי390.3ידית חיצ' דלת קד' שמ ~ MPV
VBP45613613B2500 03 - '03-06מזדהחליפי75עוצר דלת קד ~ B-2500
VBP45701101BT 50 -07 - 07-012מזדהחליפי120מנעול מכסה מנוע ~ BT-50

VBP459342CX-5 012-017 - '012-017מזדהחליפי870.59מגן מצננים תח ~ CX-5
VBP4595150CX5 12 '012-017מזדהחליפי1260חגורת בטיחות קד' ימ ~ CX-5

VBP45951511L CX-5 012- 012-017מזדהחליפי75כונס חזית ~ CX-5
VBP45951615CX5 -014 - 012-017מזדהחליפי82כיסוי מתיז שמ' במגן ~ CX-5
VBP45951616CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי480שפריצר במגן שמ ~ CX-5
VBP45951617CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי528.9שפריצר במגן ימ ~ CX-5

VBP4595171CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי509.6כונס ימ' לחזית ~ CX-5
VBP45951711CX5 012- 012-017מזדהחליפי31.6תומך למגן מצננים ~ CX-5
VBP45951718CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי118ידית חצ' לדלת קד' שמ ~ CX-5

VBP4595176CX5 012-017מזדהחליפי110ריפוד פנ' דופן קד' שמ ~ CX-5
VBP45951807CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי41כפה לג'נט מגנזיום ~ CX-5
VBP45951871CX-5 -012 012-017מזדהחליפי67תא תהודה ~ CX-5
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VBP45951875CX5 -014 - '012-017מזדהחליפי190גומיה חיצ' לשמשה קד ~ CX-5
VBP45951876CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי34.99גומי מכסה מנוע ~ CX-5

VBP459550CX5 -012- 012-017מזדהחליפי145מוט מייצב ~ CX-5
VBP45958672-CX5 017 '012-017מזדהחליפי31.99מגן מנוע תח' שמ ~ CX-5
VBP45958673-CX5 017 '012-017מזדהחליפי35.99מגן מנוע תח' ימ ~ CX-5

VBP49112565102 איפון-R איפון ~ 97-03איסוזוחליפי102.68ציר תחתון לדלת קד
VBP49113565סומו ~ -01איסוזוחליפי205.6ציר דלת קד'סומו
VBP49113579סומו-L סומו ~ -01איסוזוחליפי466.5מנגנון הרמת חלון קד
VBP49151579דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי401.14מנגנון דלת קד' ימ'-די מקס 04 חשמלי
VBP4915164006- דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי100.68ציר דלת קד' שמ' על' דימקס
VBP49151641DMX 08  דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי89ציר דלת עליון קד' ימי
VBP4915172006- דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי101.68ציר דלת קד' שמ' תח' דימקס
VBP49151721DMX 08-  'דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי89ציר דלת תחתון קד' ימ
VBP49152562דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי153.2כבל פתיחת מכסה מנוע דימקס

VBP491529010 דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי501.73מיכל עיבוי דימקס
VBP491548מקס 04-08 ניקל-D דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי253.3ידית דלת מטען- אח
VBP49212393-98 טרופר ~ 93-98איסוזוחליפי70ידית קד' חיצ' ימ' שחור טרופר/איפון
VBP49225099-04 טרופר ~ 99-04איסוזוחליפי93.8ידית דלת מטען שחור טרופר/איפון

VBP51900120604טויוטהחליפי37.8בורג גלגל ספייר קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP520512497-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי315מנגנון מגב אוקטביה 01/בורה 98-05/גולף
VBP520512497-06 חליפי315מנגנון מגב אוקטביה 01/בורה 98-05/גולףVAG98-04  ~ גולף

VBP5205127B(OEM)00-08קאדי ~ 96-04פולקסווגןחליפי535מנגנון לחץ בורה99-05/ג'טה-11/פביה
VBP5205127B(OEM)00-08חליפי535מנגנון לחץ בורה99-05/ג'טה-11/פביהVAG96-04 ~ קאדי
VBP52051520בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי354.2אטם מכסה שסתומים בורה/פביה/אוקטביה/סופרב
VBP52051520חליפי354.2אטם מכסה שסתומים בורה/פביה/אוקטביה/סופרבVAG99-05  ~ בורה
VBP520515631J5827425F) 99-05) בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי467.3מנעול מטען בורה
VBP520515631J5827425F) 99-05) חליפי467.3מנעול מטען בורהVAG99-05  ~ בורה
VBP5205163588-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי99אטם גיר בורה -00/גולף 91-06/פסאט
VBP5205163588-97 חליפי99אטם גיר בורה -00/גולף 91-06/פסאטVAG93-97  ~ גולף
VBP5205166083-06 קאדי ~ 96-04פולקסווגןחליפי64תותב משולש בורה98-05/קאדי95-05/גולף
VBP5205166083-06 חליפי64תותב משולש בורה98-05/קאדי95-05/גולףVAG96-04 ~ קאדי

VBP52051661B(OEM)גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי252.8בולם מכסה מטען בורה03-05/גולף98-06/פאסט
VBP52051661B(OEM)חליפי252.8בולם מכסה מטען בורה03-05/גולף98-06/פאסטVAG98-04  ~ גולף
VBP52051867B(OEM)06-07גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי150.4מחבר כבל להילוכים99-05/פאסט
VBP52051867B(OEM)06-07חליפי150.4מחבר כבל להילוכים99-05/פאסטVAG98-04  ~ גולף

VBP520522301-05 5פולקסווגןחליפי93סט מגבים קד' גולף+בורה 03-06/פאסאטD ~  01-02 פולו
VBP520522301-05 חליפי93סט מגבים קד' גולף+בורה 03-06/פאסאטVAG5D ~  01-02 פולו

VBP52111619XF 012-015 - '012-015יגוארחליפי740מתיז מים ימ' במגן קד ~ XF
VBP5212161916 08-011יגוארחליפי1890שפריצר ימ' במגן קד'-יגואר ~ XF

VBP522807911B(OEM) 03-010 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי269.7בולם מטען טוארג
VBP522807911B(OEM) 03-010 חליפי269.7בולם מטען טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VBP52280791B(OEM) 03-010 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי639.9בולם מטען טוארג
VBP52280791B(OEM) 03-010 חליפי639.9בולם מטען טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBP52281157804-08 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1513מנגנון חלון דלת קד' שמ'(ללא מנוע)טוראן
VBP52281157804-08 חליפי1513מנגנון חלון דלת קד' שמ'(ללא מנוע)טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VBP52281157904-08 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי866.9מנגנון חלון דלת קד' ימ'(ללא מנוע)טוראן
VBP52281157904-08 חליפי866.9מנגנון חלון דלת קד' ימ'(ללא מנוע)טוראןVAG04-010 ~ טוראן

VBP5228157304-06 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי214.6זרוע מגב טוראן
VBP5228157304-06 חליפי214.6זרוע מגב טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VBP5228165908- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2181.2תושבת פנס ראשי שמ' טוארג
VBP5228165908- חליפי2181.2תושבת פנס ראשי שמ' טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VBP522817304-06 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1120.9מגן מנוע תחתון-טוראן/ג'טה/אוקטביה
VBP522817304-06 חליפי1120.9מגן מנוע תחתון-טוראן/ג'טה/אוקטביהVAG04-010 ~ טוראן

VBP52281791B(OEM) 08 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי315בולם-טוארג
VBP52281791B(OEM) 08 חליפי315בולם-טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VBP522822303-08 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי215סט מגבים לשמשה קד' טוראן
VBP522822303-08 חליפי215סט מגבים לשמשה קד' טוראןVAG04-010 ~ טוראן

VBP5228266408-10 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי610.3תומך אגזוז אחורי אוקטביה טיגואן
VBP5228266408-10 חליפי610.3תומך אגזוז אחורי אוקטביה טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן

VBP52282664B(OEM)08-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי167תומך אגזוז אחורי אוקטביה טיגואן
VBP52282664B(OEM)08-10 חליפי167תומך אגזוז אחורי אוקטביה טיגואןVAG05-08  ~ גולף

VBP522827208- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי2122בית מסנן שמן קאדי -012/אמארוק -010/גולף
VBP522827208- חליפי2122בית מסנן שמן קאדי -012/אמארוק -010/גולףVAG05-015 ~ קאדי

VBP52283713011-015 טוראן ~ 011-014פולקסווגןחליפי1911.8מנעול דלת קד' ימ'טוראן
VBP52283713011-015 חליפי1911.8מנעול דלת קד' ימ'טוראןVAG011-014 ~ טוראן

VBP523140697-06 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי33עיין שפריצר פאסאט 01/בורה 98-05/גולף
VBP523140697-06 חליפי33עיין שפריצר פאסאט 01/בורה 98-05/גולףVAG99-04 ~ חיפושית
VBP523140999-13טולדו ~ 00-05סיאטחליפי26כיסוי לגלגל אלטה -011/לאון00-13/טולדו
VBP523140999-13חליפי26כיסוי לגלגל אלטה -011/לאון00-13/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBP5231411BOEM13-פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי98גומי אגזוז גולף-98/פולו-95/פביה-00/ראפ
VBP5231411BOEM13-חליפי98גומי אגזוז גולף-98/פולו-95/פביה-00/ראפVAG95-00 ~  פולו
VBP5231450998-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי54ידית פתיחה מ.מנוע פנימי גולף
VBP5231450998-04 חליפי54ידית פתיחה מ.מנוע פנימי גולףVAG98-04  ~ גולף
VBP52314517גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי239מיכל שמן הגה כח גולף/בורה/אוקטביה
VBP52314517חליפי239מיכל שמן הגה כח גולף/בורה/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף

VBP523145171גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי274מיכל שמן להגה כח גולף+פולו
VBP523145171חליפי274מיכל שמן להגה כח גולף+פולוVAG98-04  ~ גולף

VBP5231457598-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי245.6מתג חלון שמ גולף
VBP5231457598-04 חליפי245.6מתג חלון שמ גולףVAG98-04  ~ גולף
VBP5231457696-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי597מתג חלון קד' גולף 98-06/פאסט
VBP5231457696-05 חליפי597מתג חלון קד' גולף 98-06/פאסטVAG98-04  ~ גולף
VBP5231457998-06גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי763מנגנון חלון קד' ימ' בורה03-05/גולף
VBP5231457998-06חליפי763מנגנון חלון קד' ימ' בורה03-05/גולףVAG98-04  ~ גולף
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VBP52314634גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי20מוביל מדיד
VBP52314634חליפי20מוביל מדידVAG98-04  ~ גולף
VBP5231465698-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי42תפס מצנן גולף
VBP5231465698-04 חליפי42תפס מצנן גולףVAG98-04  ~ גולף
VBP5231467898-06גולף L  'גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי658מנגנון חלון אח
VBP5231467898-06גולף L  'חליפי658מנגנון חלון אחVAG98-04  ~ גולף
VBP5231467998-06גולףR 'גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי658מנגנון חלון אח
VBP5231467998-06גולףR 'חליפי658מנגנון חלון אחVAG98-04  ~ גולף

VBP52314843B(OEM)גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי179זרוע מגב שמ גולף98-06/בורה99-05/אוקטביה
VBP52314843B(OEM)חליפי179זרוע מגב שמ גולף98-06/בורה99-05/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף

VBP5231486799-04גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי60חבר מוט הילוכים גולף 99/לאון00-06/טולדו
VBP5231486799-04חליפי60חבר מוט הילוכים גולף 99/לאון00-06/טולדוVAG98-04  ~ גולף
VBP5231486905-11 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי41גומי לצילינדר קד' גולף05-10/פאסט
VBP5231486905-11 חליפי41גומי לצילינדר קד' גולף05-10/פאסטVAG05-08  ~ גולף

VBP523149098-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי195מיכל עיבוי גולף /בורה/אוקטביה
VBP523149098-04 חליפי195מיכל עיבוי גולף /בורה/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף
VBP523149802-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי246כבל בורר הילוכים - גולף 98-06/לאון
VBP523149802-06 חליפי246כבל בורר הילוכים - גולף 98-06/לאוןVAG98-04  ~ גולף

VBP5231498198-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי246כבל בורר - גולף
VBP5231498198-06 חליפי246כבל בורר - גולףVAG98-04  ~ גולף
VBP5231510B(OEM)גולף/A3 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי213תומך אגזוז
VBP5231510B(OEM)גולף/A3 חליפי213תומך אגזוזVAG05-08  ~ גולף
VBP5231511B(OEM)10-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי52בנד לאגזוז גולף04-14/סופרב-08/יאטי
VBP5231511B(OEM)10-חליפי52בנד לאגזוז גולף04-14/סופרב-08/יאטיVAG05-08  ~ גולף
VBP52315523GTI 99-010 פולקסווגןחליפי390מיכל מיםGTI ~ 013-016 גולף
VBP52315523GTI 99-010 חליפי390מיכל מיםVAGGTI ~ 013-016 גולף
VBP5231552708 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי291תושבת מצבר-גולף
VBP5231552708 חליפי291תושבת מצבר-גולףVAG05-08  ~ גולף
VBP5231555795-04 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי404.1חיישן ספידומטר בורה 98-05/קאדי
VBP5231555795-04 חליפי404.1חיישן ספידומטר בורה 98-05/קאדיVAG99-05  ~ בורה
VBP5231566307 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי809מנעול דלת אח' ימ'-ג'טה
VBP5231566307 חליפי809מנעול דלת אח' ימ'-ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VBP5231569705 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי118כונס אויר-גולף
VBP5231569705 חליפי118כונס אויר-גולףVAG05-08  ~ גולף

VBP5231569711K0121207T9B9 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1827.2כונס מאווררים גולף +05 ראה
VBP5231569711K0121207T9B9 חליפי1827.2כונס מאווררים גולף +05 ראהVAG05-08  ~ גולף

VBP5231585295-04 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי403.2חיישן דחף גולף -92/בורה 00-05/קאדי
VBP5231585295-04 חליפי403.2חיישן דחף גולף -92/בורה 00-05/קאדיVAG95-00 ~  פולו
VBP5231586105- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי917.6בית מסנן שמן גולף
VBP5231586105- חליפי917.6בית מסנן שמן גולףVAG05-08  ~ גולף
VBP5231586403-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי360תומך מאורר גדול בורה/גולף
VBP5231586403-06 חליפי360תומך מאורר גדול בורה/גולףVAG98-04  ~ גולף
VBP5231587209 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי206.7כונס פלסטיק לפח חזית שמ'-גולף
VBP5231587209 חליפי206.7כונס פלסטיק לפח חזית שמ'-גולףVAG05-08  ~ גולף
VBP5231587309- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי196כיסוי פלסטיק ימ' לפח חזית גולף
VBP5231587309- חליפי196כיסוי פלסטיק ימ' לפח חזית גולףVAG05-08  ~ גולף

VBP5231624EOS/06-10 -06 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי624מנגנון מגבים גולף -07/ג'טה
VBP5231624EOS/06-10 -06 חליפי624מנגנון מגבים גולף -07/ג'טהVAG09-012  ~ גולף

VBP5231624B(OEM) 06-10 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי536מנגנון מגבים גולף -07/ג'טה
VBP5231624B(OEM) 06-10 חליפי536מנגנון מגבים גולף -07/ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VBP5231652304- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי482מיכל שפריצר מים גולף -04/ג'טה 06-11/קאדי
VBP5231652304- חליפי482מיכל שפריצר מים גולף -04/ג'טה 06-11/קאדיVAG05-08  ~ גולף
VBP5231656806+ גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי58כיסוי אויר גולף
VBP5231656806+ חליפי58כיסוי אויר גולףVAG05-08  ~ גולף
VBP5231657607 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי79מתג לחלון חש גולף
VBP5231657607 חליפי79מתג לחלון חש גולףVAG05-08  ~ גולף

VBP523166408 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי793מנעול דלת אחורי שמאל-גולף
VBP523166408 חליפי793מנעול דלת אחורי שמאל-גולףVAG09-012  ~ גולף

VBP52317572010 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי214.3זרוע+מגב+כיסוי  אח' גולף
VBP52317572010 חליפי214.3זרוע+מגב+כיסוי  אח' גולףVAG09-012  ~ גולף
VBP5231775509 גולף R 'גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי357.6תומך כנף ק
VBP5231775509 גולף R 'חליפי357.6תומך כנף קVAG09-012  ~ גולף
VBP5231775609- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי357.6תומך כנף קד' שמ' - גולף
VBP5231775609- חליפי357.6תומך כנף קד' שמ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
VBP52318523013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי860.1עין מתיז במגן ימ' גולף
VBP52318523013- חליפי860.1עין מתיז במגן ימ' גולףVAG013-016  ~ גולף

VBP523185232013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי567מיכל שפריצר שמ' גולף
VBP523185232013- חליפי567מיכל שפריצר שמ' גולףVAG013-016  ~ גולף

VBP5231923013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי172סט מגבים גולף
VBP5231923013- חליפי172סט מגבים גולףVAG013-016  ~ גולף
VBP5231945013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי424.6תומך נעילה בפח חזית-גולף
VBP5231945013 חליפי424.6תומך נעילה בפח חזית-גולףVAG013-016  ~ גולף

VBP52319506013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי285קצה פח מישקף קד' ימין גולף
VBP52319506013- חליפי285קצה פח מישקף קד' ימין גולףVAG013-016  ~ גולף

VBP523331405-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי168.8בולם מכסה מנוע גולף
VBP523331405-08 חליפי168.8בולם מכסה מנוע גולףVAG05-08  ~ גולף
VBP523331908 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי337.9בולם מיטען  גט'ה
VBP523331908 חליפי337.9בולם מיטען  גט'הVAG06-010 ~ ג'טה

VBP5233319B(OEM)06-10 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי260בולם מיטען  גט'ה
VBP5233319B(OEM)06-10 חליפי260בולם מיטען  גט'הVAG06-010 ~ ג'טה
VBP5233325B(OEM)04-13גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי540קפיץ אחורי ג'טה-06/גולף-04/אוקטביה
VBP5233325B(OEM)04-13חליפי540קפיץ אחורי ג'טה-06/גולף-04/אוקטביהVAG05-08  ~ גולף

VBP523333208-פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי191כיסוי למסנן ג'טה06-14/פביה11-15/סופרב
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VBP523333208-חליפי191כיסוי למסנן ג'טה06-14/פביה11-15/סופרבVAG06-010 ~ פאסאט

VBP5233353706 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי105.7תושבת לוחית זיהוי-גוטה
VBP5233353706 חליפי105.7תושבת לוחית זיהוי-גוטהVAG06-010 ~ ג'טה
VBP52333563011- קבריולט EOS / 07 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי475.7מנעול מטען-ג'טה
VBP52333563011- קבריולט EOS / 07 חליפי475.7מנעול מטען-ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VBP52333659B(OEM)10-פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי24.9גומי רדיאטור תח'- ג'טה06-10/פולו
VBP52333659B(OEM)10-חליפי24.9גומי רדיאטור תח'- ג'טה06-10/פולוVAG06-010 ~ פאסאט

VBP5233367208 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי510מבודד חום גטה
VBP5233367208 חליפי510מבודד חום גטהVAG06-010 ~ ג'טה
VBP5233367806-10 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי709.3מנגנון חלון אח שמ' ג'טה
VBP5233367806-10 חליפי709.3מנגנון חלון אח שמ' ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה
VBP5233367906-10 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי815.2מנגנון חלון אחורי ימין ג'טה
VBP5233367906-10 חליפי815.2מנגנון חלון אחורי ימין ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VBP52333857B(OEM)04-11גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי38גומי רדיאטור על' ג'טה06-10/גולף
VBP52333857B(OEM)04-11חליפי38גומי רדיאטור על' ג'טה06-10/גולףVAG05-08  ~ גולף
VBP52333862B(OEM)גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי49כיסוי למתלה אח' ג'טה-06/פאסט-06/אוקטביה
VBP52333862B(OEM)חליפי49כיסוי למתלה אח' ג'טה-06/פאסט-06/אוקטביהVAG05-08  ~ גולף

VBP5233452312 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1001.5מיכל שפריצר-ג'טה 2 מנועים ג'טה
VBP5233452312 חליפי1001.5מיכל שפריצר-ג'טה 2 מנועים ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VBP5233455211- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי365כיסוי ראי שמ' פאסאט/ג'טה
VBP5233455211- חליפי365כיסוי ראי שמ' פאסאט/ג'טהVAG011-014 ~ פאסאט
VBP5233455311- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי367כיסוי מראה ימ' ג'טה
VBP5233455311- חליפי367כיסוי מראה ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VBP52334578011 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי750.3מנגנון קד' שמ'-ג'טה
VBP52334578011 חליפי750.3מנגנון קד' שמ'-ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VBP52334579010-ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1218.4מנגנון חלון קידמי ימין גטה
VBP52334579010-חליפי1218.4מנגנון חלון קידמי ימין גטהVAG011-015  ~ ג'טה

VBP523402401-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי518מנגנון למגבים פאסאט
VBP523402401-05 חליפי518מנגנון למגבים פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VBP52345518פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי40מכסה מילוי שמן מנוע פאסאט 02/פביה/אוקטביה
VBP52345518חליפי40מכסה מילוי שמן מנוע פאסאט 02/פביה/אוקטביהVAG01-05 ~ פאסאט
VBP5234556202-07 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי49כבל מכסה מנוע פסאט 97-05/סופרב
VBP5234556202-07 חליפי49כבל מכסה מנוע פסאט 97-05/סופרבVAG98-00 ~ פאסאט

VBP523459002-05 2.0 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי340מיכל עיבוי פאסאט
VBP523459002-05 2.0 חליפי340מיכל עיבוי פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VBP523462305-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי163.9סט מגבים קד פאסט 05-012/טוראן -03/ג'טה
VBP523462305-10 חליפי163.9סט מגבים קד פאסט 05-012/טוראן -03/ג'טהVAG05-08  ~ גולף

VBP52346501SDI 97- 'פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1190בית מסנן אויר - פאסט 06-011/אוק
VBP52346501SDI 97- 'חליפי1190בית מסנן אויר - פאסט 06-011/אוקVAG06-010 ~ פאסאט
VBP5234652302-10 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי491.5מיכל שפריצר פולו
VBP5234652302-10 חליפי491.5מיכל שפריצר פולוVAG06-010 ~ פאסאט
VBP5234660007- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי390תומך למשולש קדמי פאסאט -05/טיגואן
VBP5234660007- חליפי390תומך למשולש קדמי פאסאט -05/טיגואןVAG06-010 ~ פאסאט

VBP52346600B(OEM)06-10פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי491.3תומך למשולש קד פאסאט
VBP52346600B(OEM)06-10חליפי491.3תומך למשולש קד פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBP52346862B(OEM)04-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי62תושבת מתלה אח' פאסט-06/ג'טה-06/גולף
VBP52346862B(OEM)04-חליפי62תושבת מתלה אח' פאסט-06/ג'טה-06/גולףVAG05-08  ~ גולף

VBP5234723CC -09 פולקסווגןחליפי90.9סט מגבים לשמשה קד' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VBP5234723CC -09 חליפי90.9סט מגבים לשמשה קד' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VBP52347679014-פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי981.7מנגנון חלון אח' ימ' פאסט
VBP52347679014-חליפי981.7מנגנון חלון אח' ימ' פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VBP52348791B(OEM) 011-015 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי356בולם למטען פאסט
VBP52348791B(OEM) 011-015 חליפי356בולם למטען פאסטVAG011-014 ~ פאסאט

VBP52349755015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי298.3תומך קד' ימ' פאסאט
VBP52349755015- חליפי298.3תומך קד' ימ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VBP52349756015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי298.3תומך קד' שמ' פאסאט
VBP52349756015- חליפי298.3תומך קד' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VBP5235413B(OEM)(3B0823359D) 98-02 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי265בולם למכסה מנוע פסאט
VBP5235413B(OEM)(3B0823359D) 98-02 חליפי265בולם למכסה מנוע פסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VBP52414588015 חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי401.5כיסוי על' פח חזית -חיפושית
VBP52414588015 חליפי401.5כיסוי על' פח חזית -חיפושיתVAG015- ~ חיפושית
VBP5241461115- חיפושית ~ -015פולקסווגןחליפי1142.9תושבת פנס ראשי ימין חיפושית
VBP5241461115- חליפי1142.9תושבת פנס ראשי ימין חיפושיתVAG015- ~ חיפושית

VBP5251530T5  03-10 '05-015פולקסווגןחליפי391תפס פנס ראשי שמ ~ T5
VBP5251530T5  03-10 'חליפי391תפס פנס ראשי שמVAG05-015 ~ T5
VBP5251531T5  03-10 '05-015פולקסווגןחליפי391תפס פנס ראשי ימ ~ T5
VBP5251531T5  03-10 'חליפי391תפס פנס ראשי ימVAG05-015 ~ T5

VBP52515551T-5 -08 '05-015פולקסווגןחליפי230.6מסגרת ראי שמ ~ T5
VBP52515551T-5 -08 'חליפי230.6מסגרת ראי שמVAG05-015 ~ T5
VBP52515660T5 05-05-015פולקסווגןחליפי93.5תותב משולש ~ T5
VBP52515660T5 05-חליפי93.5תותב משולשVAG05-015 ~ T5
VBP52516110T5 -011 '05-015פולקסווגןחליפי129.2מחזיר אור אח' שמ ~ T5
VBP52516110T5 -011 'חליפי129.2מחזיר אור אח' שמVAG05-015 ~ T5
VBP52516552T5 -010 05-015פולקסווגןחליפי164.8כיסוי מראה שמ ~ T5
VBP52516552T5 -010 חליפי164.8כיסוי מראה שמVAG05-015 ~ T5
VBP52516553T5 -010 05-015פולקסווגןחליפי164.8כיסוי מראה ימ ~ T5
VBP52516553T5 -010 חליפי164.8כיסוי מראה ימVAG05-015 ~ T5
VBP5251657306 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי69מגב שמשה טוראן -09/אוקטביה 04/קאדי
VBP5251657306 חליפי69מגב שמשה טוראן -09/אוקטביה 04/קאדיVAG09-018 ~ טוארג

VBP5251671T6 10 016-020פולקסווגןחליפי2435.2כונס אויר ~ T6
VBP5251671T6 10 חליפי2435.2כונס אוירVAG016-020 ~ T6

VBP52516711T6 016- '016-020פולקסווגןחליפי2435.2כונס אויר על ~ T6
VBP52516711T6 016- 'חליפי2435.2כונס אויר עלVAG016-020 ~ T6
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VBP5251699T5 - 03-015 -016 - 05-015פולקסווגןחליפי376.5כבל ~ T5
VBP5251699T5 - 03-015 -016 - חליפי376.5כבלVAG05-015 ~ T5

VBP52517570T6 016- 016-020פולקסווגןחליפי940.7מיכל שפריצר ~ T6
VBP52517570T6 016- חליפי940.7מיכל שפריצרVAG016-020 ~ T6
VBP5252210106- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי173מנעול מכסה מנוע קרפטאר
VBP5252210106- חליפי173מנעול מכסה מנוע קרפטארVAG08-017 ~ קרפטר

VBP52522101108 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי173סגר מכסה מנוע-קרפטר
VBP52522101108 חליפי173סגר מכסה מנוע-קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBP5252253406-  קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי146ידית פנימית קד' שמ'  קראפטר
VBP5252253406-  חליפי146ידית פנימית קד' שמ'  קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252253506-  קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי146ידית פנימית קד' ימ'  קראפטר
VBP5252253506-  חליפי146ידית פנימית קד' ימ'  קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252261306- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי322עוצר דלת שמ' קראפטר
VBP5252261306- חליפי322עוצר דלת שמ' קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBP52522613106-12קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי131עוצר דלת קראפטר
VBP52522613106-12חליפי131עוצר דלת קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBP5252262906-  קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי511גלגלת לדלת הזזה ימ'  קראפטר
VBP5252262906-  חליפי511גלגלת לדלת הזזה ימ'  קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252268306- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי255מנעול דלת ימ'  קרפאטר
VBP5252268306- חליפי255מנעול דלת ימ'  קרפאטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252268606- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי117סטרייקר מטען שמ' קרפאטר
VBP5252268606- חליפי117סטרייקר מטען שמ' קרפאטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252268809 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי146ידית חיצ' קד' ימ' - קרפטר
VBP5252268809 חליפי146ידית חיצ' קד' ימ' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252268906- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי55כיסוי צילנדר קרפטר
VBP5252268906- חליפי55כיסוי צילנדר קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252286508-קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1000.4כבל מוביל קרפטר
VBP5252286508-חליפי1000.4כבל מוביל קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252286608 - קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1000.4כבל מוביל קרפטר
VBP5252286608 - חליפי1000.4כבל מוביל קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBP5252371511- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי116סטריקר מטען ימ' קרפטר
VBP5252371511- חליפי116סטריקר מטען ימ' קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBP525996802006 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי11בורג למגן אח עליון פריוס
VBP52615523010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי555.56מיכל שפריצר -פרדו

VBP526159002 5/פביהD +03 5פולקסווגןחליפי441מיכל מים מגבים פולוD ~  03-05 פולו
VBP526159002 5/פביהD +03 חליפי441מיכל מים מגבים פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBP526161015D -03 5פולקסווגןחליפי395.3מנעול למכסה מנוע פולוD ~  03-05 פולו
VBP526161015D -03 חליפי395.3מנעול למכסה מנוע פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBP52616101204 5פולקסווגןחליפי211מנעול מכסה -פולוD ~  03-05 פולו
VBP52616101204 חליפי211מנעול מכסה -פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBP5261613B(OEM)5D +03 5פולקסווגןחליפי314.2בולם למכסה מנוע פולוD ~  03-05 פולו
VBP5261613B(OEM)5D +03 חליפי314.2בולם למכסה מנוע פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBP526165795D +03 5פולקסווגןחליפי785מנגנון חלון קד' ימ' חש' פולוD ~  03-05 פולו
VBP526165795D +03 חליפי785מנגנון חלון קד' ימ' חש' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBP526166685D +03 5פולקסווגןחליפי48תפס עליון לבן רדיאטור פולוD ~  03-05 פולו
VBP526166685D +03 חליפי48תפס עליון לבן רדיאטור פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBP52616668B(OEM)00-085/פביהD+035פולקסווגןחליפי30תפס על'לבן רדיאטור פולוD ~  03-05 פולו
VBP52616668B(OEM)00-085/פביהD+03חליפי30תפס על'לבן רדיאטור פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBP526166695D +03 5פולקסווגןחליפי48תפס תחתון שחור רדיאטור פולוD ~  03-05 פולו
VBP526166695D +03 חליפי48תפס תחתון שחור רדיאטור פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBP52616669B(OEM)00-085/פביהD+035פולקסווגןחליפי30תפס תח שחור רדיאטור פולוD ~  03-05 פולו
VBP52616669B(OEM)00-085/פביהD+03חליפי30תפס תח שחור רדיאטור פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBP5261667403-08 לאון ~ 00-05סיאטחליפי25כיסוי מגב אח'-קאדי -04/סקודה/פולו
VBP5261667403-08 חליפי25כיסוי מגב אח'-קאדי -04/סקודה/פולוVAG00-05 ~ לאון
VBP5261667802-10 5פולקסווגןחליפי949מנגנון חלון אח' שמ' פולוD ~  03-05 פולו
VBP5261667802-10 חליפי949מנגנון חלון אח' שמ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBP5261710103- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי406מנעול למכסה מנוע - פולו
VBP5261710103- חליפי406מנעול למכסה מנוע - פולוVAG06-10 ~ פולו

VBP52617661B(OEM)05- 5פולקסווגןחליפי325בולם לתא מטען-פולוD ~  03-05 פולו
VBP52617661B(OEM)05- חליפי325בולם לתא מטען-פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBP526182310- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי216סט מגבים קדמי פולו
VBP526182310- חליפי216סט מגבים קדמי פולוVAG010-013 ~  פולו

VBP5261852310-14 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי541מיכל שפריצר פולו
VBP5261852310-14 חליפי541מיכל שפריצר פולוVAG010-013 ~  פולו
VBP52618551010- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי221כיסוי ראי שמ' פולו
VBP52618551010- חליפי221כיסוי ראי שמ' פולוVAG06-10 ~ פולו

VBP526185781010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי842.8מנגנון חלון קד' שמ' - פולו
VBP526185781010- חליפי842.8מנגנון חלון קד' שמ' - פולוVAG010-013 ~  פולו
VBP526185792010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי623מנגנון חלון קד' ימ' - פולו
VBP526185792010- חליפי623מנגנון חלון קד' ימ' - פולוVAG010-013 ~  פולו

VBP52618678012- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי720מנגנון חלון לדלת אח' שמ' פולו
VBP52618678012- חליפי720מנגנון חלון לדלת אח' שמ' פולוVAG010-013 ~  פולו
VBP52619523A1/016-017 -15 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי793מיכל מתיז מים פולו-014/איביזה
VBP52619523A1/016-017 -15 חליפי793מיכל מתיז מים פולו-014/איביזהVAG014-017 ~ פולו
VBP52822517פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי301מיכל שמן להגה כח קאדי95-04/גולף 91-01/פולו
VBP52822517חליפי301מיכל שמן להגה כח קאדי95-04/גולף 91-01/פולוVAG95-00 ~  פולו

VBP5282355015- חליפי536.36כיסוי ראי ימ' - קאדי
VBP52823551015- חליפי536.36כיסוי ראי שמ' - קאדי

VBP528242303-06 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי186.9סט מגבים לשמשה קד' קאדי 04-08/טוראן
VBP528242303-06 חליפי186.9סט מגבים לשמשה קד' קאדי 04-08/טוראןVAG04-010 ~ טוראן

VBP52824661B(OEM)03-06טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי293.7בולם מכסה מנוע קאדי06-11/טוראן
VBP52824661B(OEM)03-06חליפי293.7בולם מכסה מנוע קאדי06-11/טוראןVAG04-010 ~ טוראן

VBP52825551015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי176.2כיסוי ראי שמ' - קאדי
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VBP52825551015- חליפי176.2כיסוי ראי שמ' - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VBP5282556909- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1640סליל כרית אויר-קאדי 11/גולף
VBP5282556909- חליפי1640סליל כרית אויר-קאדי 11/גולףVAG05-015 ~ קאדי
VBP52825714010-012 - קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי979מנעול דלת קד' שמ'-קאדי
VBP52825714010-012 - חליפי979מנעול דלת קד' שמ'-קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VBP52825RRL09 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי444.1פנס בלימה אח'-קאדי
VBP52825RRL09 חליפי444.1פנס בלימה אח'-קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VBP5282601015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי983.5תומך חזית - קאדי
VBP5282601015- חליפי983.5תומך חזית - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VBP5282613015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי246.5בולם מכסה מנוע - קאדי
VBP5282613015- חליפי246.5בולם מכסה מנוע - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VBP5295113Q7 03-011 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי687.1בולם מכסה מנוע טוארג' -05/ אאודי
VBP5295113Q7 03-011 חליפי687.1בולם מכסה מנוע טוארג' -05/ אאודיVAG04-08 ~ טוארג

VBP5295155108-  'טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי1232.7כיסוי ראי שמ' - טוארג
VBP5295155108-  'חליפי1232.7כיסוי ראי שמ' - טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBP5295166003-10טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי263בוקסה משולש-טוארק
VBP5295166003-10חליפי263בוקסה משולש-טוארקVAG04-08 ~ טוארג
VBP5295188608- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי96כיסוי שמ'' במגן קד' טוא'רג
VBP5295188608- חליפי96כיסוי שמ'' במגן קד' טוא'רגVAG09-018 ~ טוארג

VBP529522307- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי194.9מגב שמשה טוארג
VBP529522307- חליפי194.9מגב שמשה טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VBP5295258409 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי1123.2שפריצר שמאל במגן קדמי-טוארג
VBP5295258409 חליפי1123.2שפריצר שמאל במגן קדמי-טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VBP52952791B(OEM) 011-015 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי569בולם מטען טוארג
VBP52952791B(OEM) 011-015 חליפי569בולם מטען טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VBP529532811- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי690מסגרת לפנס ראשי שמ' טוארג
VBP529532811- חליפי690מסגרת לפנס ראשי שמ' טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VBP5295365811- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי364תושבת לפנס ראשי ימ' טוארג
VBP5295365811- חליפי364תושבת לפנס ראשי ימ' טוארגVAG09-018 ~ טוארג

VBP52971791B(OEM) 09-014 שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי503.7בולם למטען שירוקו
VBP52971791B(OEM) 09-014 חליפי503.7בולם למטען שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VBP53151572A3 97-03/A4 95-01/A6 98-05/ '95-00אודיחליפי240זרוע מגב אח ~ A3
VBP53151572A3 97-03/A4 95-01/A6 98-05/ 'חליפי240זרוע מגב אחVAG95-00 ~ A3

VBP53153791B(OEM) 01-05 A4 02-04אודיחליפי540בולם מכסה מנוע ~ A4
VBP53153791B(OEM) 01-05 A4 חליפי540בולם מכסה מנועVAG02-04 ~ A4

VBP5315432A8/05- A6/05- A4 -04 05-08אודיחליפי880כיסוי למסנן שמן ~ A4
VBP5315432A8/05- A6/05- A4 -04 חליפי880כיסוי למסנן שמןVAG05-08 ~ A4

VBP53154880A4 06- '05-08אודיחליפי145.1כיסוי למגן קד' שמ ~ A4
VBP53154880A4 06- 'חליפי145.1כיסוי למגן קד' שמVAG05-08 ~ A4

VBP5315492A4 06 05-08אודיחליפי761.8תפס מגן שמ ~ A4
VBP5315492A4 06 חליפי761.8תפס מגן שמVAG05-08 ~ A4

VBP53155679A4 08-011 '09-011אודיחליפי775.2מנגנון חלון אח' ימ ~ A4
VBP53155679A4 08-011 'חליפי775.2מנגנון חלון אח' ימVAG09-011 ~ A4
VBP53155755A5 -011- 08-12אודיחליפי382.9תומך מגן קד ימ' צדדי  ~ A5
VBP53155755A5 -011- חליפי382.9תומך מגן קד ימ' צדדיVAG08-12  ~ A5
VBP53155756A5 15- '08-12אודיחליפי382.9תומך לכנף שמ  ~ A5
VBP53155756A5 15- 'חליפי382.9תומך לכנף שמVAG08-12  ~ A5

VBP53155791B(OEM) A4 11-08-12אודיחליפי307.1מוט מ.מנוע  ~ A5
VBP53155791B(OEM) A4 11-חליפי307.1מוט מ.מנועVAG08-12  ~ A5

VBP5315605A4 08 09-011אודיחליפי915.66כיסוי מנוע תחתון ~ A4
VBP5315605A4 08 חליפי915.66כיסוי מנוע תחתוןVAG09-011 ~ A4

VBP53156618A4 09 09-011אודיחליפי1376.32מתיז לפנס ראשי שמ ~ A4
VBP53156618A4 09 חליפי1376.32מתיז לפנס ראשי שמVAG09-011 ~ A4

VBP5315673Q-5 10- 09-012אודיחליפי213תפס מצנן תח' פלסטיק ~ Q5
VBP5315673Q-5 10- חליפי213תפס מצנן תח' פלסטיקVAG09-012 ~ Q5
VBP5315708A4 012-014- 012-015אודיחליפי995שפריצר במגן קד' שמאל ~ A4
VBP5315708A4 012-014- חליפי995שפריצר במגן קד' שמאלVAG012-015 ~ A4

VBP531598814D A3\A4 017-020 - '4 ~ 017-020אודיחליפי1380.92קישוט סף ימD A3
VBP531598814D A3\A4 017-020 - 'חליפי1380.92קישוט סף ימVAG017-020 ~ 4D A3
VBP53159882A4  -020 - '020אודיחליפי1449.92קישוט סף שמ-  ~ A4
VBP53159882A4  -020 - 'חליפי1449.92קישוט סף שמVAG020-  ~ A4

VBP5318407A6- 07-015אודיחליפי1381.3מתיז מים פנס ראשי ~ Q7
VBP5318407A6- חליפי1381.3מתיז מים פנס ראשיVAG07-015 ~ Q7
VBP5318408A6 -011'09-010אודיחליפי1382.2שפריצר במגן קד' שמ ~ A6
VBP5318408A6 -011'חליפי1382.2שפריצר במגן קד' שמVAG09-010 ~ A6

VBP53184511ערום A6 06-05-08אודיחליפי4267.6כונס אוויר ~ A6
VBP53184511ערום A6 06-חליפי4267.6כונס אווירVAG05-08 ~ A6
VBP53184584A6 08- '011-015אודיחליפי425.3כיסוי מתיז ימ ~ A6
VBP53184584A6 08- 'חליפי425.3כיסוי מתיז ימVAG011-015 ~ A6
VBP53184803A-6 - 011-015אודיחליפי734.3תפס מגן ~ A6
VBP53184803A-6 - חליפי734.3תפס מגןVAG011-015 ~ A6

VBP53186791B(OEM) 011-015 A6 011-015אודיחליפי519.8בולם מכסה מנוע ~ A6
VBP53186791B(OEM) 011-015 A6 חליפי519.8בולם מכסה מנועVAG011-015 ~ A6

VBP53187584A4 10-'09-011אודיחליפי189.3כיסוי מתיז מים ימ ~ A4
VBP53187584A4 10-'חליפי189.3כיסוי מתיז מים ימVAG09-011 ~ A4
VBP53187585A6 -12 09-011אודיחליפי425.3כיסוי שפריצר לראשי שמאל ~ A4
VBP53187585A6 -12 חליפי425.3כיסוי שפריצר לראשי שמאלVAG09-011 ~ A4
VBP53188880A6 -016 011-015אודיחליפי701.3כיסוי במגן אודי ~ A6
VBP53188880A6 -016 חליפי701.3כיסוי במגן אודיVAG011-015 ~ A6
VBP53191595A-7 12-011-013אודיחליפי1845כיסוי גריל קד תחתון ~ A7
VBP53191595A-7 12-חליפי1845כיסוי גריל קד תחתוןVAG011-013 ~ A7

VBP5319673015- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי554מגן מנוע - גולף -014/ גולף ספורט וואן
VBP5319673015- חליפי554מגן מנוע - גולף -014/ גולף ספורט וואןVAG013-016  ~ גולף



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBP5319970A7 12-07-015אודיחליפי3002כונס מאוררים כפול ~ Q7
VBP5319970A7 12-חליפי3002כונס מאוררים כפולVAG07-015 ~ Q7

VBP5320213B(OEM)02-בורה99-05/גולף/A3-01 95-00אודיחליפי330בולם למכסה מנוע ~ A3
VBP5320213B(OEM)02-בורה99-05/גולף/A3-01 חליפי330בולם למכסה מנועVAG95-00 ~ A3

VBP53203791B(OEM) A3 + 04 04-07אודיחליפי387.2בולם למכסה מנוע ~ A3
VBP53203791B(OEM) A3 + 04 חליפי387.2בולם למכסה מנועVAG04-07 ~ A3

VBP5320450106- גולף -07/ג'טה/A3 -09 08-012אודיחליפי3363.3בית מסנן אויר ~ A3
VBP5320450106- גולף -07/ג'טה/A3 -09 חליפי3363.3בית מסנן אוירVAG08-012 ~ A3

VBP53204501B(OEM)08-יאטי-10/סופרב/A3-09 08-012אודיחליפי3363.3בית מסנן אויר ~ A3
VBP53204501B(OEM)08-יאטי-10/סופרב/A3-09 חליפי3363.3בית מסנן אוירVAG08-012 ~ A3

VBP5320507B(OEM) A-3 11- '011-014אודיחליפי1120.9מתיז במגן קד' ימ ~ A8
VBP5320507B(OEM) A-3 11- 'חליפי1120.9מתיז במגן קד' ימVAG011-014 ~ A8
VBP5320508B(OEM) A3 015 013-016אודיחליפי1120.9שפריצר במגן שמ ~ A3
VBP5320508B(OEM) A3 015 חליפי1120.9שפריצר במגן שמVAG013-016 ~ A3
VBP53205511014 לאון /A3 013- (ערום) אוקטביה ~ 013-016אודיחליפי481.9כונס אויר
VBP53205511014 לאון /A3 013- (ערום) חליפי481.9כונס אוירVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP53205697Q2/A-3 13 -017- אוקטביה ~ 013-016אודיחליפי2980.6כונס מאורר מושלם
VBP53205697Q2/A-3 13 -017- חליפי2980.6כונס מאורר מושלםVAG013-016 ~ אוקטביה

VBP532057061Q3 -013 - '011-014אודיחליפי855.9ביטנה קד ימ ~ Q3
VBP532057061Q3 -013 - 'חליפי855.9ביטנה קד ימVAG011-014 ~ Q3

VBP5320613A3 013-015  -016 - '013-016אודיחליפי519.8בולם מכסה מנוע ימ ~ A3
VBP5320613A3 013-015  -016 - 'חליפי519.8בולם מכסה מנוע ימVAG013-016 ~ A3

VBP532068801A3 -016 '017-020אודיחליפי969.9כיסוי מגן קד' ימ ~ A3
VBP532068801A3 -016 'חליפי969.9כיסוי מגן קד' ימVAG017-020 ~ A3
VBP532068802A3 -016 '017-020אודיחליפי995.9כיסוי מגן קד' שמ ~ A3
VBP532068802A3 -016 'חליפי995.9כיסוי מגן קד' שמVAG017-020 ~ A3

VBP53731587Q7 011- 07-015אודיחליפי493.1כיסוי על' פח חזית ~ Q7
VBP53731587Q7 011- חליפי493.1כיסוי על' פח חזיתVAG07-015 ~ Q7
VBP53731790A8/015-  Q7  -018 - 07-015אודיחליפי2805.3כונס אויר למצנן ~ Q7
VBP53731790A8/015-  Q7  -018 - חליפי2805.3כונס אויר למצנןVAG07-015 ~ Q7

VBP537317911B(OEM) 07-015 Q7 07-015אודיחליפי460בולם מכסה מנוע ~ Q7
VBP537317911B(OEM) 07-015 Q7 חליפי460בולם מכסה מנועVAG07-015 ~ Q7
VBP537317912BQ7 - 07-015 - 07-015אודיחליפי460בולם דלת מטען ~ Q7
VBP537317912BQ7 - 07-015 - חליפי460בולם דלת מטעןVAG07-015 ~ Q7

VBP53731791B(OEM) 07-015 Q7 07-015אודיחליפי460בולם מכסה מנוע ~ Q7
VBP53731791B(OEM) 07-015 Q7 חליפי460בולם מכסה מנועVAG07-015 ~ Q7

VBP53732697Q7 12- 07-015אודיחליפי2640כונס אויר ~ Q7
VBP53732697Q7 12- חליפי2640כונס אוירVAG07-015 ~ Q7
VBP53733618Q7  -016 - '016-019אודיחליפי650.6מתיז לפנס ראשי שמ ~ Q7
VBP53733618Q7  -016 - 'חליפי650.6מתיז לפנס ראשי שמVAG016-019 ~ Q7
VBP53733619Q7  -016 - '016-019אודיחליפי650.6מתז פנס ראשי ימ ~ Q7
VBP53733619Q7  -016 - 'חליפי650.6מתז פנס ראשי ימVAG016-019 ~ Q7
VBP53736584Q8  -018 - 'חליפי313.72כיסוי שפריצר ימ' במגן קד

VBP537365841Q8  -018 - '018אודיחליפי282.44מסגרת לתושבת שפריצר בפנס ראשי ימ- ~ Q8
VBP537365841Q8  -018 - 'חליפי282.44מסגרת לתושבת שפריצר בפנס ראשי ימVAG018- ~ Q8

VBP53736585Q8  -018 - 'חליפי313.72כיסוי למתז פנס ראשי שמ
VBP537365851Q8  -018 - '018אודיחליפי313.72מסגרת למתיז פנס ראשי שמ- ~ Q8
VBP537365851Q8  -018 - 'חליפי313.72מסגרת למתיז פנס ראשי שמVAG018- ~ Q8

VBP5374109Q5 09-012-09-012אודיחליפי191.4כפה לגלגל ~ Q5
VBP5374109Q5 09-012-חליפי191.4כפה לגלגלVAG09-012 ~ Q5
VBP5374155Q-5 -012-09-012אודיחליפי1210.03כיסוי מראה ימין ~ Q5
VBP5374155Q-5 -012-חליפי1210.03כיסוי מראה ימיןVAG09-012 ~ Q5

VBP53741587Q5 010-09-012אודיחליפי1117.8כיסוי עליון לפח חזית ~ Q5
VBP53741587Q5 010-חליפי1117.8כיסוי עליון לפח חזיתVAG09-012 ~ Q5
VBP53741599Q5 013-016 '09-012אודיחליפי285.7כיסוי תחתון ימ ~ Q5
VBP53741599Q5 013-016 'חליפי285.7כיסוי תחתון ימVAG09-012 ~ Q5
VBP53741755Q5  09(מתכת) בכנף R 09-012אודיחליפי695.56תפס ~ Q5
VBP53741755Q5  09(מתכת) בכנף R חליפי695.56תפסVAG09-012 ~ Q5
VBP53741756Q5 -012 '09-012אודיחליפי695.56תומך כנף קד' שמ ~ Q5
VBP53741756Q5 -012 'חליפי695.56תומך כנף קד' שמVAG09-012 ~ Q5

VBP537417911B(OEM) 09-013 Q3 011-014אודיחליפי690בולם מכסה מנוע ~ Q3
VBP537417911B(OEM) 09-013 Q3 חליפי690בולם מכסה מנועVAG011-014 ~ Q3

VBP53741791B(OEM) 09-013 Q5 09-012אודיחליפי580בולם מכסה מנוע ~ Q5
VBP53741791B(OEM) 09-013 Q5 חליפי580בולם מכסה מנועVAG09-012 ~ Q5

VBP53741880Q-5 -09- 09-012אודיחליפי998.31כיסוי תחתון למגן ~ Q5
VBP53741880Q-5 -09- חליפי998.31כיסוי תחתון למגןVAG09-012 ~ Q5

VBP5374357Q5  -017 - '017-020אודיחליפי582.36מגן חום למגן אח  ~ Q5
VBP5374357Q5  -017 - 'חליפי582.36מגן חום למגן אחVAG017-020  ~ Q5

VBP53743618Q5 -018 '017-020אודיחליפי402.3שפריצר במגן קד' שמ  ~ Q5
VBP53743618Q5 -018 'חליפי402.3שפריצר במגן קד' שמVAG017-020  ~ Q5

VBP5375139RSQ3 -014- '011-014אודיחליפי565.99תושבת לפנס ראשי שמ ~ Q3
VBP5375139RSQ3 -014- 'חליפי565.99תושבת לפנס ראשי שמVAG011-014 ~ Q3
VBP5375140RSQ3 -014- '011-014אודיחליפי565.99תושבת לפנס ראשי ימ ~ Q3
VBP5375140RSQ3 -014- 'חליפי565.99תושבת לפנס ראשי ימVAG011-014 ~ Q3

VBP53751586Q3 -012 - '011-014אודיחליפי915.29כיסוי תח' קד ~ Q3
VBP53751586Q3 -012 - 'חליפי915.29כיסוי תח' קדVAG011-014 ~ Q3
VBP53751587Q3 011-014אודיחליפי1075.13כיסוי עליון בחזית אאודי ~ Q3
VBP53751587Q3 חליפי1075.13כיסוי עליון בחזית אאודיVAG011-014 ~ Q3
VBP53751615RSQ3 -014- 011-014אודיחליפי575.99מתיז ~ Q3
VBP53751615RSQ3 -014- חליפי575.99מתיזVAG011-014 ~ Q3
VBP53751616RSQ3 -014- 011-014אודיחליפי1375.9מתיז ~ Q3
VBP53751616RSQ3 -014- חליפי1375.9מתיזVAG011-014 ~ Q3

VBP53751791B(OEM) 012-015 Q3 011-014אודיחליפי519.8בולם מכסה מנוע ~ Q3



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBP53751791B(OEM) 012-015 Q3 חליפי519.8בולם מכסה מנועVAG011-014 ~ Q3

VBP53781618A1 -010 011-014אודיחליפי746.3מתיז מים במגן קד שמ ~ A1
VBP53781618A1 -010 חליפי746.3מתיז מים במגן קד שמVAG011-014 ~ A1
VBP53781619A-1 010 011-014אודיחליפי418.36שפריצר במגן קד' ימין ~ A1
VBP53781619A-1 010 חליפי418.36שפריצר במגן קד' ימיןVAG011-014 ~ A1

VBP53781791B(OEM) A1 12-'011-014אודיחליפי332בולם מ .מנוע שמ ~ A1
VBP53781791B(OEM) A1 12-'חליפי332בולם מ .מנוע שמVAG011-014 ~ A1
VBP54021611GQX30  -018 - '018אינפינטיחליפי345.44תושבת לפנס ערפל קד' ימ- ~ QX30
VBP54022538GQ30 2.0 017אינפינטיחליפי550.63סמל בכנף- ~ Q30

VBP5405113Q50 -018 - 015אינפינטיחליפי733.65בולם מכסה מנוע- ~ Q50
VBP54061791QX70  -015 - 015-019אינפינטיחליפי509.37בולם מכסה מנוע ~ QX70
VBP55052523F20 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי1155.2מיכל שפריצר (ללא מנוע) סד' 1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBP55053668011 1 'ב.מ.וו סד-PDC-ב.מ.וו / מיניחליפי570.9ערכת תושבות ל(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VBP5507128011-015 מיני קופר R60 ב.מ.וו / מיניחליפי622.3מסגרת שמ' לפנס ראשי(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VBP55071510014-019 מיני קופר (F55)/S 13- ב.מ.וו / מיניחליפי987.16מיכל מתיז מים - קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VBP55071562014-021 מיני קופר (F56) - ב.מ.וו / מיניחליפי5713.2ספויילר נוי לדלת מטען(F56/F57) 014-021 ~ מיני קופר

VBP5508113E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי220בולם למ.מנוע שמ'+ימ' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBP551115233 12- ב.מ.וו / מיניחליפי1133.5מיכל מתיז מים סדרה(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VBP551115231F30 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי1155.2מיכל שפריצר סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBP55111535F-30 012-017-'ב.מ.וו / מיניחליפי519.2ידית פתיחה פנ' קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VBP551115351F-30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי716.2תושבת ידית פנ' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBP55111578F30 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי982מנגנון חש' שמשה דלת קד' שמ' סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBP55111579F30 3 -12'ב.מ.וו / מיניחליפי977מנגנון חש' שמשה דלת קד' ימ' סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBP55111678F30 3'ב.מ.וו / מיניחליפי453.4מנגנון שמשה חש' דלת אח' שמ'ללא מנוע סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBP55111679F30 3'ב.מ.וו / מיניחליפי663.3מנגנון שמשה חש' דלת אח'ימ'(ללא מנוע)סד(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBP55111713012-018 3 סדרה (F30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1128.84מנעול דלת קד' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBP5511457899-01 318 - ב.מ.וו / מיניחליפי845מנגנון הרמת חלון קד' שמ' +01 2דל(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VBP5511457999-01 318 - ב.מ.וו / מיניחליפי343.7מנגנון הרמת חלון קד' ימ' +01 2דל(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר

VBP5511793E90 05-011 ב.מ.וו / מיניחליפי80ידית פנימית ימ' צבע שחור(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VBP55117931E-90 05-09 'ב.מ.וו / מיניחליפי360ידית פתיחה פנ' ימ(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VBP5511794E90 05-011 ב.מ.וו / מיניחליפי795ידית פנימית שמ' צבע שחור(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VBP5511807E90/LCI3 05-11'4 שמ'/ימ' סדD ב.מ.וו / מיניחליפי205.2בולם למכסה מנוע(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VBP5511867E90 06-08 ב.מ.וו / מיניחליפי261.1מיכל מים למתזי לשמשה(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VBP5511906E92 011-013 - ב.מ.וו / מיניחליפי880עין למתיז(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד

VBP55210511F22 014-016 ב.מ.וו / מיניחליפי643.7כונס אויר תח' למצנן(F22) 015- ~ 2 'סד
VBP552105111E22 -016 'ב.מ.וו / מיניחליפי611כונס אויר תח(F22) 015- ~ 2 'סד

VBP55212618017-  5 סדרה (G30) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1150שפריצר פנס ראשי ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBP55216185 010- 'ב.מ.וו / מיניחליפי990שפריצר במגן קד' שמאל סיד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VBP55216702E60 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי130תפס צד(קטן פלסטיק)שמ למגן קד ס5 4ד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBP55216703E60 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי130תפס צד(קטן פלסטיק)ימ למגן קד ס5 4ד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBP5521671415 5 ב.מ.ו סדרה-L ב.מ.וו / מיניחליפי893.32מנעול פנימי דלת קד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VBP5521687E60 04-10 'ב.מ.וו / מיניחליפי974.3תושבת מרכזית למגן קד' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBP55218672F10 -010 'ב.מ.וו / מיניחליפי476.5תא לדלת קד' שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VBP552188612F10 5 -10ב.מ.וו / מיניחליפי550.9כיסוי פלסטיק ימ'(למצנן שמן) קד' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBP55219537017- 5 'ב.מ.וו / מיניחליפי727.5תושבת לוחית רישוי סד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBP55219556G30 'ב.מ.וו / מיניחליפי402כיסוי שמ' קד' תח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBP55220103G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי402ניקל גריל במגן ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBP55220104G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי460ניקל גריל במגן קד' שמ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBP55220504G30 - DPC -017ב.מ.וו / מיניחליפי151.6ערכת תושבות חיישן ל(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBP55221511G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי659.01כונס אויר תח(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBP55221589017- 5 ב.מ.וו / מיניחליפי257.79קישוט ימ' למגן קד' - סדרה(M5 (F90  017- ~ 5 'סד

VBP5535618730 010-'ב.מ.וו / מיניחליפי980.9שפריצר שמ' במגן קד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBP5535715F02 08-012 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי1191פלסטיק סף ימ(F01) 09-015 ~ 7 'סד

VBP553628511016-  7 סדרה (G12) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי3255.45כונס אויר לגריל קד(G11/G12) 016- ~ 7 סדרה
VBP554536781F20 1 -012ב.מ.וו / מיניחליפי541.8מנגנון חלון ללא מנוע דלת אח שמ סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBP554536791F20 1 -012 ב.מ.וו / מיניחליפי379.3מנגנון חלון ללא מנוע דלת אח ימ סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד

VBP55453887F20/ F30 -012 - (זכר) ב.מ.וו / מיניחליפי81.4קליפס לסף(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBP5545390F20/F30 -012 '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי880.9מיכל עיבוי סד' 1 5דל ~ X6 (F16)

VBP55453952F20/E46/F30/E39 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי37.1מכסה מיכל שפריצר סד1 5דל(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBP55455603F20 -014 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי417.3כיסוי לפנס ערפל ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBP55455604F20 -014 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי417.3כיסוי פנס ערפל שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBP554558801 15- 'ב.מ.וו / מיניחליפי699.8קישוט  מגן קד ב.מ.וו סד(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBP55721578X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי842מנגנון חלון קד' שמ' עם מנוע(F25)010-017 גיפ ~ X3
VBP55721579X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי842מנגנון חלון קד' ימ' עם מנוע(F25)010-017 גיפ ~ X3
VBP55721678X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי577.4מנגנון חלון אח' שמ' עם מנוע(F25)010-017 גיפ ~ X3
VBP55721679X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי577.4מנגנון חלון אח' ימ' עם מנוע(F25)010-017 גיפ ~ X3
VBP55722508X3 2.0L F25 -12 'ב.מ.וו / מיניחליפי560ספוג למגן קד(F25)010-017 גיפ ~ X3
VBP55723594BMW X-3 2013 ב.מ.וו / מיניחליפי1220כיסוי אח תחתון למגן(F25)010-017 גיפ ~ X3
VBP55723673F25 X3 -011 - 'ב.מ.וו / מיניחליפי880מגן מנוע תח' ימ' אח(F25)010-017 גיפ ~ X3
VBP55724559X5 G05  -019 019ב.מ.וו / מיניחליפי629.4ערכת תושבות חיישנים- ~ X5 (G05)

VBP557247668G20 -018 ב.מ.וו / מיניחליפי629.4סט תושבות לחיישנים(G20) 018- ~ 3 סדרה
VBP5572690E71/X5 E70ב.מ.וו / מיניחליפי732.8מיכל עיבוי לרדיאטור ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VBP55728592X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי2270.3כיסוי תח' למגן אח ~ (F15) X5
VBP55728755F-15 X5 -013- 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי990תושבת כנף קד' ימין ~ (F15) X5
VBP55728756X-6 F15 -014- '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי990תושבת כנף קד' שמ ~ (F15) X5

VBP5574170X1 E84 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי400מכסה מילוי מים מיכל מגבים ג'יפ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VBP55743678F7 5 -010'ב.מ.וו / מיניחליפי990מנגנון לחלון אח' שמ' (ללא מנוע)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBP55743679F7 5 -010'ב.מ.וו / מיניחליפי890מנגנון לחלון אח' ימ' (ללא מנוע)סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד

VBP5574399X1 F48 -016 - '016ב.מ.וו / מיניחליפי1469.5תושבת ימ' למגן אח-  ~ X1 (F48)
VBP5575380E71 X6 010- - '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי598.8בית פנס ערפל קד' שמ ~ X6 (E71/E72)

VBP55753887X6 E71 010- 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי995כיסוי תח' מרכז' למגן אח' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VBP5575408X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי570דיזה שפריצר מים לפנס שמ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VBP55754584E070/010- X6 E71 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי190כיסוי שפריצר פנס כנף קד ימ ~ X6 (E71/E72)
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VBP55754585E070/010- X6 E71 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי190כיסוי שפריצר פנס בכנף קד שמ ~ X6 (E71/E72)
VBP55754631LCI E70/E70 /E71 X6 14 -08 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי600.9כונס ניצב ימ ~ X6 (E71/E72)
VBP55754632E70 LCI /E70 / E71 X6 14 -08- 'ב.מ.וו / מיניחליפי600.9כונס ניצב שמ(E70LCI) 011 גיפ-  X5 - לא פעיל
VBP55756584X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי360כיסוי מתיז ימ' מגן קד ~ (F15) X5
VBP55756585X5 014 F15 '014-018ב.מ.וו / מיניחליפי360כיסוי מתיז שמ' מגן קד ~ (F15) X5
VBP55757510F87 016- 016-020ב.מ.וו / מיניחליפי227כיסוי ימ' עין למתזים ~ M2 (F87)

VBP557575101F87 016- 016-020ב.מ.וו / מיניחליפי219.3כיסוי שמ' עין למתזים ~ M2 (F87)
VBP55758511X6 (G06  -020) - 020ב.מ.וו / מיניחליפי748.88כיסוי תח' למצנן מים- ~ X6 (G06)
VBP55828584F16 X6 016- - 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי124בית כיסוי שפריצר ימ' במגן ~ X6 (E71/E72)

VBP558285841F16 X6 016- - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי415.9כיסוי שפריצר ימ ~ X6 (F16)
VBP55828885X6 F16 016- - '015-019ב.מ.וו / מיניחליפי2377.4ספויילר קד ~ X6 (F16)
VBP55871578X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי730מנגנון חלון לדלת קד' שמ' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VBP55871579X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי730מנגנון חלון לדלת קד' ימ' ג'יפ ~ X6 (E71/E72)

VBP5587171E71 -010(ללא קרוז קונטרול)X6 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי3950.5כונס חזית ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VBP5587185X6 E71 -010 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי491.1מסגרת פלסטיק לערפל ימ' במגן קד ~ X6 (E71/E72)
VBP5587186X6 E71 -010 '08-014ב.מ.וו / מיניחליפי491.1מסגרת פלסטיק לערפל שמ' במגן קד ~ X6 (E71/E72)

VBP55894611015- ב.מ.וו / מיניחליפי646.3תושבת לפנס ערפל קד' ימ' - מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VBP55901555014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי360כונס אויר ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VBP55901556014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי360כונס אויר שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VBP559016692F32 -014 'ב.מ.וו / מיניחליפי413.1כונס אויר בכנף ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VBP55901670014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי431.6תומך לפנס ערפל שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VBP5590171014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי290.8כיסוי למתיז ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VBP5590172014- 4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי290.8כיסוי למתיז שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VBP55901761014-  4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי558כיסוי ערפל קד' ימ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VBP55901762014-  4 'סד F-32 'ב.מ.וו / מיניחליפי558כיסוי ערפל קד' שמ(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4

VBP559093511098- היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי95.2כבל שחור ארוך למע חימום היילקס
VBP55941503G20) 019) 'ב.מ.וו / מיניחליפי291.2תעלת אוורור קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VBP559415031G20) 019) 'ב.מ.וו / מיניחליפי291.2תעלת אוורור קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VBP559415032G20) 019) 'ב.מ.וו / מיניחליפי272.7תעלת אוורור קד' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VBP559415033(G20) 019 'ב.מ.וו / מיניחליפי272.7תעלת אוורור קד' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VBP5594632G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550כיסוי למגן אח' שמ(G20) 018- ~ 3 סדרה
VBP5594633G20 -19 'ב.מ.וו / מיניחליפי550כיסוי למגן אח' ימ(G20) 018- ~ 3 סדרה

VBP56001661020-  2 סדרה (F44) - ב.מ.וו / מיניחליפי440בולם מכסה מנוע(F44) 4 ~ -020 סדרהD 2
VBP57030587-13 אליזה C סיטרואןחליפי392כיסוי עליון (פלסטיק) לחזיתC 013-017 ~ אליזה

VBP57352497-08 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי116.4ידית חיצ' לדלת קד' שמ'-ברלינגו
VBP57352597-08 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי192ידית חיצ' לדלת מטען ברלינגו

VBP57354555011 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי246.65מסיט רוח למגן קד' - ברלינגו
VBP5735663015- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי649.9קישוט עליו למגן קד' ברלינגו

VBP57902613019-  סיטרואןחליפי289.9עוצר דלת קד' - קקטוסC4 019-  ~ קקטוס
VBP579026131019-  סיטרואןחליפי289.9עוצר דלת אח' - קקטוסC4 019-  ~ קקטוס

VBP5944320012- פיאטחליפי773בולם דלת אח' ימ'+שמ'- קובו
VBP59783513F500 15 - '500 ~ -014פיאטחליפי522.14גריל תח' במגן קדL Living
VBP59783842F-500MC -016 500 ~ -014פיאטחליפי631.8גריל רשת בפגוש קדL Living

VBP600539093-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי168מיכל עיבוי מים - קורדובה/איביזה/טולדו
VBP600539093-99 חליפי168מיכל עיבוי מים - קורדובה/איביזה/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBP6005587099-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי30גומיה לרדיאטור - לאון 00-06/איביזה
VBP6005587099-02 חליפי30גומיה לרדיאטור - לאון 00-06/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBP600559201 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי16בורג גלגל איבזה
VBP600559201 חליפי16בורג גלגל איבזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBP6005754399-010 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי54אטם מכסה שסתומים - איביזה/קורדובה
VBP6005754399-010 חליפי54אטם מכסה שסתומים - איביזה/קורדובהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBP60066803איביזה ~ 03-06סיאטחליפי12.5תפס מוט מכסה מנוע סיאט/סקודה
VBP60066803חליפי12.5תפס מוט מכסה מנוע סיאט/סקודהVAG03-06 ~ איביזה
VBP60067522010- איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי30בורג קצר ראש מנוע - איביזה
VBP60067522010- חליפי30בורג קצר ראש מנוע - איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBP600675221010- איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי30בורג אמצעי - איביזה
VBP600675221010- חליפי30בורג אמצעי - איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBP600675342010 איביזה ~ 011-012סיאטחליפי257ידית פנימי קד'שמ'איביזה
VBP600675342010 חליפי257ידית פנימי קד'שמ'איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VBP6006753509- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי232ידית פתיחה פנ' דלת קד' ימ'-איביזה
VBP6006753509- חליפי232ידית פתיחה פנ' דלת קד' ימ'-איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VBP6006757208+ איביזה ~ 09-010סיאטחליפי70מגב אח' איביזה
VBP6006757208+ חליפי70מגב אח' איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VBP6006757309 - איביזה ~ 011-012סיאטחליפי146.9מגב קד' ימ' איביזה
VBP6006757309 - חליפי146.9מגב קד' ימ' איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VBP60067573109- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי151.9מגב קד' שמ' איביזה
VBP60067573109- חליפי151.9מגב קד' שמ' איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VBP60067578010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי856.2מנגנון חלון קד' שמ' איביזה
VBP60067578010- חליפי856.2מנגנון חלון קד' שמ' איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VBP60067579010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי801.5מנגנון חלון קד' ימ' איביזה
VBP60067579010- חליפי801.5מנגנון חלון קד' ימ' איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VBP6006761010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי440בולם מטען - איביזה
VBP6006761010- חליפי440בולם מטען - איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VBP6006767210- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי880מגן גחון צדדי שמאל איביזה/פולו
VBP6006767210- חליפי880מגן גחון צדדי שמאל איביזה/פולוVAG011-012 ~ איביזה
VBP60067678010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי794.8מנגנון חלון אח' שמ' - איביזה
VBP60067678010- חליפי794.8מנגנון חלון אח' שמ' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VBP60067679010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי794.8מנגנון חלון אח' ימ' - איביזה
VBP60067679010- חליפי794.8מנגנון חלון אח' ימ' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VBP6006788111- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי246.3תפס מגן אחורי ימין מרכזי סיאט איביזה
VBP6006788111- חליפי246.3תפס מגן אחורי ימין מרכזי סיאט איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VBP6006850013- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי481.6ידית מטען - איביזה
VBP6006850013- חליפי481.6ידית מטען - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
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VBP6006851912 איביזה ~ 013-017סיאטחליפי1140.13פנימי כוורת פלסטיק למגן קד' איביזה
VBP6006851912 חליפי1140.13פנימי כוורת פלסטיק למגן קד' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VBP6006857212- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי75.7מגב אח' איביזה
VBP6006857212- חליפי75.7מגב אח' איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VBP60170869107- אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי75.7גומיה לציריה אח' ימ' אלטה
VBP60170869107- חליפי75.7גומיה לציריה אח' ימ' אלטהVAG05-011 ~ אלתיאה

VBP6017157805-09אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי734מנגנון חלון קד' שמ' אלתיה -04/טולדו
VBP6017157805-09חליפי734מנגנון חלון קד' שמ' אלתיה -04/טולדוVAG05-011 ~ אלתיאה
VBP6017157905- אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי734מנגנון לחלון קד' ימין אלתיאה
VBP6017157905- חליפי734מנגנון לחלון קד' ימין אלתיאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBP6017186197-04 קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי233כיסוי למצנן שמן - אלתיאה 01-010/איביזה
VBP6017186197-04 חליפי233כיסוי למצנן שמן - אלתיאה 01-010/איביזהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VBP60171870107-14אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי70.3גומי לציריה אח' ימ' אלטה
VBP60171870107-14חליפי70.3גומי לציריה אח' ימ' אלטהVAG05-011 ~ אלתיאה

VBP601730404-014- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי59סט מירווח - אוקטביה 96-00/טולדו
VBP601730404-014- חליפי59סט מירווח - אוקטביה 96-00/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBP60694578013- לאון ~ 011-013סיאטחליפי1366.2מנגנון נעילה קד' שמ' לאון
VBP60694578013- חליפי1366.2מנגנון נעילה קד' שמ' לאוןVAG011-013 ~ לאון

VBP607010299-05 מיי ~ -012סיאטחליפי49בסיס לאנטנה - פאסאט/מיי -012/בורה
VBP607010299-05 חליפי49בסיס לאנטנה - פאסאט/מיי -012/בורהVAG012- ~ מיי

VBP61052498-03 אטוס ~ 98-03יונדאיחליפי104ידית קד' חיצ' שמ' - אטוס
VBP61108703015- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי172תפס מגן אח' ימ' - סונטה
VBP61109103018- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי495.9ניקל שמ' תחת' במגן קד' סונטה
VBP61109871017- סונטה ~ 018-020יונדאיחליפי500.5קישוט ניקל קד' תח' ימ' - סונטה

VBP61152494-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי59.14ידית קד' חיצ' שמ' - אקסנט
VBP61152694-אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי63.52ידית חיצ' דל אח שמ אקסנט
VBP61153595+ אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי26.7ידית קד' ימ' פנימית-אקסנט
VBP61154294-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי74.8מגן קרטר שמ' אקסנט

VBP61158556G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי244.72כונס אויר מרכזי שמ' - אקסנט
VBP61158601G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי4253.16מחשב כריות אויר - אקסנט
VBP61158697G021-  אקסנט ~  -021יונדאיחליפי86.48כונס ימ' למצנן מים - אקסנט

VBP61159694-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי148.1מיכל מתיז מים אקסנט
VBP61174200-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי145.4כיסוי מנוע תח' אקסנט
VBP61191007-010  אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי172מנעול מכסה מנוע אקסנט
VBP61213496-98-לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי50ידית פנימית קד שמ לנטרה
VBP61213599-00 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי54ידית קד' פנימית ימ' לנטרה
VBP61231005-07 אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי129.7מנעול מכסה מנוע-אילנטרה

VBP6125163211- 4 ~ 011-013יונדאיחליפי153.6מכסה לצינור מילוי דלק אילנטרהD I35
VBP61252515G016-   אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי474.72ריפוד פח אח' - אילנטרה

VBP61253555021-  אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי2743.63כונס ימ' למגן קד' - אילנטרה
VBP61253556021-  חליפי1395.13כונס שמ' למגן קד' - אילנטרה

VBP61253556G019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי381.8כונס אויר שמ' במגן קד'  - אילנטרה
VBP612543I30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי95.22כיסוי מנוע תח' ימ ~ I30
VBP612544I30 08-012 - '08-012יונדאיחליפי95.22כיסוי מנוע תח' שמ ~ I30

VBP6127292I30/06-09 -12 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי31.3בורג גלגל קד. גייטס
VBP61291491I10 -09 09-011יונדאיחליפי288.3בולם מכסה מטען ~ I10
VBP61291673I10 -012 - '012-013יונדאיחליפי226.3מגן מנוע תחתון שמ ~ I10

VBP61292961GI10 012-015 - '012-013יונדאיחליפי61.64ציר מכסה קד' ימ ~ I10
VBP61292962GI10 012-015 - '012-015יונדאיחליפי194.12ציר מכסה קד' שמ ~ I20

VBP6129320GI10 2015-014-016יונדאיחליפי399.28בולם מטען שמאל ~ I10
VBP6129349I10 14 014-016יונדאיחליפי168מגן מצננים תחתון קד ~ I10

VBP61293581GI10 -14 014-016יונדאיחליפי1597.12מגש אחורי ~ I10
VBP61293672I-10 14 '09-011יונדאיחליפי294מגן מנוע שמ ~ I10
VBP61293673I10 -14 '012-013יונדאיחליפי294מגן מנוע תחתון ימ ~ I10

VBP61294509GI10 017-020 - 017-019יונדאיחליפי93.84כבל מכסה מנוע ~ I10
VBP6129519GI10  -020 - 020יונדאיחליפי300.8בולם ימ' לדלת מטען- ~ I10
VBP6129520GI10  -020 - 020יונדאיחליפי300.8בולם שמ' לדלת מטען- ~ I10

VBP61295526GI10  -020 - '020יונדאיחליפי180.32המשך טורפדו ימ- ~ I10
VBP61295555GI10  -020 - '020יונדאיחליפי239.2כונס אויר ימ- ~ I10
VBP61295557GI10  -020 - '020יונדאיחליפי133.4כונס אויר במגן קד' ימ- ~ I10

VBP6129571GI10  -020 - '020יונדאיחליפי224.48כונס אויר על- ~ I10
VBP6129590GI10  -020 - 020יונדאיחליפי228.16מיכל עיבוי- ~ I10

VBP6130119I20 - 08-012 '08-012יונדאיחליפי187.7בולם מטען ימ ~ I20
VBP6130249GCW I-30 -012 012-015יונדאיחליפי1082.84גומי מטען ~ I20

VBP61302513GI20 -012 - 012-015יונדאיחליפי71.76כיסוי עלי' למצנן ~ I20
VBP61302516GI20 -13 012-015יונדאיחליפי684.48מדף אחורי ~ I20

VBP61302671I20 013- '012-018יונדאיחליפי458.21מגן מנוע ימ ~ I30
VBP61302672I20 013- '012-015יונדאיחליפי391.9מגן מנוע תחתון צד' שמ ~ I20

VBP61304592GI20 015-018 -019- '015-018יונדאיחליפי133.4גומי גשם לדלת אח' שמ' חיצ ~ I20
VBP61304634GI20  015-018 -019 - 015-018יונדאיחליפי181.79תושבת על' למצנן מים ~ I20

VBP61311562I30/I35 11 -12 '08-012יונדאיחליפי131.6כבל פתיחת מכסה מנוע קד ~ I30
VBP61312672I30 -12 '012-018יונדאיחליפי365.2מגן מנוע תח' שמ ~ I30
VBP61312673I30 -12 '012-018יונדאיחליפי440.7מגן מנוע  תח' ימ ~ I30
VBP61313673I-30/13 012-018יונדאיחליפי180.2כונס עומד שמ' סיד ~ I30

VBP6132113I40-012 012-015יונדאיחליפי311בוכנה להרמת מכסה מנוע ~ I40
VBP61324207 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי164.2מגן מנוע תח' אקסנט

VBP613611523016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי492.2מיכל עיבוי למצנן מים - טוסון
VBP61361166108 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי69.92בולם מטען טוסון

VBP6136119IX-35 L '010-015יונדאיחליפי396.5בולם מטען אח ~ IX35
VBP6136153004-10 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי155.5ידית חצ. דלת מטען טוסון

VBP61361534105-09 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי158.4ידית דלת קד'+אח' שמ' טוסון
VBP61361534204-09 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי158.4ידית פנימית שמ' אח'+קד' (אפור)טוסון
VBP61361535105-09 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי158.4ידית דלת קד'+אח' ימ'(חום) טוסון
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VBP61361535204-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי158.4ת ימ' אח'+קד'(אפור) טוסון

VBP6136176104-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי315.4ידית חיצ' דלת אח' ימ' - טוסון
VBP6136176207- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי239.01ידית חיצ' לדלת אח' שמ' טוסון

VBP6136199015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי251.2תומך שפם ימ' בפח חזית - טוסון
VBP61362100IX35 -010 '010-015יונדאיחליפי160תושבת מגן קד' שמ ~ IX35

VBP613621011IX35 -010 - '010-015יונדאיחליפי160תושבת מגן קד' ימ ~ IX35
VBP61362523-IX35 14  010-015יונדאיחליפי267.7מיכל מתיז מים ~ IX35

VBP6136319015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי680.8בולם דלת מטען ימ' - טוסון
VBP61363573012- טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי109.73להב מגב שמשה ימ' - טוסון 015-018/ריאו

VBP613635891(מבריק) טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי681.84כיסוי תח' לגריל ימ' - טוסון 015-018
VBP61364105-010 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי758.14מגן מנוע תחתון - טוסון

VBP61364111G019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי236.44כבל ידית פתיחת דלתית דלק - טוסון
VBP61364515G019-  015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי841.8ריפוד פח אח' טוסון

VBP61372523I-35 014-016 - 4 ~ 014-016יונדאיחליפי278.3מיכל מתיז מיםD I35
VBP6137287015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי373.5שפם ראשי במגן קד' שמ' - טוסון

VBP61381521I25 - 011-018 - '011-018יונדאיחליפי800.4מיכל אבק בדופן שמ ~ I25
VBP61381562I25 11- 011-018יונדאיחליפי87.4כבל מכסה מטען ~ I25

VBP613815621I25 11- 011-018יונדאיחליפי331.2כבל פתיחת מכסה מנוע ~ I25
VBP613815921I25 011-014 - '011-018יונדאיחליפי53.4גומי גשם קד' שמ ~ I25

VBP61381672I25 011- 011-018יונדאיחליפי387.3מגן מנוע ימין ~ I25
VBP61381673I25 -011 - '011-018יונדאיחליפי774.6מגן מנוע צד שמ ~ I25
VBP61381718I25 11- 011-018יונדאיחליפי131.13ידית חיצוני קדמי שמאל יונדאי ~ I25
VBP61391523I35 11 4 ~ 011-013יונדאיחליפי480.2מיכל מים לשפריצרD I35
VBP6140266100-05 סנטה פה ~ 00-05יונדאיחליפי48.36בולם דלת מטען סנטה פה

VBP61411505G16-איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי297.16משתיק רעש בכנף שמ' איוניק
VBP61411768G16-איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי896.08מנעול דלת אח' שמ'איוניק

VBP614742I35 11- '4 ~ 011-013יונדאיחליפי300.3מגן מנוע צד ימD I35
VBP615242I25 11-011-018יונדאיחליפי188.6מגן תח' לרדיאטור ~ I25

VBP61551511GH350  -017 - 017יונדאיחליפי62.56כונס תח' למצנן מים-  ~ H350
VBP617030H100 96 '96-01יונדאיחליפי50.6ידית חיצ' הזזה ימ ~ H-100

VBP6170320I800 010- '09-017יונדאיחליפי354.2בולם מטען שמ ~ I800
VBP6170329I800 09-017 09-017יונדאיחליפי106.02ין לדלת מטען מתרוממת ~ I800

VBP61703762I800 07-10 09-017יונדאיחליפי300ידית חיצוני לדלת הזזה שמאל ~ I800
VBP61731534102-07מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי287.6ידית פנימית שמ' קד+אח' (אפור) מטריקס
VBP61731535102-07מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי80ית ימ' קד+אח' (אפור) מטריקס

VBP6173171708-010 מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי130ידית חיצ' לדלת קד' ימ' - מאטריקס
VBP61731718מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי158ידית חיצונית קדמי שמאל-מאטריקס
VBP6173176108-010 מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי130דלת חיצ' אח' ימ' - מטריקס
VBP61854759-013 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי207מיכל שפריצר מושלם עם פקק סנטה פה
VBP61856661021-  סנטה פה ~  -021יונדאיחליפי280.6בולם מכסה מנוע - סנטה פה
VBP61961523018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי644מיכל מתיז מים (מושלם) - קונה

VBP619615231018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי437.47מיכל מתיז מים - קונה
VBP62101661021-  פאליסייד ~ -021יונדאיחליפי262.2בולם מכסה מנוע - פאליסייד
VBP6215168101-05 אוקטביה - L אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי39תפס גריל
VBP6215168101-05 אוקטביה - L חליפי39תפס גרילVAG01-05 ~ אוקטביה

VBP62151844B(OEM)אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי181זרוע מגב ימ-אוקטביה97-11/גולף98-06/בורה
VBP62151844B(OEM)חליפי181זרוע מגב ימ-אוקטביה97-11/גולף98-06/בורהVAG98-00 ~ אוקטביה

VBP6215222B(OEM)06-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי396.1תפס מנעול הגה אוקטביה04-13/ג'טה
VBP6215222B(OEM)06-חליפי396.1תפס מנעול הגה אוקטביה04-13/ג'טהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBP6215250198-05 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2013.9בית מסנן אויר אוקטביה 07/בורה
VBP6215250198-05 חליפי2013.9בית מסנן אויר אוקטביה 07/בורהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBP6215251607- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי44תפס מצנן - אוקטביה
VBP6215251607- חליפי44תפס מצנן - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBP6215252304-012 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי273.8סט מגבים קד' אוקטביה
VBP6215252304-012 חליפי273.8סט מגבים קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBP6215255405+ אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי180.4כונס צדדי קדמי סקודה אוקטביה
VBP6215255405+ חליפי180.4כונס צדדי קדמי סקודה אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBP6215255506- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי87.6כונס אויר ימ' - אוקטביה
VBP6215255506- חליפי87.6כונס אויר ימ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBP62152556010- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי87.6כונס אויר שמ' - אוקטביה
VBP62152556010- חליפי87.6כונס אויר שמ' - אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBP621525707 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1125.8מגן אגזוז אח אוקטביה
VBP621525707 חליפי1125.8מגן אגזוז אח אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBP6215257401-011 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי34.7מגב שמשה  אוקטביה
VBP6215257401-011 חליפי34.7מגב שמשה  אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBP6215267804- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי377.4מנגנון חלון אח' שמ' ללא מנוע אוקטביה
VBP6215267804- חליפי377.4מנגנון חלון אח' שמ' ללא מנוע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBP6215267904- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי377.4מנגנון חלון אח' ימ' ללא מנוע אוקטביה
VBP6215267904- חליפי377.4מנגנון חלון אח' ימ' ללא מנוע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBP62152843B(OEM) 04-08 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי291זרוע מגב קד' שמ' אוקטביה
VBP62152843B(OEM) 04-08 חליפי291זרוע מגב קד' שמ' אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBP62152857B(OEM)04-13אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי29תפס רדיאטור על' אוקטביה
VBP62152857B(OEM)04-13חליפי29תפס רדיאטור על' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBP6215286904-010 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי36גומי לצילנדר אוקטביה
VBP6215286904-010 חליפי36גומי לצילנדר אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBP621528691010- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי356גומי לציר קדמי אוקטביה
VBP621528691010- חליפי356גומי לציר קדמי אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBP6215308B09-13 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי540נחיר שפריצר לוישרים שמ' אוקטביה
VBP6215308B09-13 חליפי540נחיר שפריצר לוישרים שמ' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBP62153420-11 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי477.8בולם לתא מטען אוקטביה
VBP62153420-11 חליפי477.8בולם לתא מטען אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBP6215363708-10 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1724.8בית טרמוסט אוקטביה
VBP6215363708-10 חליפי1724.8בית טרמוסט אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
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VBP6215369509-012 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי15פקק קרטר אוקטביה
VBP6215369509-012 חליפי15פקק קרטר אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBP6215369709 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי155כונס אויר אוקטביה
VBP6215369709 חליפי155כונס אויר אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBP621537004- אוקטביה/A3/גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי780מגן מנוע תח ג'טה
VBP621537004- אוקטביה/A3/חליפי780מגן מנוע תח ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBP621537109- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי139.4כונס אויר חזית אוקטביה
VBP621537109- חליפי139.4כונס אויר חזית אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBP62154298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי262כיסוי מנוע תחתון מרכזי גולף
VBP62154298-04 חליפי262כיסוי מנוע תחתון מרכזי גולףVAG98-04  ~ גולף
VBP62154498-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי237כיסוי מנוע תחתון שמ' גולף
VBP62154498-04 חליפי237כיסוי מנוע תחתון שמ' גולףVAG98-04  ~ גולף

VBP6215450113- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי133מסנן אויר אוקטביה -13/גולף
VBP6215450113- חליפי133מסנן אויר אוקטביה -13/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה

VBP62154501B(OEM)13- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי227מסנן אויר אוקטביה -13/גולף
VBP62154501B(OEM)13- חליפי227מסנן אויר אוקטביה -13/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה

VBP62154503015- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי224.7שופר אויר-אוקטביה 2013 / פאסאט
VBP62154503015- חליפי224.7שופר אויר-אוקטביה 2013 / פאסאטVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154529013-016 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי563.9פחית לכנף קד' ימ' - אוקטביה
VBP62154529013-016 חליפי563.9פחית לכנף קד' ימ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP6215453013 אוקטביה L 'אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי509.9תומך כנף ק
VBP6215453013 אוקטביה L 'חליפי509.9תומך כנף קVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154578013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי823מנגנון חלון קד' שמ' אוקטביה
VBP62154578013- חליפי823מנגנון חלון קד' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154579013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי823מנגנון חלון קד' ימ' אוקטביה
VBP62154579013- חליפי823מנגנון חלון קד' ימ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154598013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי123.9כיסוי שמ' למגן קד' אוקטביה
VBP62154598013- חליפי123.9כיסוי שמ' למגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154599013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי123.9כיסוי ימ' למגן קד' אוקטביה
VBP62154599013- חליפי123.9כיסוי ימ' למגן קד' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154613013-סקודהחליפי309עוצר דלת אחורי - אוקטביהRS ~ 013-016 אוקטביה
VBP62154613013-חליפי309עוצר דלת אחורי - אוקטביהVAGRS ~ 013-016 אוקטביה
VBP62154678013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי689מנגנון חלון אח' שמ' אוקטביה
VBP62154678013- חליפי689מנגנון חלון אח' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154679013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי693מנגנון חלון אח' ימ' אוקטביה
VBP62154679013- חליפי693מנגנון חלון אח' ימ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154768013 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי605.9מנעול דלת אח' שמ' אוקטביה
VBP62154768013 חליפי605.9מנעול דלת אח' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154779015 רפיד ~ -013סקודהחליפי146.9צינור קירור אוקטביה+רפיד+גולף 013/פביה
VBP62154779015 חליפי146.9צינור קירור אוקטביה+רפיד+גולף 013/פביהVAG013- ~ רפיד
VBP62154787013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי305.22גריל מרכזי במגן - אוקטביה
VBP62154787013- חליפי305.22גריל מרכזי במגן - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154861013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2582בית מסנן שמן אוקטביה -013/רפיד
VBP62154861013- חליפי2582בית מסנן שמן אוקטביה -013/רפידVAG013-016 ~ אוקטביה
VBP62154869014- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי85גומי לקפיץ אוקטביה
VBP62154869014- חליפי85גומי לקפיץ אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VBP6215661SW 98-00 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי169בולם דלת מטען אוקטביה
VBP6215661SW 98-00 חליפי169בולם דלת מטען אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VBP621566298-00 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי145ציר דלת מטען אוקטביה
VBP621566298-00 חליפי145ציר דלת מטען אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VBP622511001- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי51ידית פתיחה מ.מנוע פביה
VBP622511001- חליפי51ידית פתיחה מ.מנוע פביהVAG00-05 ~ פאביה

VBP6225157502- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי245.6מתג חלון פביה/אוקטביה
VBP6225157502- חליפי245.6מתג חלון פביה/אוקטביהVAG00-05 ~ פאביה
VBP6225157800-08 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי513.5מנגנון חלון קד' שמ' פביה
VBP6225157800-08 חליפי513.5מנגנון חלון קד' שמ' פביהVAG00-05 ~ פאביה
VBP6225252106-010 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי1804.9מיכל פחם רום סטאר
VBP6225252106-010 חליפי1804.9מיכל פחם רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBP6225255508 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי80.1כונס חזית ימ פביה
VBP6225255508 חליפי80.1כונס חזית ימ פביהVAG08-014 ~ פאביה

VBP62252661B(OEM)07- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי511.2בולם מטען-פאביה
VBP62252661B(OEM)07- חליפי511.2בולם מטען-פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VBP6225284308- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי173.6זרוע וישר שמ' רום סטאר/פביה
VBP6225284308- חליפי173.6זרוע וישר שמ' רום סטאר/פביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VBP6225284408- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי186.9זרוע וישר ימ' רום סטאר/פביה
VBP6225284408- חליפי186.9זרוע וישר ימ' רום סטאר/פביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VBP62253536010- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי114סמל גריל+אחורי - פאביה+רום סטאר
VBP62253536010- חליפי114סמל גריל+אחורי - פאביה+רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBP6225357209 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי61.4מגב אח' פביה
VBP6225357209 חליפי61.4מגב אח' פביהVAG08-014 ~ פאביה
VBP6225367807- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי396.9מנגנון חלון אח' שמ' ללא מנוע פביה
VBP6225367807- חליפי396.9מנגנון חלון אח' שמ' ללא מנוע פביהVAG08-014 ~ פאביה
VBP6225367907- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי396.9מנגנון חלון אח' ימ' ללא מנוע פביה
VBP6225367907- חליפי396.9מנגנון חלון אח' ימ' ללא מנוע פביהVAG08-014 ~ פאביה

VBP622537108 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי83.1כונס חזית שמ פביה
VBP622537108 חליפי83.1כונס חזית שמ פביהVAG08-014 ~ פאביה
VBP6225398רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי119סמל קד' -פאביה + רום סטאר
VBP6225398חליפי119סמל קד' -פאביה + רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBP6233113סופרב ~ 03-05סקודהחליפי212בולם מ.מנוע סקודה סופרב
VBP6233113חליפי212בולם מ.מנוע סקודה סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VBP62331862B(OEM)97-05סופרב ~ 03-05סקודהחליפי137תושבת מתלה אח' סופרב02-08/פאסט
VBP62331862B(OEM)97-05חליפי137תושבת מתלה אח' סופרב02-08/פאסטVAG03-05 ~ סופרב

VBP623320308-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי408ראש ידית הילוכים סופרב
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VBP623320308-012 חליפי408ראש ידית הילוכים סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBP6233214B -010 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי372.7בולם מכסה מנוע סופר
VBP6233214B -010 חליפי372.7בולם מכסה מנוע סופרVAG09-012 ~ סופרב

VBP6233214B(OEM)08- B סופרב ~ 09-012סקודהחליפי372.7בולם מכסה מנוע סופר
VBP6233214B(OEM)08- B חליפי372.7בולם מכסה מנוע סופרVAG09-012 ~ סופרב

VBP623322010 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי667.3בולם מכסה מטען[קטן]-סקודה ספורב
VBP623322010 חליפי667.3בולם מכסה מטען[קטן]-סקודה ספורבVAG09-012 ~ סופרב

VBP6233220B(OEM)08-13 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי319בולם מכסה מטען[קטן]-סקודה ספורב
VBP6233220B(OEM)08-13 חליפי319בולם מכסה מטען[קטן]-סקודה ספורבVAG09-012 ~ סופרב
VBP6233251809-012  סופרב ~ 09-012סקודהחליפי105מכסה שמן - סופרב
VBP6233251809-012  חליפי105מכסה שמן - סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBP62332557010- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי166חיישן מרחק מגן קד' ימ' סופרב
VBP62332557010- חליפי166חיישן מרחק מגן קד' ימ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBP62332563סופרב ~ 09-012סקודהחליפי526.5מנעול מכסה מנוע עליון סופרב
VBP62332563חליפי526.5מנעול מכסה מנוע עליון סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBP6233257308-012 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי131זרוע מגב קד' ימ' סופרב
VBP6233257308-012 חליפי131זרוע מגב קד' ימ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBP62332584B סופרב ~ 03-05סקודהחליפי383.3כיסוי שפריצר ימ במגן סופר
VBP62332584B חליפי383.3כיסוי שפריצר ימ במגן סופרVAG03-05 ~ סופרב
VBP62332585B  -09 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי383.3כיסוי פנס במגן שמ סופר
VBP62332585B  -09 חליפי383.3כיסוי פנס במגן שמ סופרVAG09-012 ~ סופרב
VBP62332587B 09 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי210.9כיסוי עליון שמ' לחזית-סופר
VBP62332587B 09 חליפי210.9כיסוי עליון שמ' לחזית-סופרVAG09-012 ~ סופרב
VBP6233258809+ סופרב ~ 09-012סקודהחליפי210.9כיסוי ימין לחזית סופרב
VBP6233258809+ חליפי210.9כיסוי ימין לחזית סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VBP6233262010- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי497ניקל מכסה מטען - סופרב
VBP6233262010- חליפי497ניקל מכסה מטען - סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VBP6233271306-010 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי850.1מנעול דלת קד' ימ' פביה -07/רומסטאר
VBP6233271306-010 חליפי850.1מנעול דלת קד' ימ' פביה -07/רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VBP6233274B 010 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי638.6לבד מכסה מנוע סופר
VBP6233274B 010 חליפי638.6לבד מכסה מנוע סופרVAG09-012 ~ סופרב

VBP6233284308-  סופרב ~ 09-012סקודהחליפי332זרוע וישר שמ' סופרב
VBP6233284308-  חליפי332זרוע וישר שמ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBP62333103013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי807ניקל גריל במגן - סופרב
VBP62333103013- חליפי807ניקל גריל במגן - סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VBP62333183013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי57.1מחזיר אור אח' ימין סופרב
VBP62333183013- חליפי57.1מחזיר אור אח' ימין סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VBP62333184013- סופרב ~ 013-015סקודהחליפי57.1מחזיר אור אח שמ' -סופרב
VBP62333184013- חליפי57.1מחזיר אור אח שמ' -סופרבVAG013-015 ~ סופרב
VBP62334584016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי145.44כיסוי שפריצר ימ' במגן -סופרב
VBP62334584016- חליפי145.44כיסוי שפריצר ימ' במגן -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VBP62334585016- סופרב ~ 016-019סקודהחליפי145.44כיסוי שפריצר שמ' במגן -סופרב
VBP62334585016- חליפי145.44כיסוי שפריצר שמ' במגן -סופרבVAG016-019 ~ סופרב
VBP62351565011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי352.6ציר דלת יאטי
VBP62351565011- חליפי352.6ציר דלת יאטיVAG011-013 ~ יאטי
VBP6235157210- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי139.1זרוע למגב אח' יאטי
VBP6235157210- חליפי139.1זרוע למגב אח' יאטיVAG011-013 ~ יאטי

VBP6235158יאטי ~ 011-013סקודהחליפי960.6ניקל מכסה מנוע -11 יאטי
VBP6235158חליפי960.6ניקל מכסה מנוע -11 יאטיVAG011-013 ~ יאטי

VBP6235163611- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי66.1כיסוי וישר מטען-סקודה יאטי
VBP6235163611- חליפי66.1כיסוי וישר מטען-סקודה יאטיVAG011-013 ~ יאטי

VBP62351661B013- גולף/(OEM)10-יאטי ~ 011-013סקודהחליפי383בולם מכסה מטען יאטי
VBP62351661B013- גולף/(OEM)10-חליפי383בולם מכסה מטען יאטיVAG011-013 ~ יאטי

VBP62351816012- יאטי ~  -014סקודהחליפי522מיסב רולר יאטי
VBP62351816012- חליפי522מיסב רולר יאטיVAG014-  ~ יאטי
VBP62601510(6Q0955453N) 02- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי235מיכל מתיז מים פאביה
VBP62601510(6Q0955453N) 02- חליפי235מיכל מתיז מים פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VBP62601857B(OEM)06-10רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי13.4תפס מצנו על' פבייה-08/רום סטאר
VBP62601857B(OEM)06-10חליפי13.4תפס מצנו על' פבייה-08/רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBP62601858B(OEM)06-10רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי13.4תפס מצנן תח' פבייה-08/רום סטאר
VBP62601858B(OEM)06-10חליפי13.4תפס מצנן תח' פבייה-08/רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VBP62703578UP - 12/12- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי377.4מנגנון חלון קד' שמ' סיטיגו
VBP62703578UP - 12/12- חליפי377.4מנגנון חלון קד' שמ' סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

VBP627035781UP - 12/12- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי393.4מנגנון חלון קד' שמ' סיטיגו
VBP627035781UP - 12/12- חליפי393.4מנגנון חלון קד' שמ' סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

VBP62703579UP - 12/12- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי518מנגנון חלון קד' ימ' סיטיגו
VBP62703579UP - 12/12- חליפי518מנגנון חלון קד' ימ' סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

VBP627035791UP - 12/12- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי518מנגנון חלון קד' ימ' סיטיגו
VBP627035791UP - 12/12- חליפי518מנגנון חלון קד' ימ' סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו

VBP62801523013- רפיד ~ -013סקודהחליפי550.9מיכל שפריצר רפיד
VBP62801523013- חליפי550.9מיכל שפריצר רפידVAG013- ~ רפיד
VBP6280157813- רפיד ~ -013סקודהחליפי1544.1מנגנון חלון קד' שמ' רפיד
VBP6280157813- חליפי1544.1מנגנון חלון קד' שמ' רפידVAG013- ~ רפיד
VBP6280157913- רפיד ~ -013סקודהחליפי1544.1מנגנון חלון קד' ימ' רפיד
VBP6280157913- חליפי1544.1מנגנון חלון קד' ימ' רפידVAG013- ~ רפיד
VBP62801806רפיד ~ -013סקודהחליפי334.6מאפרה קדמי (כוס) רפיד
VBP62801806חליפי334.6מאפרה קדמי (כוס) רפידVAG013- ~ רפיד
VBP62801816013- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי300מיסב רולר - פאביה 011-015/רפיד
VBP62801816013- חליפי300מיסב רולר - פאביה 011-015/רפידVAG08-014 ~ פאביה
VBP63001523020-  סקאלה ~  -020סקודהחליפי547.6מיכל מתיז - סקאלה
VBP63001523020-  חליפי547.6מיכל מתיז - סקאלהVAG020-  ~ סקאלה

VBP64770121714D 93-97 4טויוטהחליפי551.1קרטון ספייר קורולהD ~ 93-97 קורולה
VBP648131218008 4טויוטהחליפי15.6גומי שמשה אח'תח'קורולהD ~ 08-010 קורולה
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VBP65055522G022- נירו ~ 016-018קיהחליפי449.7מיכל מתיז מים - נירו  -016/נירו פלוס
VBP65056527G019-  5קיהחליפי908.96מגש מצבר  - סידD ~ -019 סיד
VBP65071697G09- פורטה ~ 09-012קיהחליפי552.64כונס אויר למצנן מים פורטה

VBP6507187510 פורטה ~ 09-012קיהחליפי282.2גומיה לשמשה אחורית פורטה
VBP6507205232013 פורטה ~ 013-016קיהחליפי376.9מיכל מתיז מים-פורטה

VBP65072523013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי387.4מיכל שפריצר פורטה
VBP65072673013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי112מגן מנוע ימ'(רצועות) פורטה
VBP65073672015-017 פורטה ~ 013-016קיהחליפי105.9מגן אויר שמ' פורטה
VBP65073673015 פורטה ~ 013-016קיהחליפי112.65מגן מנוע ימין-פורטה

VBP6525614015- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי425.3בולם מכסה מנוע סורנטו
VBP6545262G016- אופטימה ~ 016-017קיהחליפי1350.47קישוט פח אחורי אופטימה

VBP656049881011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1387.4קישוט סף ימ' חיצ' ספורטג
VBP656049882011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1387.4קישוט סף שמ - ספורטז
VBP6560601G011-015 ~ 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי253.64כיסוי גשר על' - ספורטאג
VBP6560751017 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי29.7גומי למדיד מיכל מתיז ספורטאג

VBP65607523G016- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי778.32מיכל מתזים ספורטאז
VBP656311303 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי212בולם מכסה מנוע סורנטו

VBP65634601G16 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2841.79מחשב כריות אויר סורנטו
VBP65635523G021-  פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי231.84מנוע מתזים - סורנטו/קרניבל

VBP6568685611- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי687.7כבל הילוכים פיקנטו
VBP657559212- 4קיהחליפי437.9טבור גלגל קד' - ריוD ~ 012-015 ריאו
VBP65756135D 13 4קיהחליפי267.6בולם מטען ימין ריוD ~ 012-015 ריאו
VBP65756145D 13 4קיהחליפי267.6בולם מטען שמ' ריוD ~ 012-015 ריאו

VBP65863564G017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי212.52תריס אוורור אח' - פיקנטו
VBP65863601G15 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי2573.52מחשב כריות אוויר פיקנטו

VBP6586481513015- פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי1646.6גריל קדמי תחתון פיקנטו ספורט
VBP6728260010פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי19.6גומי מעצור דלת מטען פרדו

VBP677842012- 4קיהחליפי296.7מגן מנוע ימ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VBP677843012- 4קיהחליפי239.54מגן מנוע שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו

VBP7019215קומפס MK08/12 'קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי314.1פלסטיק סף אח' שמ
VBP701921608-011 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי344.9פלסטיק סף אח' ימ' - קומפס

VBP7019258111 קומפס ~ 08-011קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי327.7מדרך עליון למגן אח' קומפס
VBP70192842011- ג'יפ - לא פעילקרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1079.1רשת לגריל קד'-שירוקי

VBP732300K020B0ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי135.9מחזיק חגורות בטיחות קד' שמאלי טויוטה ויגו
VBP754711202095 4טויוטהחליפי103.3סמל אח' עגול קורולהD ~ 93-97 קורולה
VBP7557112A1008 4טויוטהחליפי217.1גומי שמשה אח'-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP75999420414 08 תח' ראב L 'ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי122.1מדבקה שקוף דלת אח

VBP770711131011- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי147.3בולם מכסה מנוע - ראם
VBP77071563012- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי979.3נגדי למנעול מטען -ראם

VBP77071880109- 'דודג' צאלנגר ~ -014קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי199.2כיסוי פנימי למגן קד' שמ' דוג
VBP77071880209- 'גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי200.1כיסוי פנימי למגן קד' ימ' דוג

VBP77072511015 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1455.6כונס אויר למנוע-ראם
VBP7707362016-  ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי464.1כיסוי על' לדלת מטען - ראם

VBP812701252108 4טויוטהתואם מקורי123.1פנס אור מספר-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP8198050030הייס ~ 97-05טויוטהחליפי323.6אוטומט איתות טויוטה הייאס
VBP842316007008-4D 4טויוטהחליפי92.5לחצן תאורה דלת אח' שמ' קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBP843403502099-היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי114.6מתג אור בלם אח היילקס

VBP89011615010-  קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי174.8עין מתיז קד' ימ - קאיין
VBP89011616010- קאיין (955) ~ 02-06פורשהחליפי174.8עינית לשפריצר - קאיין

VBP891700238106 4טויוטהחליפי1368.8מחשב כרית אוויר-קורולהD ~ 05-07 קורולה
VBP9094201095לנד קרוזר 73 98 - לא פעילטויוטהחליפי37.9אום גלגל ניקל לנד קרוזר
VBPZ13456559221 011-'010מרצדסחליפי686.1חיישן מגן קד'+אח-  S-Class W221 - לא פעיל
VBPZ16841559014-017 מוקה ~  014-017שברולט קוריאהחליפי1140חיישן חניה - קרוז/מוקה
VBPZ23651559S80 05 06-016וולבוחליפי520.6חיישן מרחק ~ S80
VBPZ25261559פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי980חיישן מרחק אח'/קד' רנג'רובר
VBPZ2526255909 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי981חיישן מגן אח'/קד'-ר'נג רובר

VBS044950K0604*2 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי428.6מער' נעלי בלם אח' טויוטה ויגו
VBS10111859709 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי678.4זרוע הגה ימ'\שמ' - פיאסטה

VBS101201016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי459.07תפוח הגה - מודל
VBS101202016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי670.36זרוע מייצב אח' על' שמ' - מודל
VBS101203016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי756.61זרוע מייצב אח' על' ימ' - מודל

VBS10121826-016 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי3966.42בולם אח שמ' מודל
VBS1012589016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי4629.15משולש תח' קד' ימ' - מודל
VBS1012590016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי4629.15משולש תח' קד' שמ' - מודל
VBS1012591016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי4629.15זרוע תח' מתלה קד' שמ' - מודל
VBS1012596016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי925.51מוט מייצב אח' שמ' - מודל

VBS10125961016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי925.51מוט מייצב אח' ימ' - מודל
VBS1012654016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1749.98נבה קד'  ימ+שמ - מודל
VBS1012655016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1749.98נבה אח'  ימ+שמ - מודל
VBS1012748016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי4295.25משולש קד' על' שמ' - מודל
VBS1012749016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי4295.31משולש קד' על' ימ' - מודל
VBS1012753016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי670.36זרוע מייצב אח' תח' ימ' - מודל
VBS1012754016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי756.61זרוע מייצב אח' תח' שמ' - מודל
VBS1012760016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי1186.33משולש אח' שמ' - מודל
VBS1012817016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי977.42מוט מייצב קד' שמ' - מודל
VBS1012818016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי977.42מוט מייצב קד' ימ' - מודל

VBS1018256806+ 4פורדחליפי250נבה גלגל קדמי פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VBS101825894פורדחליפי880משולש קד' ימין תחתון פוקוס 06+ קבריולטD ~ 06-07 פוקוס
VBS101825904פורדחליפי1000.4משולש קד' שמ' תחתון פוקוס 06+ קבריולטD ~ 06-07 פוקוס
VBS1018265409 4פורדחליפי431.6תושבת תה"ל פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VBS10184568011- קונקט ~ 011-013פורדחליפי400מיסב גלגל - קונקט
VBS101855974/5D -011 4פורדחליפי190תפוח הגה קד' ימ' פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VBS1022677S\X  -016 טסלהחליפי484.18תפוח הגה שמ+ימ - טסלהS ~ -021 מודל
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VBS1022747X  -016 טסלהחליפי202.19מוט הגה שמ+ימ - טסלהX ~ -021 מודל
VBS1022748X  -016 טסלהחליפי2476.83משולש קד' על' שמ' - טסלהX ~ -021 מודל
VBS1022749X  -016 טסלהחליפי2476.83משולש קד' על' ימ' - טסלהX ~ -021 מודל
VBS1022750S\X  -016 טסלהחליפי1415.26זרוע קד' שמ'+ימ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1022751S\X  -016 טסלהחליפי1554.46משולש קד' תח' ימ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1022752S\X  -016 טסלהחליפי1554.52משולש קד' תח' שמ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1022817X  -016 טסלהחליפי212.28מוט מייצב קד' שמ+ימ - טסלהX ~ -021 מודל
VBS1022818X  -016 טסלהחליפי183.16מוט מייצב אח' שמ'+יה - טסלהX ~ -021 מודל

VBS10228180S\X  -016 טסלהחליפי271.9מוט מייצב כיוון אח' שמ+ימ - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1031756807 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי350מיסב גלגל קד' שמ' -טרנזיט

VBS103202S  -016 טסלהחליפי4729.9זרוע למתלה אח' תח' ימ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS103203S  -016 טסלהחליפי1117.31זרוע אח' על' ימ' - טסלהS ~ -021 מודל

VBS1032596S  -016 טסלהחליפי241.92מוט מייצב קד שמ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS10325961S  -016 טסלהחליפי265.7מוט מייצב קד ימ' - טסלהS ~ -021 מודל

VBS1032745S  -016 טסלהחליפי429.32תפוח הגה - טסלהS ~ -021 מודל
VBS103274513  טסלהחליפי257.75זרוע הגה ללא תפוח טסלהS ~ -021 מודל

VBS1032748S  -016 טסלהחליפי1303.49משולש קד' על' שמ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1032749S  -016 טסלהחליפי1303.49משולש קד' על' ימ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1032753S  -016 טסלהחליפי1303.49משולש אח' על' ימ' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1032754S  -016 טסלהחליפי1303.49משולש אח' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1032817S  -016 טסלהחליפי212.28מוט מייצב קד' - טסלהS ~ -021 מודל
VBS1032818S  -016 טסלהחליפי819.37מוט מייצב אח' - טסלהS ~ -021 מודל

VBS10421823Y  -021 טסלהחליפי998.6בולם קד' ימ' - מודלY ~ -021 מודל
VBS10421824Y  -021 טסלהחליפי998.6בולם קד' שמ' - מודלY ~ -021 מודל
VBS1059268008- קונקט ~ 02-010פורדחליפי1735.3בית בולם (כולל מיסב) קד' שמ'  קונקט
VBS10846589+08 מונדאו R קונקט ~ 02-010פורדחליפי953.7משולש תחתון למתלה קדמי
VBS1084659008-011 4פורדחליפי953.7זרוע מתלה קד' שמ' - מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VBS1084667508 4פורדחליפי282.2תפוח הגה שמ'-מונדאוD ~ 08-011 מונדאו

VBS10846767608- 4פורדחליפי348.7תפוח הגה ימ מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VBS123712222008 4טויוטהחליפי395.1תושבת מנוע קורולהD ~ 08-010 קורולה

VBS13141749GLC -016 - '016-019מרצדסחליפי2387.9זרוע תח' קד' ימ ~ (W253) GLC
VBS13141750C-CLASS W205  -019 - '016-019מרצדסחליפי2387.9זרוע הגה שמ ~ (W253) GLC
VBS13391590GLK 012- W204 07-014מרצדסחליפי1470זרוע הגה ימ' ישירה ~ (W204) C-CLASS
VBS1339258908- 204 -07-014מרצדסחליפי1278.5זרוע ימ' מתלה אופן קד ~ (W204) C-CLASS
VBS13456589221-06-012מרצדסחליפי1816.2זרוע תחתונה ימיו ~ (W221) S-CLASS
VBS13456590221-06-012מרצדסחליפי1911.1משולש תחתון קד' שמאל ~ (W221) S-CLASS
VBS13456646L 221 08 '06-012מרצדסחליפי1610זרוע מתלה גלגל ק ~ (W221) S-CLASS
VBS13456647221 06-012מרצדסחליפי1610זרוע מטלה גלגל קד ימ-מרצדס ~ (W221) S-CLASS
VBS1376474312-15 166- '012-018מרצדסחליפי4976.5משולש רוחבי תחתון קד' ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VBS1376474412-15 166- '012-018מרצדסחליפי4976.5משולש רוחבי תחתון קד' שמ ~ (W166) GLE-CLASS
VBS1376474612-15 166- '012-018מרצדסחליפי730מוט תפוחים  קד' שמ ~ (W166) GLE-CLASS
VBS1376474712-15 166- '012-018מרצדסחליפי730מוט תפוחים  קד' ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VBS1376474812-15 166- '012-018מרצדסחליפי3490משולש רוחבי עליון קד' שמ ~ (W166) GLE-CLASS
VBS1376474912-15 166- '012-018מרצדסחליפי3490משולש רוחבי עליון קד' ימ ~ (W166) GLE-CLASS
VBS13861598W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי1044.2זרוע להגה שמ ~ (W205) C-CLASS
VBS13861744W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי1621.7מוט הגה ~ (W205) C-CLASS
VBS13861749W205/GLC 016  -019 - '016-019מרצדסחליפי1760זרוע ימ' למתלה קד ~ (W253) GLC
VBS13861750W205/GLC 016  -019 - '016-019מרצדסחליפי1760זרוע שמ' למתלה קד ~ (W253) GLC
VBS13862749W205  -019 -  '019-021מרצדסחליפי1545זרוע תח' ימ' בסרן קד ~ (W205) C-CLASS

VBS138627491W205 014-018/-019-'019-021מרצדסחליפי1733.1מוט רדיוס על' ימ' בסרן קד ~ (W205) C-CLASS
VBS13862750W205  -019 -  '019-021מרצדסחליפי1544.7זרוע תח' שמ' בסרן קד ~ (W205) C-CLASS

VBS138627501W205  -019 - '019-021מרצדסחליפי1819.3זרוע למתלה קד' שמ ~ (W205) C-CLASS
VBS14102749015-  246 - '013מרצדסחליפי2042.4משולש קד' ימ-  B-CLASS W246 - לא פעיל
VBS14102750017-  246 - '013מרצדסחליפי2553.4משלוש תח' קד' שמ-  B-CLASS W246 - לא פעיל
VBS14211646016- ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי4272.5זרוע מתלה שמ' ויאנו
VBS14211647016- מרצדסחליפי4179.7זרוע מתלה ימ' ויאנוW447) ~ -016) ויטו/ויאנו

VBS1621054220פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי1803.9מצמד מאוורר פרדו +01  +הייאס
VBS1780121030יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי116.45פילטר אוויר יאריס

VBS19041589016- קאדג'ר R קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1108.82משולש
VBS19041590016- קאדג'ר L קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי1108.82משולש
VBS19041828016- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי123.3בולם זעזועים פגוש קד' קאדג'ר

VBS233906448002 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי167.6מסנן סולר-טיוטה פרדו
VBS24011589XV  -018 - 'סובארוחליפי2024משולש קד' ימXV ~ -018 ג'יפ
VBS24011590(CROSS) XV  -018 - 'סובארוחליפי2024משולש תח' קד' שמXV ~ -018 ג'יפ
VBS24016589XV 012-015 סובארוחליפי1246.9משולש למתלה קד' ימ' - ג'יפXV ~ 012-015 ג'יפ
VBS24016590XV 012-015 סובארוחליפי1246.9משולש למתלה קד' שמ' - ג'יפXV ~ 012-015 ג'יפ
VBS24316589B4   -06 - '07-09סובארוחליפי1391.4משולש קד' ימ ~ B4
VBS24316590B4 06-04-06סובארוחליפי1267.6משולש קדמי שמאל ~ B4
VBS2490458908- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי904.5משולש קדמי ימין פורסטר
VBS2490459009 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1013.7משולש קד' שמ' פורוסטר
VBS24904753XV/013-015  -018 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1375.2משולש אח' ימ' על' - פורסטר
VBS2490475413- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1915.1משולש אחורי שמ' פורסטר

VBS261580994-01פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי132תפוח למשולש פרונט ימ' פולו
VBS261580994-01חליפי132תפוח למשולש פרונט ימ' פולוVAG95-00 ~  פולו

VBS26501589BRZ  -013 - '013-020סובארוחליפי1120משולש קד' ימ ~ BRZ
VBS26501590BRZ '013-020סובארוחליפי1120משולש קד' שמ ~ BRZ
VBS2821558908- 1.8 4מיצובישיחליפי936.9משולש תח' קד' ימ' לנסרD ~ -08 לנסר
VBS2821559008- 1.8 4מיצובישיחליפי936.9משולש תח' קד' שמ' לנסרD ~ -08 לנסר
VBS2821575408- 1.8 4מיצובישיחליפי749זרוע מתלה אח' תח' שמ+ימ לנסרD ~ -08 לנסר
VBS28218589ASX -017  'מיצובישיחליפי917.1משולש פרונט ימASX 017-019 ~ ג'יפון
VBS282185902015 4מיצובישיחליפי917.1משולש פרונט שמ' לנסרD ~ -08 לנסר
VBS28411589013- 'ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי917.1זרוע משולש קד' ימ' אטראז
VBS28411590013- 'ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי917.1משולש קד' שמאל ספייס סטאר/אטראז



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBS2843265408 אאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי757.8טבור גלגל אחורי[נבה]-אאוטלנדר

VBS2851137ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי357.3רפידות בלם קדמי אטארז'/ספייס סטאר
VBS28511654013- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי1285.2טבור נבה מכלל אופן קד' אטראז
VBS2856158910 [תחתון]-מיציבושי גרנדיסR גרנדיס ~ 04-010מיצובישיחליפי1207.14משולש קד
VBS2856159010 גרנדיס ~ 04-010מיצובישיחליפי1258.2משולש מתלה קד שמ תחתון גרנדיס
VBS28816589015-  אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2331משולש תח' למתלה קד' ימ' - טריטון

VBS288165891015-  אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1291.77משולש על' למתלה קד' ימ' - טריטון
VBS2881659018 אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1965.6משולש קד' שמ תח'-הנטר

VBS28816590117 אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי1291.77משולש קד' שמ'-טרייטון
VBS31083589017- איגניס ~ 017-020סוזוקיחליפי798.2משולש ימ' איגניס
VBS31083590017- איגניס ~ 017-020סוזוקיחליפי798.2משולש שמ' איגניס
VBS3121558907 סוויפט R 'סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי754.8משולש תח' ק
VBS3121559007+ סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי864.6משולש קד' שמ' סיופיט

VBS312156808 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי479.6מיסב קדמי שמאל-סוויפט
VBS31371589SX4 06-13' 08-011סוזוקיחליפי572.22משולש קד' ימ ~ SX4
VBS31371590SX4 06-13 '08-011סוזוקיחליפי686.71משולש קד' שמ ~ SX4
VBS31372589019-  ויטרה/SX4  -013 - 'ויטרה ~ -019סוזוקיחליפי1290משולש קד' ימ
VBS3137259014- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1290משולש קד' שמ' תחת' קרוסאובר
VBS3137365414 קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1159.1טבור גלגל אח'-קרוסובאר
VBS3182474905 ויטרה R 'גרנד ויטרה ~ 05-06סוזוקיחליפי1681.9משולש ק
VBS3182475309 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי2312.6משולש אח' ימ'-ג.ויטרה
VBS3182475408-12 גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי2461.8משולש על' אח' שמ' ג.ויטרה

VBS318816807 ג'ימיני SJ410/413 'ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי291.7מיסב לאקס אח
VBS357755684קיהחליפי159.8מייסב גלגל קד' קאיהD ~ -018 ריאו
VBS35775676017- 4קיהחליפי276תפוח הגה ימ' -ריוD ~ 015-017 ריאו
VBS37105589014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי742.25מושלש קד' ימ' עליון גרנד שירוקי
VBS3710559014- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי742.25משולש קד' שמ' עליון ג.צ'ירוקי
VBS37106589017-021 גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1331.85משולש על' למתלה קד' ימ' - גרנד צירוקי
VBS37106590017-021 גרנד צירוקי ~ 017-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1356.5משולש על' למתלה קד' שמ' - גרנד צירוקי
VBS4010659706-4D 4הונדהחליפי663.4משולש קד' ימין סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VBS4010659807 4הונדהחליפי693.1משולש קד' שמ' - סיוויקD ~ 06-09  סיוויק
VBS4010675308 5הונדהחליפי525.6זרוע מטלה אחורי ימין-סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
VBS4010675408 4הונדהחליפי516.7זרוע אחורית שמאל-סיוויקD ~ 06-09  סיוויק

VBS401076806+ 5הונדהחליפי853.6מיסב לגלגל קד סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
VBS4010855413- 4הונדהחליפי1004.6נבה אח סיווקD ~ 012-017 סיוויק

VBS40110115D -017 5הונדהחליפי261.9מוט מייצב ק' ימ' -סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VBS401106515D -018 5הונדהחליפי2819.1בית מיסב אח' ימין סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VBS4020464603- אקורד ~ 03-05הונדהחליפי525.9משולש קדמי שמאל אקורד
VBS4020464706+ אקורד ~ 06-08הונדהחליפי527.8משולש קדמי ימין עליון אקורד
VBS4020574909 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי480משולש קד ימין אקרוד
VBS40456597CRV 11-'08-012הונדהחליפי223.4תפוח הגה ימ ~ CRV
VBS40457597CRV -015 - '013-014הונדהחליפי199זרוע הגה ימ ~ CRV

VBS404575971CRV -015 - '013-014הונדהחליפי199תפוח הגה ימ ~ CRV
VBS40457749CRV -015 - '013-014הונדהחליפי1270משולש קד' ימ ~ CRV
VBS40458654CRV  -019 - '019-021הונדהחליפי1037.2נבה קד ~ CRV
VBS40701568FRV 2015-013-014הונדהחליפי714.8מיסב ~ CRV
VBS4205402G12-אונסיס ~ 012-015טויוטהחליפי1178.53זרוע מתלה אח' שמ' אוונסיס

VBS42055824G09- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי506.9בולם קד' שמ'-אוונסיס
VBS420626805 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי511.3מיסב גלגל קד' -יאריס
VBS4206468012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי351.1מיסב לגלגל קד' שמאל יאריס

VBS42065823G012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי473.96נבה קד' שמאל יאריס
VBS42065824G12- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי699.35בולם קד' שמ' יאריס

VBS420667512012 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי972.9משולש קד ימ-יאריס
VBS42066752012- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי972.9משולש תח' קדמי שמאל יאריס

VBS42082649G08 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי592.44מיסב קד'-קאמרי
VBS42082824G11- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי606.37בולם קדמי שמ-קאמרי

VBS4211275195-02  4טויוטהחליפי657.1משולש תח' ימ' קורולהD ~ 93-97 קורולה
VBS4211275295-02 4טויוטהחליפי656.5משולש תח' שמ' קורולהD ~ 93-97 קורולה
VBS42116654D-4 09 טיוטה קורולה-L 4טויוטהחליפי934.6נבה קדD ~ 08-010 קורולה
VBS42119751011- 5טויוטהחליפי639.4משולש קד' ימ' קורולה -016/הוריסD ~ 010-012 הוריס

VBS42119823G13- 4טויוטהחליפי592.24בולם קדמי ימין קורולהD ~ 013-015 קורולה
VBS42119824G016 4טויוטהחליפי487.6בולם קד' שמ' קורולהD ~ 013-015 קורולה
VBS42122823G09-10 וורסו ~ 09-010טויוטהחליפי543.88בולם קד' ימ' - וורסו
VBS42122824G011- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי471.96בולם קד שמ' ורסו
VBS42253655G4-ראב 'R 'ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי788.8נבה אח

VBS42256753{הגדולה} -ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי379.9זרוע מתלה אח ימין ראב 013
VBS42256754-15- 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי379.9זרוע מתלה אח' שמ' ראב

VBS422575589019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1241.3משולש קד' ימ' - ראב
VBS422575590019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1241.3משולש קד' שמ' - ראב

VBS42257589013- 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי719משולש תחתון קד' ימין ראב
VBS42257590016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי719משולש שמ' ראב
VBS42257653ABS+4  ראב-R 'ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי928נבה אח
VBS4225765416-   4  ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1602.7נבה אחורית ראב
VBS422576554 17 ראב R 'ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי2029.39נבה ק
VBS42258655019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2455.7נבה אח' - ראב
VBS4230275103+  פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1441.1משולש קד ימ פרדו
VBS4230275203+ פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1441.1משולש קד שמ פרדו

VBS42302752105 [עליון]-טיוטה פרדוL פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1411.2משולש קד
VBS42302811Gפראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1844.41קלץ מאורר -לנד קרוזר

VBS4230358910 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1246.1משולש קד' ימ' פרדו
VBS42303590010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1246.1משולש תח' שמאל פראדו

VBS42303822G010-012 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1375.4בולם קד' - פראדו
VBS42364566G015- 5טויוטהחליפי1745.22בית מייסב ימ' -הוריסD ~ -013 הוריס



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBS4248165410 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי956.7נבה אחורי ימין פיריוס
VBS4248265413- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1286.7נבה אח' שמ/ימ פריוס פלוס

VBS42482666Gפריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1116.88יד סרן קד שמ-פריוס
VBS4248275110 פיריוס R 'פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי617.1משולש תח' ק
VBS424827522010 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי617.1משולש קד שמ-פריוס
VBS4248301G016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2852מסרק הגה פיריוס
VBS42483654016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1324.4נבה קד ימ+שמ פיריוס

VBS4260708010סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי272.8חיישן לחץ אויר לגלגל קד' שמאל-סיינה
VBS428141FR05- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי692.5זרוע הגה ימ ויגו

VBS42814667G07 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי2246.94בית מיסב קד ימ ויגו
VBS42814680G-06 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי596.08מיסב גלגל קד' היילקס ויגו

VBS4281474907 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1032.8משולש קד ימ עליון ויגו
VBS42814825G(48531-09520 מחליף) ׁ◌ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי480.53בולם אח ימ ויגו
VBS42814866G06 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1302.18גנט גלגל-ויגו
VBS42814868G07 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי651.74ג'נט  גלגל - ויגו

VBS428156812- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי481.2מיסב גלגל אח' ימ' ויגו
VBS4281574806+ ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1032.8משולש קד' עליון שמ' ויגו
VBS428157524*4 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1702.9משולש קד' שמ' תחת' ויגו

VBS42816656Gויגו ~ 012-015טויוטהחליפי930.33מיסב גלגל-ויגו
VBS4281765415- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי576.4נבה קד' ימ' ויגו

VBS42818568G021-  ויגו ~ -021טויוטהחליפי1331.58מיסב אח' - ויגו
VBS429716812- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי343.5מיסב גלגל קד' שמ' אייגו

VBS42971752G012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי420.59משולש קד' שמ' אייגו
VBS42971824G012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי369.21בולם קד' שמ' אייגו

VBS43011589GS 250 013-014-018לקסוסחליפי2631.4משולש קדמי ימין עליון ~ IS250H
VBS43011590H350 015לקסוסחליפי2631.4משולש קדמי שמ' עליון לקסוס-    NX200 - לא פעיל

VBS430215891IS250 08-013 - '08-013לקסוסחליפי1100.5משולש קדמי ימ' על ~ IS250
VBS43021590S250- '08-013לקסוסחליפי763.9משולש תחתון קד שמ ~ IS250

VBS430215901IS250 -011 - '08-013לקסוסחליפי1101.5משולש קד' שמ' עלי ~ IS250
VBS43032589LS460 06-08 - '08-012לקסוסחליפי1077.4זרוע קד' תח' ימ ~ LS460

VBS430325891460 08-012לקסוסחליפי1164.4זרוע קד' תחת' ימ' - לקסוס ~ LS460
VBS430325901LS460 06-08 - '08-012לקסוסחליפי1164.4זרוע קד' תח' שמ ~ LS460
VBS43141653G019-  011-017 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1429.68בית מיסב ימ' - סינה
VBS43141655G011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2630.3בית מיסב קד שמ סיינה ואן

VBS43141751011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי2288.5משולש קד' ימ' - סינה
VBS43141824G011- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1549.09בולם קד שמ סיינה ואן

VBS4314182912- סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי386.2בולם מגן אח' סיינה
VBS43142568G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי471.99מיסב בולם קד' - סיינה
VBS43142878G018-  סיינה ~ 018-020טויוטהחליפי3118.6ציריה קד' שמ' - סיינה
VBS44151817G08- מיקרה ~  -019ניסןחליפי379.44מוט קישור למייצב קד' - טידה
VBS44225823G15- אלמרה ~ -015ניסןחליפי1593.24בולם קד' ימ' אלמרה

VBS442616808 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי223.6מיסב קד' מיקרה
VBS44266755G011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי698.79משולש קד' ימ' - אקו מיקרה
VBS44266817G011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי387.69מוט קישור למייצב קד' שמ'/ימ  - מיקרה
VBS44266829G011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי451.01בולם אח' ימ'/שמ' - אקו מיקרה
VBS44272598G015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי1084.18תפוח הגה שמ - אלטימה

VBS44353589015- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי2660משולש קד' ימ' - מקסימה
VBS44353590015- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי2660משולש קד' שמ' - מקסימה

VBS44353665G018- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי4086.8נבה אח' ימ+שמ מקסימה
VBS44600744011- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי275.9מוט קישור ג'וק
VBS44600746011- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי457.8תפוח הגה קד' שמ' ג'וק
VBS44600747011- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי677.6תפוח הגה קד' ימ' ג'וק

VBS44673654G020-  ג'וק ~  -020ניסןחליפי2514.13נבה קד' - ג'וק
VBS4472158903-08 אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי1604.1משולש קד' ימ' - אקסטריל
VBS4472159009 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1150משולש תח' שמ' קשקאי
VBS44723589016 אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי729.5משולש קדמי ימין תחתון-אקסטריל
VBS44723590016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי729.5משולש קד שמ' -אקסטרייל
VBS44723597016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי861.7תפוח הגה ימ' - אקסטרייל
VBS44723598016 - אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי797.2תפוח הגה שמ' - אקסטרייל
VBS4486195708+ קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי367.2קצה הגה ימ' קשקאי
VBS4486274615- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי661תפוח הגה שמ' ניסן קשקאי
VBS44862747014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי661קצה הגה ימ' - קשקאי
VBS44863654014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1544.5נבה גלגל אח - קשקאי

VBS44910822GNV200 -012 - '012-020ניסןחליפי1294.55בולם קד' שמ ~ NV200
VBS44911613G016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי373.49עוצר דלת קד' שמ/ימ - סנטרה

VBS44911646טידה ~ 08-012ניסןחליפי446משולש על' סנטרה -016/טידה
VBS44911647016-טידה /סנטרה-R סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי853.6זרוע מיצב

VBS44911656G016-019 סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי246.42מיסב לבולם קד' - סנטרה
VBS44911677G016 סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי757.78תפוח הגה ימין-סנטרה

VBS45051568M2 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי590בית ציריה ימD M2
VBS45051589M-2 08- 5 ~ 08-015מזדהחליפי390משולש קד ימD M2
VBS45051596M-2 08- 5 ~ 08-015מזדהחליפי144מוט תפוחים למייצבD M2
VBS45052597M-2 11 'מזדהחליפי112זרוע הגה ימ+שמM2 011-015 ~ סדן

VBS45052632M 'מזדהחליפי39תותב גומי למייצב קדM2 015- ~ סדן
VBS45052648M-2+08 5 ~ 08-015מזדהחליפי290בית מיסב קד שמD M2
VBS45052654M2 -08 -  5 ~ 08-015מזדהחליפי260נבה גלגל קדD M2

VBS450526541M2 -010 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי200נבה קד' שמD M2
VBS45052746M2 010-012 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי117תפוח הגה שמD M2
VBS45052747M-2 5 ~ 015-020מזדהחליפי117תפוח לזרוע הגה ימD M2
VBS45052748M-2 08- מזדהחליפי410משולש קד שמM2 011-015 ~ סדן
VBS45052824M2 08-11 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי290בולם קד' שמD M2

VBS451230202-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי117זרוע עזר למתלה אח' ימ' - לנטיס
VBS45124568M3 - '4 ~ 09-013מזדהחליפי120מיסב גלגל קדD M3



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBS45124596-M-3 4D 04 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי180מוט מייצב אח' ימ'+שמD M3
VBS45124597M+3M 5 ~ 04-08מזדהחליפי88זרוע ימ' לתפוח הגהD M3
VBS45125597013- דלM3 /M6 12 5- '5 ~ 013-016מזדהחליפי177תפוח הגה ימD M3
VBS45125598M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי177תפוח הגה שמ' - 5דלD M3
VBS45126823M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי310.9בולם קד' ימ' - 5דלD M3
VBS45127589M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי498משולש קד' ימ' - 5דלD M3
VBS45127598M3 -013 013-017מזדהחליפי169זרוע הגה ימ'+שמ' - 5דל ~ M6
VBS45127649M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי620בית מיסב קד' ימ' - 5דלD M3
VBS45127654M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי840נבה קד' - 5דלD M3
VBS45127746M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי117מוט תפוחים קד' שמ' - 5דלD M3
VBS45127747M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי117מוט תפוחים קד' ימ' - 5דלD M3
VBS45431589M6 '06-07מזדהחליפי690זרוע משולש ימ' קד ~ M6
VBS45431590M-6 06-07מזדהחליפי690זרוע מתלה קד' שמאל ~ M6
VBS45431646M6 07 06-07מזדהחליפי410זרוע משולש שמ ~ M6
VBS454316476 07 מזדה-R 06-07מזדהחליפי410משולש עליון ~ M6

VBS454317521M6 4D  03-08 '4 ~ 02-05מזדהחליפי454.4משולש מתלה קד' ימ' ימ'+שמD M6
VBS45433589M6 -09 - '08-012מזדהחליפי1040משןלש תח' קד' ימ ~ M6

VBS4543403M6 -013 - '013-017מזדהחליפי590זרוע מתלה תח' ימ ~ M6
VBS45434590M6  13- 013-017מזדהחליפי590משולש קדמי שמאל תחתון ~ M6
VBS45434673M6 GJ -012 '013-017מזדהחליפי133זרוע ימ' למקשר אח ~ M6

VBS45448346 16 013-017מזדהחליפי305זרוע מתלה אח' מזדה ~ M6
VBS4545662M6 -013 - '013-017מזדהחליפי35תותב לקפיץ אח ~ M6

VBS455018235 08 05-010מזדהחליפי540בולם קד ימ מזדה ~ M5
VBS45501824L M-5 08 '05-010מזדהחליפי890בולם קד ~ M5
VBS45502589M3/M5 011-  - '4 ~ 09-013מזדהחליפי290משולש קד' ימD M3
VBS45502590M6/M3/M5 011-  - '4 ~ 09-013מזדהחליפי290משולש קד' שמD M3

VBS45503093314*2 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי692.5זרוע הגה טויוטה ויגו
VBS4561468B2500 03>4X4-03-06מזדהחליפי290מיסב לגלגל קדמי ~ B-2500

VBS45951596CX-5 012-017 - '012-017מזדהחליפי128זרוע הגה ימ'/שמ ~ CX-5
VBS45951653CX5 / M6 -015 08-012מזדהחליפי660נבה אחורית מושלמת ~ M6
VBS45951654CX5 -012 - '012-017מזדהחליפי830נבה קד ~ CX-5
VBS45951655CX5 -015 - '012-017מזדהחליפי790נבה אח ~ CX-5
VBS45951656M3 M6 / CX5 -013- 4 ~ 013-016מזדהחליפי86מיסב החלקהD M3
VBS45951745CX5 12 012-017מזדהחליפי128תפוח הגה ~ CX-5
VBS45951755CX5 -012 '012-017מזדהחליפי690משולש קד' ימ ~ CX-5
VBS46031590MX5 -09- '06-09מזדהחליפי834משולש תחתון שמ ~ MX5

VBS488200K010ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי488.5מוט תפוחים למוט מייצב קד ימ ויגו
VBS4915159606- דימקס (4X4) 'דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי151.8זרוע תפוחי מוט פיתול שמ

VBS49151596106- דימקס (4X4) 'דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי151.8זרוע תפוחי מוט פיתול ימ
VBS4915174204- דימקס (4X4) 'דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי219.3זרוע גרמושקה שמ
VBS4915174606- דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי318.7מוט תפוח הגה שמ' דימקס
VBS49152676D-MAX  08-011  דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1254.3גלגלת למנוע
VBS4915274508-011 דימקס (4X4) דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי125תפוח הגה פנימי
VBS49155589012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2016.1משולש קד' ימ' עלי'-דימקס
VBS4915559012 דימקס L 'דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2016.1משולש עליון ק
VBS49156589012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2016.1משולש קד' ימ' תח'-דימקס
VBS4915659015- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2016.1משולש קד' שמ' תחת' דימקס
VBS49157589017-  דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי3278.55משולש קד' ימ' תח' - דימקס
VBS49157590017-  דימקס ~ 017-020איסוזוחליפי3278.55משולש קד' שמ' תח' - דימקס
VBS5205156892-06גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי37מיסב בולם בורה00-05/אוקטביה97-11/גולף
VBS5205156892-06חליפי37מיסב בולם בורה00-05/אוקטביה97-11/גולףVAG93-97  ~ גולף

VBS52051676BOEM) גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי316תפוח הגה שמ בורה99-05/גולף98-06/אוקטביה
VBS52051676BOEM) חליפי316תפוח הגה שמ בורה99-05/גולף98-06/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף
VBS52051817B(OEM) 01-06גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי126מוט מיצב קד' בורה03-05/גולף
VBS52051817B(OEM) 01-06חליפי126מוט מיצב קד' בורה03-05/גולףVAG98-04  ~ גולף

VBS5215101E-PACE ~ -017 - '017יגוארחליפי1085זרוע מסרק הגה ימ- ~ E-PACE
VBS5215259014- סיטיגו/UP '014פולקסווגןחליפי795משולש קד' שמ-  ~ UP
VBS5215259014- סיטיגו/UP 'חליפי795משולש קד' שמVAG014-  ~ UP
VBS5215259114- סיטיגו/UP '014פולקסווגןחליפי795משולש קד' ימ-  ~ UP
VBS5215259114- סיטיגו/UP 'חליפי795משולש קד' ימVAG014-  ~ UP
VBS52152646013- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי178מוט קישור ימין סיטיגו
VBS52152646013- חליפי178מוט קישור ימין סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VBS5215264814- סיטיגו/UP - 'סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי792.1בית מיסב שמ
VBS5215264814- סיטיגו/UP - 'חליפי792.1בית מיסב שמVAG012-018 ~ סיטיגו
VBS5215264914- סיטיגו/UP - 'סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי1279בית מיסב ימ
VBS5215264914- סיטיגו/UP - 'חליפי1279בית מיסב ימVAG012-018 ~ סיטיגו
VBS5215266813- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי334.6מיסב גלגל קד' ימין-סיטיגו
VBS5215266813- חליפי334.6מיסב גלגל קד' ימין-סיטיגוVAG012-018 ~ סיטיגו
VBS5225159003-05 פאביה/רום סטאר/פולו -L+R 'פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי468משולש תח
VBS5225159003-05 פאביה/רום סטאר/פולו -L+R 'חליפי468משולש תחVAG06-10 ~ פולו
VBS5228175002-10 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי1190משולש קד' עליון טוראג
VBS5228175002-10 חליפי1190משולש קד' עליון טוראגVAG04-08 ~ טוארג
VBS5231458998-04 גולף/בורה/אוקטביה L+R גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי615משולש פרונט
VBS5231458998-04 גולף/בורה/אוקטביה L+R חליפי615משולש פרונטVAG98-04  ~ גולף

VBS52314589198-04 גולף/בורה/אוקטביה L+R גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי652משולש פרונט
VBS52314589198-04 גולף/בורה/אוקטביה L+R חליפי652משולש פרונטVAG98-04  ~ גולף

VBS523146398-05 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי16גומי מייצב גולף 99-06/בורה
VBS523146398-05 חליפי16גומי מייצב גולף 99-06/בורהVAG05-08  ~ גולף

VBS5231464897-11גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי895בית מיסב קד' שמ'-גולף98-00/אוקטביה+פביה
VBS5231464897-11חליפי895בית מיסב קד' שמ'-גולף98-00/אוקטביה+פביהVAG98-04  ~ גולף
VBS52314650011- אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי2304בית מיסב אח' ימ' אלטה
VBS52314650011- חליפי2304בית מיסב אח' ימ' אלטהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBS5231465699-04גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי287מיסב גלגל גולף/לאון00-06/טולדו
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VBS5231465699-04חליפי287מיסב גלגל גולף/לאון00-06/טולדוVAG98-04  ~ גולף
VBS5231474904-10גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי940משולש קד' שמ' גולף03-10/אוקטביה10/קאדי
VBS5231474904-10חליפי940משולש קד' שמ' גולף03-10/אוקטביה10/קאדיVAG98-04  ~ גולף
VBS5231476997-11 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי756קרטר מנוע בנזין גולף+בורה 98-06/אוקט
VBS5231476997-11 חליפי756קרטר מנוע בנזין גולף+בורה 98-06/אוקטVAG98-04  ~ גולף

VBS52314809B99-05גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי322תפוח ימ' למשולש קד' גולף98-06/בורה
VBS52314809B99-05חליפי322תפוח ימ' למשולש קד' גולף98-06/בורהVAG98-04  ~ גולף
VBS52314823B97-11גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1080.5בולם קד ימ גולף98-01/בורה02/אוקטביה
VBS52314823B97-11חליפי1080.5בולם קד ימ גולף98-01/בורה02/אוקטביהVAG98-04  ~ גולף

VBS5231482798-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי417פעמיון ציריה גולף
VBS5231482798-04 חליפי417פעמיון ציריה גולףVAG98-04  ~ גולף
VBS5231501B(OEM) 99-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי4484.7מסרק הגה מושלם גולף
VBS5231501B(OEM) 99-04 חליפי4484.7מסרק הגה מושלם גולףVAG98-04  ~ גולף
VBS5231558906 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי958משולש קד ימ גולף
VBS5231558906 חליפי958משולש קד ימ גולףVAG05-08  ~ גולף

VBS52315652B(OEM)01-08גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1310מיסב לנבה אח' גולף04-11/בורה
VBS52315652B(OEM)01-08חליפי1310מיסב לנבה אח' גולף04-11/בורהVAG05-08  ~ גולף

VBS5231666806 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1390בית מיסב קד ימ גולף
VBS5231666806 חליפי1390בית מיסב קד ימ גולףVAG05-08  ~ גולף

VBS52316670B(OEM)97-00גולף 06/אוקטביה- L\R גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי271.5זרוע הגה
VBS52316670B(OEM)97-00גולף 06/אוקטביה- L\R חליפי271.5זרוע הגהVAG05-08  ~ גולף

VBS5231667209- פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1110מיסב גלגל קדמי כולל נבה אוקטביה
VBS5231667209- חליפי1110מיסב גלגל קדמי כולל נבה אוקטביהVAG01-05 ~ פאסאט
VBS5231756810- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1587.8בית מיסב קד' - גולף
VBS5231756810- חליפי1587.8בית מיסב קד' - גולףVAG09-012  ~ גולף
VBS5231758904-08 גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי1573.5משולש קד' ימ' גולף פלוס 10/אוקטביה
VBS5231758904-08 חליפי1573.5משולש קד' ימ' גולף פלוס 10/אוקטביהVAG06-012 ~ גולף פלוס
VBS5231765004-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי839.3תושבת גיר על' שמ' גולף04-14/סופרב-08/אוקט
VBS5231765004-חליפי839.3תושבת גיר על' שמ' גולף04-14/סופרב-08/אוקטVAG05-08  ~ גולף

VBS52317650B(OEM)08-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי839.3תושבת גיר על' שמ' גולף04-14/סופרב
VBS52317650B(OEM)08-חליפי839.3תושבת גיר על' שמ' גולף04-14/סופרבVAG05-08  ~ גולף
VBS52317676B(OEM)10-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי462תפוח למשולש שמאל-איביזה 08/יאטי
VBS52317676B(OEM)10-חליפי462תפוח למשולש שמאל-איביזה 08/יאטיVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS52317677B08 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי467תפוח פרונט ימ' - גולף
VBS52317677B08 חליפי467תפוח פרונט ימ' - גולףVAG09-012  ~ גולף
VBS52317824B(OEM) 04-13גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1690בולם קד שמ גולף09/אוקטביה
VBS52317824B(OEM) 04-13חליפי1690בולם קד שמ גולף09/אוקטביהVAG09-012  ~ גולף
VBS52317829B00-פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי947בולם אח' שמ'+ימ' פולו09-12/פביה
VBS52317829B00-חליפי947בולם אח' שמ'+ימ' פולו09-12/פביהVAG010-013 ~  פולו

VBS52318568013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1340נבה קד' - גולף 13/אוקטביה
VBS52318568013- חליפי1340נבה קד' - גולף 13/אוקטביהVAG013-016  ~ גולף
VBS5231862B15 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי589קפיץ אח'-אוקטביה
VBS5231862B15 חליפי589קפיץ אח'-אוקטביהVAG013-016  ~ גולף
VBS52318648014- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1350בית מיסב שמ' - גולף 13/ אוקטביה
VBS52318648014- חליפי1350בית מיסב שמ' - גולף 13/ אוקטביהVAG013-016  ~ גולף
VBS52318649014- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1960בית מיסב ימ' - גולף 13/אוקטביה
VBS52318649014- חליפי1960בית מיסב ימ' - גולף 13/אוקטביהVAG013-016  ~ גולף
VBS52318809013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי249תפוח משולש ימ' - גולף 13/אוקטביה
VBS52318809013- חליפי249תפוח משולש ימ' - גולף 13/אוקטביהVAG013-016  ~ גולף
VBS52318913014 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי480בולם מכסה מנוע-גולף
VBS52318913014 חליפי480בולם מכסה מנוע-גולףVAG013-016  ~ גולף

VBS52319568B15-גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי148.6מיסב לגלגל קד' גולף-013/אוקטביה-013/סופרב
VBS52319568B15-חליפי148.6מיסב לגלגל קד' גולף-013/אוקטביה-013/סופרבVAG013-016  ~ גולף

VBS52319754015-  גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי175זרוע משולש אח' - גולף  -013/פאסט
VBS52319754015-  חליפי175זרוע משולש אח' - גולף  -013/פאסטVAG013-016  ~ גולף
VBS5231980913 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי237תפוח משולש שמ' - גולף
VBS5231980913 חליפי237תפוח משולש שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VBS52319823B(OEM)13- גולף ספורט ואן ~  015-018פולקסווגןחליפי797.4בולם קד'-גולף(ספורט) -13/אוקטביה
VBS52319823B(OEM)13- חליפי797.4בולם קד'-גולף(ספורט) -13/אוקטביהVAG015-018  ~ גולף ספורט ואן

VBS5232065515 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי880נבה אח'-גולף
VBS5232065515 חליפי880נבה אח'-גולףVAG013-016  ~ גולף

VBS523330307- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי70בוקסה מתלה אח' גטה
VBS523330307- חליפי70בוקסה מתלה אח' גטהVAG06-010 ~ ג'טה

VBS52333654204-08 ג'טה 07/אוקטביה L 'ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1180נבה קד
VBS52333654204-08 ג'טה 07/אוקטביה L 'חליפי1180נבה קדVAG06-010 ~ ג'טה

VBS523345892012 גטה-R ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי910משולש קד
VBS523345892012 גטה-R חליפי910משולש קדVAG011-015  ~ ג'טה
VBS52334590012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי910משולש קד' שמ' גטה
VBS52334590012- חליפי910משולש קד' שמ' גטהVAG011-015  ~ ג'טה
VBS5234575002 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי826משולש קד -פאסט
VBS5234575002 חליפי826משולש קד -פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VBS5234579297-05 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי571מיסב-סופרב 02-08/פאסאט
VBS5234579297-05 חליפי571מיסב-סופרב 02-08/פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VBS5234582702-08 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי567פעמון ציריה פאסאט 97-05/ סופרב
VBS5234582702-08 חליפי567פעמון ציריה פאסאט 97-05/ סופרבVAG98-00 ~ פאסאט

VBS523460805+ פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי154זרוע סטבילייזר שמאל פאסאט
VBS523460805+ חליפי154זרוע סטבילייזר שמאל פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VBS523460905+ פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי154זרוע לסטבילייזר ימין פאסאט
VBS523460905+ חליפי154זרוע לסטבילייזר ימין פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VBS5234659006+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי925.6משולש קד' שמ פאסאט
VBS5234659006+ חליפי925.6משולש קד' שמ פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VBS523466307 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי32גומי מייצב פאסט
VBS523466307 חליפי32גומי מייצב פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
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VBS5234665306+ פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1988יד סרן קד' שמאל פאסאט
VBS5234665306+ חליפי1988יד סרן קד' שמאל פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBS5234667307 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי457זרוע אח ימ פאסט
VBS5234667307 חליפי457זרוע אח ימ פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBS5234667407 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי958זרוע מיתלה אח' שמ' תחתון-פאסט
VBS5234667407 חליפי958זרוע מיתלה אח' שמ' תחתון-פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBS5234667907 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי890נבה אח פאסט
VBS5234667907 חליפי890נבה אח פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBS5234678408 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי72שרוול בולם פאסט 07/אוקט 04-13/טיגואן
VBS5234678408 חליפי72שרוול בולם פאסט 07/אוקט 04-13/טיגואןVAG06-010 ~ פאסאט

VBS52346817B(OEM)גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1240מוט מייצב פאסט06-07/גולף04-13/אוקטביה
VBS52346817B(OEM)חליפי1240מוט מייצב פאסט06-07/גולף04-13/אוקטביהVAG05-08  ~ גולף
VBS52346825B(OEM) 06-08 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי902.5בולם אח פאסט
VBS52346825B(OEM) 06-08 חליפי902.5בולם אח פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBS52347824B(OEM) 09- CCפולקסווגןחליפי1180.1בולם קד' פאסאטCC ~ 08-013 פאסאט
VBS52347824B(OEM) 09- CCחליפי1180.1בולם קד' פאסאטVAGCC ~ 08-013 פאסאט

VBS52348589015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי1159.7זרוע מייצב אח' שמ' פאסאט
VBS52348589015- חליפי1159.7זרוע מייצב אח' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VBS52348590015- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי655זרוע מייצב אח' ימ' פאסאט
VBS52348590015- חליפי655זרוע מייצב אח' ימ' פאסאטVAG013-016  ~ גולף
VBS52349648015- פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי3151.5בית מיסב קד' שמ' פאסאט
VBS52349648015- חליפי3151.5בית מיסב קד' שמ' פאסאטVAG015-020 ~ פאסאט
VBS52350817010 פאסאט ~ 015-020פולקסווגןחליפי287.5מוט מייצב קד' ימ'/שמ' פאסאט -015/אוקטביה
VBS52350817010 חליפי287.5מוט מייצב קד' ימ'/שמ' פאסאט -015/אוקטביהVAG015-020 ~ פאסאט

VBS523546305-96 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי32גומי מייצב פאסט
VBS523546305-96 חליפי32גומי מייצב פאסטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל

VBS5235474596-05 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי193תפוח הגה פאסט
VBS5235474596-05 חליפי193תפוח הגה פאסטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל
VBS52354748A4+96-05פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי330זרוע פרונט ימ' על' אח' פסאט
VBS52354748A4+96-05חליפי330זרוע פרונט ימ' על' אח' פסאטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל

VBS523547481A4+96-05 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי330זרוע פרונט ימ' קד' פסאט
VBS523547481A4+96-05 חליפי330זרוע פרונט ימ' קד' פסאטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל

VBS52354749A4+96-05פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי330זרוע פרונט שמ' על' פסאט
VBS52354749A4+96-05חליפי330זרוע פרונט שמ' על' פסאטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל

VBS523547491A4+96-05 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי330זרוע פרונט שמ' קד' פסאט
VBS523547491A4+96-05 חליפי330זרוע פרונט שמ' קד' פסאטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל

VBS523547491196-05פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי364זרוע מתלה קד' שמ' פאסט
VBS523547491196-05חליפי364זרוע מתלה קד' שמ' פאסטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל

VBS52354751A4 96-05 פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי930זרוע פרונט ימ' תח' אמצעית פאסט
VBS52354751A4 96-05 חליפי930זרוע פרונט ימ' תח' אמצעית פאסטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל
VBS52354752A4 96-05פאסאט | 94-97-לא פעילפולקסווגןחליפי930זרוע פרונט תח' שמ' אמצעית פאסט
VBS52354752A4 96-05חליפי930זרוע פרונט תח' שמ' אמצעית פאסטVAGפאסאט | 94-97-לא פעיל
VBS52381751013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2326.5משולש קד' ימ' טנדר אמרוק
VBS52381751013- חליפי2326.5משולש קד' ימ' טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VBS5251405190-03 96-04פולקסווגןחליפי25זרוע מתלה קד' שמ'+ימ' טרנספורטר ~ T4
VBS5251405190-03 חליפי25זרוע מתלה קד' שמ'+ימ' טרנספורטרVAG96-04 ~ T4
VBS5251474590-03 96-04פולקסווגןחליפי50תפוח משולש עליון טרנספורטר ~ T4
VBS5251474590-03 חליפי50תפוח משולש עליון טרנספורטרVAG96-04 ~ T4

VBS52514745190-03 96-04פולקסווגןחליפי188תפוח תחתון טרנספורטר ~ T4
VBS52514745190-03 חליפי188תפוח תחתון טרנספורטרVAG96-04 ~ T4

VBS525147451190-0396-04פולקסווגןחליפי136תפוח הגה טרנספורטר ~ T4
VBS525147451190-03חליפי136תפוח הגה טרנספורטרVAG96-04 ~ T4

VBS52514745290-03 96-04פולקסווגןחליפי136תפוח הגה טרנספורטר ~ T4
VBS52514745290-03 חליפי136תפוח הגה טרנספורטרVAG96-04 ~ T4
VBS525148081T4-016-020פולקסווגןחליפי246.5בוקסה משולש ~ T6
VBS525148081T4-חליפי246.5בוקסה משולשVAG016-020 ~ T6
VBS52514824190-0396-04פולקסווגןחליפי488בולם קד' טרנספורטר ~ T4
VBS52514824190-03חליפי488בולם קד' טרנספורטרVAG96-04 ~ T4

VBS52515676T5 03-09 05-015פולקסווגןחליפי340תפוח הגה שמ' טרנספורטר ~ T5
VBS52515676T5 03-09 חליפי340תפוח הגה שמ' טרנספורטרVAG05-015 ~ T5
VBS52515827T5 -03-05-015פולקסווגןחליפי990פעמון ~ T5
VBS52515827T5 -03-חליפי990פעמוןVAG05-015 ~ T5

VBS525158271T5 -03-05-015פולקסווגןחליפי990פעמון ~ T5
VBS525158271T5 -03-חליפי990פעמוןVAG05-015 ~ T5

VBS52516589T-5 012 05-015פולקסווגןחליפי4695.6משולש קד' ימין ~ T5
VBS52516589T-5 012 חליפי4695.6משולש קד' ימיןVAG05-015 ~ T5
VBS52516590T6 016- '05-015פולקסווגןחליפי4188.3משולש קד' שמ ~ T5
VBS52516590T6 016- 'חליפי4188.3משולש קד' שמVAG05-015 ~ T5
VBS52516597T-5 10 '05-015פולקסווגןחליפי696זרוע+תפוח הגה שמ ~ T5
VBS52516597T-5 10 'חליפי696זרוע+תפוח הגה שמVAG05-015 ~ T5
VBS52516656T5 04-05 05-015פולקסווגןחליפי1460נבה +מיסב קד ~ T5
VBS52516656T5 04-05 חליפי1460נבה +מיסב קדVAG05-015 ~ T5

VBS5251720T-5 012 05-015פולקסווגןחליפי590בולם אח' ימין ~ T5
VBS5251720T-5 012 חליפי590בולם אח' ימיןVAG05-015 ~ T5

VBS525176551T5-012 05-015פולקסווגןחליפי3478.1נבה אח' ימין ~ T5
VBS525176551T5-012 חליפי3478.1נבה אח' ימיןVAG05-015 ~ T5

VBS52517800T-5 13- '05-015פולקסווגןחליפי169.1כרית בולם קד' שמ ~ T5
VBS52517800T-5 13- 'חליפי169.1כרית בולם קד' שמVAG05-015 ~ T5
VBS5252256808 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1485.4מיסב לחץ קרפטר
VBS5252256808 חליפי1485.4מיסב לחץ קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBS52522568106-11 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי266מיסב קרפטר
VBS52522568106-11 חליפי266מיסב קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBS5252266208- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי879.3מדרגה קד' - קרפטר
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VBS5252266208- חליפי879.3מדרגה קד' - קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBS525307490015- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי212.7משולש אח' שמ'/ימ' פאסאט
VBS525307490015- חליפי212.7משולש אח' שמ'/ימ' פאסאטVAG013-016  ~ גולף

VBS5259156808 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי125.5מיסב בולם קד'-טיגואן
VBS5259156808 חליפי125.5מיסב בולם קד'-טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VBS5259164408 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1490בולם קד'-טיגואן
VBS5259164408 חליפי1490בולם קד'-טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VBS5261382791-99 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי524פעמון ציריה פולו 95-01/גולף
VBS5261382791-99 חליפי524פעמון ציריה פולו 95-01/גולףVAG95-00 ~  פולו
VBS5261567694-01פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי132תפוח למשולש פרונט פולו
VBS5261567694-01חליפי132תפוח למשולש פרונט פולוVAG95-00 ~  פולו
VBS5261582701-02 5פולקסווגןחליפי544פעמון ציריה פולוD ~  01-02 פולו
VBS5261582701-02 חליפי544פעמון ציריה פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VBS526161004 5פולקסווגןחליפי28חובק שמ מייצב פולוD ~  03-05 פולו
VBS526161004 חליפי28חובק שמ מייצב פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS526161104 5פולקסווגןחליפי28חובק מייצב ימ פולוD ~  03-05 פולו
VBS526161104 חליפי28חובק מייצב ימ פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS526161303 5פולקסווגןחליפי28אום צירייה פולוD ~  03-05 פולו
VBS526161303 חליפי28אום צירייה פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS526166101-08 5פולקסווגןחליפי176קפיץ קד' שמ'+ימ' פולוD ~  01-02 פולו
VBS526166101-08 חליפי176קפיץ קד' שמ'+ימ' פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VBS526166301-08פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי20גומי מייצב קד' שמ'+ימ' פולו
VBS526166301-08חליפי20גומי מייצב קד' שמ'+ימ' פולוVAG06-10 ~ פולו

VBS5261663104 5פולקסווגןחליפי18גומי מייצב פולוD ~  03-05 פולו
VBS5261663104 חליפי18גומי מייצב פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS5261664801- 5/פביהD +03 5פולקסווגןחליפי2227.7בית מיסב שמ' פולוD ~  03-05 פולו
VBS5261664801- 5/פביהD +03 חליפי2227.7בית מיסב שמ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS526166495/פביהD +03 5פולקסווגןחליפי1885בית מיסב ימ' איביזה -11/ פולוD ~  03-05 פולו
VBS526166495/פביהD +03 חליפי1885בית מיסב ימ' איביזה -11/ פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS526166575D +03 5פולקסווגןחליפי216טבור לגלגל אח' פולוD ~  03-05 פולו
VBS526166575D +03 חליפי216טבור לגלגל אח' פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VBS52616817B(OEM)13-5פולקסווגןחליפי751.2מוט מייצב פולו-02/פביה-00/ראפידD ~  03-05 פולו
VBS52616817B(OEM)13-חליפי751.2מוט מייצב פולו-02/פביה-00/ראפידVAG5D ~  03-05 פולו

VBS5261682402-08 5פולקסווגןחליפי605.2בולם קד' שמ' פולוD ~  03-05 פולו
VBS5261682402-08 חליפי605.2בולם קד' שמ' פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS526176565D +03 5פולקסווגןחליפי655נבה אח' לגלגל פולוD ~  03-05 פולו
VBS526176565D +03 חליפי655נבה אח' לגלגל פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VBS52618659010- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי35.6תושבת פנס - פולו
VBS52618659010- חליפי35.6תושבת פנס - פולוVAG010-013 ~  פולו
VBS52619649014- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי898בית מיסב ימ' פולו
VBS52619649014- חליפי898בית מיסב ימ' פולוVAG010-013 ~  פולו
VBS52619654014- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1561.1נבה לגלגל פולו
VBS52619654014- חליפי1561.1נבה לגלגל פולוVAG014-017 ~ פולו
VBS5282256896-00קאדי ~ 96-04פולקסווגןחליפי26מיסב על' לבולם קאדי
VBS5282256896-00חליפי26מיסב על' לבולם קאדיVAG96-04 ~ קאדי

VBS528226761קאדי ~ 96-04פולקסווגןחליפי101תפוח פרונט קאדי 95-04/קופרה
VBS528226761חליפי101תפוח פרונט קאדי 95-04/קופרהVAG96-04 ~ קאדי

VBS5282456506 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי172ציר תח' לדלת שרות ימין קאדי
VBS5282456506 חליפי172ציר תח' לדלת שרות ימין קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VBS5282466306+ קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1230גשר מנוע שמ' - קאדי
VBS5282466306+ חליפי1230גשר מנוע שמ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VBS52825649011- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי1288מייסב קד' ימ' קאדי
VBS52825649011- חליפי1288מייסב קד' ימ' קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VBS5295265610 טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי830.4מיסב גלגל קדמי טוארג
VBS5295265610 חליפי830.4מיסב גלגל קדמי טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VBS53152568A6 98-01 - 98-01אודיחליפי440מיסב גלגל ~ A6
VBS53152568A6 98-01 - חליפי440מיסב גלגלVAG98-01 ~ A6
VBS53154654A4 07 05-08אודיחליפי1062.7מיסב גלגל קד ~ A4
VBS53154654A4 07 חליפי1062.7מיסב גלגל קדVAG05-08 ~ A4
VBS53155590A4 09 08-12אודיחליפי1591.3משולש קד שמ  ~ A5
VBS53155590A4 09 חליפי1591.3משולש קד שמVAG08-12  ~ A5
VBS53155748A4 09-08-12אודיחליפי2640זרוע[משולש] קדמי שמאל  ~ A5
VBS53155748A4 09-חליפי2640זרוע[משולש] קדמי שמאלVAG08-12  ~ A5
VBS53155750A-4 10- '09-011אודיחליפי1591.3משולש קד' ימ ~ A4
VBS53155750A-4 10- 'חליפי1591.3משולש קד' ימVAG09-011 ~ A4
VBS53156589Q-5 14- '09-012אודיחליפי1980זרוע משולש קד' ימ ~ Q5
VBS53156589Q-5 14- 'חליפי1980זרוע משולש קד' ימVAG09-012 ~ Q5
VBS53156590A4   -012 - '09-011אודיחליפי3707.7משולש קד' שמ' על ~ A4
VBS53156590A4   -012 - 'חליפי3707.7משולש קד' שמ' עלVAG09-011 ~ A4
VBS53156598A4 09-08-12אודיחליפי1677.7זרוע קדמית שמאל  ~ A5
VBS53156598A4 09-חליפי1677.7זרוע קדמית שמאלVAG08-12  ~ A5
VBS53156646A4 09-08-12אודיחליפי1677.7זרוע עליונה שמאל  ~ A5
VBS53156646A4 09-חליפי1677.7זרוע עליונה שמאלVAG08-12  ~ A5
VBS53157666A4 012 012-015אודיחליפי4740זרוע פרונט קד שמ ~ A4
VBS53157666A4 012 חליפי4740זרוע פרונט קד שמVAG012-015 ~ A4
VBS53157667A5 011-08-12אודיחליפי5323.1יד סרן קדמי ימין  ~ A5
VBS53157667A5 011-חליפי5323.1יד סרן קדמי ימיןVAG08-12  ~ A5
VBS53158646A5 / A4 016 -017- '016-019אודיחליפי3925.8זרוע פרונט עליונה שמ ~ A4
VBS53158646A5 / A4 016 -017- 'חליפי3925.8זרוע פרונט עליונה שמVAG016-019 ~ A4
VBS53158647A5 /A4 016 -017- '016-021אודיחליפי3925.8זרוע פרונט עליונה ימ ~ A5
VBS53158647A5 /A4 016 -017- 'חליפי3925.8זרוע פרונט עליונה ימVAG016-021 ~ A5
VBS53158751A5 -017 - '016-021אודיחליפי1529.9זרוע קד' ימ ~ A5
VBS53158751A5 -017 - 'חליפי1529.9זרוע קד' ימVAG016-021 ~ A5
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VBS53158752A5 -017 - '016-021אודיחליפי1529.9זרוע קד' שמ ~ A5
VBS53158752A5 -017 - 'חליפי1529.9זרוע קד' שמVAG016-021 ~ A5

VBS53182823B(OEM)02-08 סופרב/A6 01 98-01אודיחליפי2258.8בולם קד ~ A6
VBS53182823B(OEM)02-08 סופרב/A6 01 חליפי2258.8בולם קדVAG98-01 ~ A6
VBS531845681A6 07-'09-010אודיחליפי2860זרוע מיסב שמ ~ A6
VBS531845681A6 07-'חליפי2860זרוע מיסב שמVAG09-010 ~ A6

VBS53184648A6 05-08 '05-08אודיחליפי4279בית מיסב שמ ~ A6
VBS53184648A6 05-08 'חליפי4279בית מיסב שמVAG05-08 ~ A6
VBS53184649A6 05-08 '05-08אודיחליפי4279בית מיסב ימ ~ A6
VBS53184649A6 05-08 'חליפי4279בית מיסב ימVAG05-08 ~ A6
VBS53188756A5 /A4 016 -017- 011-014אודיחליפי337.64זרוע מתלה ימ'+שמ' קטן ~ A8
VBS53188756A5 /A4 016 -017- חליפי337.64זרוע מתלה ימ'+שמ' קטןVAG011-014 ~ A8
VBS53188759Q5/015- A6 '09-012אודיחליפי2241.9משולש קד' ימ ~ Q5
VBS53188759Q5/015- A6 'חליפי2241.9משולש קד' ימVAG09-012 ~ Q5
VBS53204660A-3 08 '08-012אודיחליפי120.2בוקסה אח' במשולש קד ~ A3
VBS53204660A-3 08 'חליפי120.2בוקסה אח' במשולש קדVAG08-012 ~ A3

VBS53204660B(OEM) 04-גולף/A-3 08 '04-07אודיחליפי120.2בוקסה אח' במשולש קד ~ A3
VBS53204660B(OEM) 04-גולף/A-3 08 'חליפי120.2בוקסה אח' במשולש קדVAG04-07 ~ A3

VBS53205677A-3 L -013 013-016אודיחליפי373.8תפוח הגה ~ A3
VBS53205677A-3 L -013 חליפי373.8תפוח הגהVAG013-016 ~ A3
VBS53205828013- אוקטביה/A3 -013 '013-016אודיחליפי1640בולם קד' שמ'+ימ ~ A3
VBS53205828013- אוקטביה/A3 -013 'חליפי1640בולם קד' שמ'+ימVAG013-016 ~ A3

VBS532058281A3 13-16 '013-016אודיחליפי1640בולם אח' שמ'+ימ ~ A3
VBS532058281A3 13-16 'חליפי1640בולם אח' שמ'+ימVAG013-016 ~ A3

VBS53304589A8/018-  Q8  -019 - '018אודיחליפי1754.2זרוע קד' ימ- ~ Q8
VBS53304589A8/018-  Q8  -019 - 'חליפי1754.2זרוע קד' ימVAG018- ~ Q8
VBS53304590A8/018-  Q8  -019 - '018אודיחליפי1813.8זרוע קד שמ- ~ Q8
VBS53304590A8/018-  Q8  -019 - 'חליפי1813.8זרוע קד שמVAG018- ~ Q8
VBS53733589Q7 -015 '016-019אודיחליפי987משולש תחתון קד' ימ ~ Q7
VBS53733589Q7 -015 'חליפי987משולש תחתון קד' ימVAG016-019 ~ Q7
VBS53733590Q7 -015 '016-019אודיחליפי987משולש תחתון קד' שמ ~ Q7
VBS53733590Q7 -015 'חליפי987משולש תחתון קד' שמVAG016-019 ~ Q7
VBS53734589A7/015- Q5/Q7  -019 '016-019אודיחליפי998זרוע מייצב קד' עליון ימ ~ Q7
VBS53734589A7/015- Q5/Q7  -019 'חליפי998זרוע מייצב קד' עליון ימVAG016-019 ~ Q7
VBS53734590A7/015- Q5/Q7  -019 - '016-019אודיחליפי998זרוע מייצב על' קד' שמ ~ Q7
VBS53734590A7/015- Q5/Q7  -019 - 'חליפי998זרוע מייצב על' קד' שמVAG016-019 ~ Q7
VBS53734646A7/015- Q5/Q7  -019 - '016-019אודיחליפי998משולש קד' על' שמ ~ Q7
VBS53734646A7/015- Q5/Q7  -019 - 'חליפי998משולש קד' על' שמVAG016-019 ~ Q7
VBS53734647A7/015- Q5/Q7  -019 - '016-019אודיחליפי998משולש קד' על' ימ ~ Q7
VBS53734647A7/015- Q5/Q7  -019 - 'חליפי998משולש קד' על' ימVAG016-019 ~ Q7
VBS53735646Q5 -017- '017-021אודיחליפי2317.48משולש קד' שמ  ~ SQ5
VBS53735646Q5 -017- 'חליפי2317.48משולש קד' שמVAG017-021  ~ SQ5

VBS537356461Q5 -017- '017-020אודיחליפי4058.12זרוע קד' שמ  ~ Q5
VBS537356461Q5 -017- 'חליפי4058.12זרוע קד' שמVAG017-020  ~ Q5

VBS53735647Q5 -017- '017-021אודיחליפי2317.48משולש קד' ימ  ~ SQ5
VBS53735647Q5 -017- 'חליפי2317.48משולש קד' ימVAG017-021  ~ SQ5

VBS537356471Q5 -017- '017-020אודיחליפי4058.12זרוע קד' ימ  ~ Q5
VBS537356471Q5 -017- 'חליפי4058.12זרוע קד' ימVAG017-020  ~ Q5

VBS53751829Q3 12-14 '011-014אודיחליפי1669.6בולם אח' שמ'+ימ ~ Q3
VBS53751829Q3 12-14 'חליפי1669.6בולם אח' שמ'+ימVAG011-014 ~ Q3
VBS53754589Q3  -019 - '019אודיחליפי1227.3משולש קד' ימ-  ~ Q3
VBS53754589Q3  -019 - 'חליפי1227.3משולש קד' ימVAG019-  ~ Q3
VBS5385166000-05פולו/TT 00-014אודיחליפי110תותב משולש  ~ TT
VBS5385166000-05פולו/TT חליפי110תותב משולשVAG00-014  ~ TT
VBS54021654QX60  -017- '015-021אינפינטיחליפי1347.6נבה אח ~ QX60
VBS54031589R FX 11 5.0 '09-014אינפינטיחליפי2484.71משולש תח' ק ~ FX37
VBS54031590Q70  -016 - '09-014אינפינטיחליפי2484.71משולש תחתון שמ ~ FX37
VBS54033754G37 010-012 09-014אינפינטיחליפי2265.2משולש אח' -אינפינטי ~ G37

VBS54043676GG37  -09 - '09-014אינפינטיחליפי850.17תפוח הגה שמ ~ G37
VBS54051817GQ50  -017 - '015אינפינטיחליפי379.36מוט קישור מייצב קד ימ- ~ Q50

VBS54052589QX60  -017 015-021אינפינטיחליפי2143.97משולש קדמי ימין ~ QX60
VBS54052590QX60  -017 015-021אינפינטיחליפי2375.4משולש קדמי שמאל ~ QX60
VBS55212589F10 5 -10ב.מ.וו / מיניחליפי1345.3זרוע פרונט תח(הגדולה)עם בוקסה ימ סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBS55212590F10 5 -10ב.מ.וו / מיניחליפי1345.3זרוע פרונט תח(הגדולה)עם בוקסה שמ סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBS55212646F10 5 -10 ב.מ.וו / מיניחליפי1345.4זרוע פרונט עלי'(הקטנה) מוש' שמ סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBS55212647F10 5 -10ב.מ.וו / מיניחליפי1338.7זרוע פרונט עלי'(הקטנה) מוש' ימ' סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VBS55216589E60 4D 5 04-10ב.מ.וו / מיניחליפי1400.8זרוע פרונט(הגדולה)+בוקסה ימ ס(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBS55216590E60 4D 5 04-10ב.מ.וו / מיניחליפי998זרוע פרונט(הגדולה)+בוקסה שמ סד(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBS55216596E60 04-06 'ב.מ.וו / מיניחליפי1100.9זרוע פרונט(הקטנה) שמ' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד
VBS55216597E60 04-06 'ב.מ.וו / מיניחליפי1100.9זרוע פרונט(הקטנה) ימ' סד'5 4דל(E60) 03-010 ~  5 'סד

VBS5521905G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1883.5זרוע מתלה ימ(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBS55219646G30 -018- ב.מ.וו / מיניחליפי1932זרוע מתלה שמ' חלק קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBS55219647G30 -018- 'ב.מ.וו / מיניחליפי1932זרוע מתלה ימ' חלק קד(G30) 017- ~ 5 סדרה
VBS55453749F20) -012) - (עם בוקסה)'ב.מ.וו / מיניחליפי1180.2זרוע קד' על' ימ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBS55453750F20) -012) - (עם בוקסה)'ב.מ.וו / מיניחליפי1180.2זרוע קד' על' שמ(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VBS55454749F20/F30  -012 - (עם בוקסה)'ב.מ.וו / מיניחליפי1310.1זרוע קד' תח' ימ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBS55454750F20/F30  -012 - (עם בוקסה)'ב.מ.וו / מיניחליפי1310.1זרוע קד' תח' שמ(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VBS55741589F1 7 -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1793.9זרוע פרונט תח'(הקטנה) ימ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBS55741590F1 7  -09'ב.מ.וו / מיניחליפי1793.9זרוע פרונט תח'(הקטנה) שמ' סד(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBS55741646F1 7 -09ב.מ.וו / מיניחליפי2092.7זרוע פרונט על הגדולה שמ(+בוקסה) ס(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VBS55741647F1 7  -0908-014ב.מ.וו / מיניחליפי2092.7זרוע פרונט על הגדולה ימ(+בוקסה)סד ~ X6 (E71/E72)
VBS55752589E71/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי1178.8משולש פרונט עלי' ימ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VBS55752590E71/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי1212.3משולש פרונט עלי' שמ' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
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VBS55752646E71 /08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי1533.8זרוע פרונט תח(הקטנה)שמ גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VBS55752647E71/08-10 X5 E70 ב.מ.וו / מיניחליפי1533.8זרוע פרונט תח'(הקטנה)ימ גיפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5

VBS5575268X5 E53(49*90*45 01-07)ב.מ.וו / מיניחליפי380מיסב גלגל קד שמ/ימ(E53) 99-05 גיפ ~ X5
VBS55872589X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי2286.4זרוע פרונט עלי הגדולה + בוקסה שמ ~ X6 (E71/E72)
VBS55872590X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי2286.4זרוע פרונט עלי הגדולה + בוקסה שמ ~ X6 (E71/E72)

VBS5833597014- סול ~ -015קיהחליפי283.3זרוע הגה ימין סול
VBS6005365792-99איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי41מיסב גלגל קורדובה93-99איביזה93-99/טולדו
VBS6005365792-99חליפי41מיסב גלגל קורדובה93-99איביזה93-99/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBS60054676קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי106תפוח הגה שמ' קורדובה03-09/איביזה02-13/טולדו
VBS60054676חליפי106תפוח הגה שמ' קורדובה03-09/איביזה02-13/טולדוVAG03-05 ~ קורדובה
VBS6005467706-10קורדובה03-09/איביזה-R קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי124זרוע הגה
VBS6005467706-10קורדובה03-09/איביזה-R חליפי124זרוע הגהVAG03-05 ~ קורדובה
VBS6005567606-10איביזה ~ 07-08סיאטחליפי220זרוע הגה שמ'- איביזה
VBS6005567606-10חליפי220זרוע הגה שמ'- איביזהVAG07-08 ~ איביזה
VBS6005567703-09איביזה02-10/קורדובה -R איביזה ~ 03-06סיאטחליפי220זרוע הגה
VBS6005567703-09איביזה02-10/קורדובה -R חליפי220זרוע הגהVAG03-06 ~ איביזה
VBS6006708101- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי133מוט קישור לסטבילייזר-איביזה 010/פולו
VBS6006708101- חליפי133מוט קישור לסטבילייזר-איביזה 010/פולוVAG09-010 ~ איביזה
VBS60067590A1 / 011 -010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1222.9משולש קד' שמ' - איביזה
VBS60067590A1 / 011 -010- חליפי1222.9משולש קד' שמ' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VBS600675971.2L 013- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי315מוט קישור ימ'-איביזה 08/רפיד
VBS600675971.2L 013- חליפי315מוט קישור ימ'-איביזה 08/רפידVAG09-010 ~ איביזה
VBS60067598013- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי737.8זרוע הגה שמ' איביזה 10/רפיד
VBS60067598013- חליפי737.8זרוע הגה שמ' איביזה 10/רפידVAG011-012 ~ איביזה
VBS60067658011 איביזה ~ 011-012סיאטחליפי7848.9סרן אח איבזה
VBS60067658011 חליפי7848.9סרן אח איבזהVAG011-012 ~ איביזה

VBS60067791B(OEM)07- איביזה ~ 07-08סיאטחליפי412תפוח למשולש ימ' -איביזה 08/פביה
VBS60067791B(OEM)07- חליפי412תפוח למשולש ימ' -איביזה 08/פביהVAG07-08 ~ איביזה

VBS60067792איביזה ~ 09-010סיאטחליפי197תפוח למשולש שמאל-איביזה 08/פביה/רום-סטאר
VBS60067792חליפי197תפוח למשולש שמאל-איביזה 08/פביה/רום-סטארVAG09-010 ~ איביזה
VBS6017166906 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי181מוט תפוחים אח טולדו
VBS6017166906 חליפי181מוט תפוחים אח טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VBS6065556812- רפיד ~ -013סיאטחליפי419.66מיסב אחורי טולדו
VBS6065556812- חליפי419.66מיסב אחורי טולדוVAG013- ~ רפיד

VBS60655568B(OEM)06-15טולדו ~ 06-012סיאטחליפי617מיסב אחורי טולדו-12/גולף04-14/פאסט
VBS60655568B(OEM)06-15חליפי617מיסב אחורי טולדו-12/גולף04-14/פאסטVAG06-012 ~ טולדו
VBS60681654202 לאון ~ 00-05סיאטחליפי330נבה קד שמ לאון
VBS60681654202 חליפי330נבה קד שמ לאוןVAG00-05 ~ לאון

VBS6068182792-04טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי475פעמון צירייה לאון00-06/טולדו
VBS6068182792-04חליפי475פעמון צירייה לאון00-06/טולדוVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBS60692649פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי534בית מיסבים קד ימ קופרה
VBS60692649חליפי534בית מיסבים קד ימ קופרהVAG95-00 ~  פולו
VBS60692656חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי306מיסב קדמי קופרה
VBS60692656חליפי306מיסב קדמי קופרהVAG99-04 ~ חיפושית
VBS6069267604-06 לאון ~ 05-010סיאטחליפי467משולש אח שמ' תחתון לאון 08/אוקטביה
VBS6069267604-06 חליפי467משולש אח שמ' תחתון לאון 08/אוקטביהVAG05-010 ~ לאון

VBS60692677B97-11לאון ~ 00-05סיאטחליפי299תפוח הגה-לאון 04/בורה99-05/אוקטביה
VBS60692677B97-11חליפי299תפוח הגה-לאון 04/בורה99-05/אוקטביהVAG00-05 ~ לאון
VBS60693793B(OEM)06-לאון ~ 011-013סיאטחליפי1193.5קליפר קד ימ לאון-012/גולף-04/פאסט
VBS60693793B(OEM)06-חליפי1193.5קליפר קד ימ לאון-012/גולף-04/פאסטVAG011-013 ~ לאון
VBS60693794B(OEM)06-לאון ~ 014-016סיאטחליפי1193.5קליפר קד שמ לאון-012/גולף-04/פאסט
VBS60693794B(OEM)06-חליפי1193.5קליפר קד שמ לאון-012/גולף-04/פאסטVAG014-016 ~ לאון

VBS60694648014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי2607.7בית מיסב קד' שמ' לאון
VBS60694648014- חליפי2607.7בית מיסב קד' שמ' לאוןVAG014-016 ~ לאון
VBS60701677012 מיי ~ -012סיאטחליפי384.7צופר סיאט מיי
VBS60701677012 חליפי384.7צופר סיאט מייVAG012- ~ מיי
VBS6095463113-קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי16גומי מייצב קורדובה06-09/איביזה06-13/טולדו
VBS6095463113-חליפי16גומי מייצב קורדובה06-09/איביזה06-13/טולדוVAG06-09 ~ קורדובה
VBS61108676016- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי203.3תפוח הגה קד' שמאל סונטה

VBS6110945018- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי349.6תפוח קצה הגה שמאל -סונטה היבריד
VBS6115682407-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי351.4בולם אח' - ימ'/שמ' - אקסנט
VBS61158110019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי241מוט קישור קד' - אקסנט
VBS6115813G019-  אקסנט ~  -021יונדאיחליפי2878.68ציריה קד' ימ' - אקסנט

VBS6120568אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי127.41מיסב גלגל קד אילנטרה
VBS61208752019-  016-018 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי828משולש קדמי שמ' תח' - אילנטרה
VBS61208817I30 16 18 אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי197.8מקשר למוט מייצב קד' אילנטרה/איוניק
VBS61252745I30 /16 -18- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי190תפוח הגה פנ' אילנטרה-016/איוניק
VBS61291654I10 09-011 09-011יונדאיחליפי401.1נבה גלגל קד ~ I10

VBS61291745GI20 012-015 - '09-011יונדאיחליפי159.16תפוח הגה פנ ~ I10
VBS61293754I10 - 014-016  014-016יונדאיחליפי256.7ח הגה פנימי ימ/שמ ~ I10

VBS61294751GI20 ~ 015-018 -015-018יונדאיחליפי1051.56משולש קד ימ ~ I20
VBS6129589I10 .09-011יונדאיחליפי611.8משולש קד. ימ ~ I10

VBS61301676I20 - 08-012 .08-012יונדאיחליפי237.4תפוח הגה שמ ~ I20
VBS61303568I20 015-018  -019 - '019-020יונדאיחליפי431.5מיסב לגלגל קד ~ I20

VBS61304824GI20  - 015-018  '015-018יונדאיחליפי1014.76זעזועים קד' שמ ~ I20
VBS61304829I20 -019 - '019-020יונדאיחליפי1134.4בולם קד' ימ ~ I20
VBS61311654I30 .08-012יונדאיחליפי1286.9יד סרן אח. שמ ~ I30

VBS6131168I30 .08-012יונדאיחליפי388.5מיסב גלגל קד ~ I30
VBS61311809GI30-L+R 08-012 08-012יונדאיחליפי307.28תפוח משולש ~ I30

VBS61312677I30 - 012-018 '012-018יונדאיחליפי231.8תפוח קצה הגה ימ ~ I30
VBS6131676I30 - 08-012 .08-012יונדאיחליפי195תפוח הגה שמ ~ I30

VBS61321656I40 STW -012 '012-015יונדאיחליפי275.1מיסב גלגל קד ~ I40
VBS61362568IX-35 010-015 '010-015יונדאיחליפי848.2בית מיסב קד' שמ ~ IX35
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VBS61362748IX-35 10 010-015יונדאיחליפי857.4משולש קד' שמאל ~ IX35

VBS6136361015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי897קפיץ שעון - טוסון
VBS6136363019- טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי564בית פילטר אוויר - טוסון 015-018/ספורטאג

VBS61363654015- טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1928.3נבה קד' טוסון
VBS61363655016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי1193.2נבה אח' - טוסון
VBS61371590IX35 010-015 - '010-015יונדאיחליפי1324.8משולש אח' שמ ~ IX35
VBS61372818I-35 - 011-018 - '011-018יונדאיחליפי219פוח קצה הגה ימ ~ I25
VBS61381589I25 011-018- '011-018יונדאיחליפי650.4שלוש קדמי תחתון ימ ~ I25
VBS61381627I25 -011 - 011-018יונדאיחליפי1680.9גשר מנוע ~ I25
VBS61381677I25 011-018- 011-018יונדאיחליפי306.4פוח הגה ימין יונדאי ~ I25
VBS61382596I25 14- '011-018יונדאיחליפי299מוט מקשר למוט מייצב קד ~ I25
VBS61391590I35 11 '4 ~ 011-013יונדאיחליפי759.9משולש קידמי תחתון שמD I35

VBS61391654GI35 '4 ~ 011-013יונדאיחליפי221.72נבה לגלגל קד' שמD I35
VBS61391809GI35 4 ~ 011-013יונדאיחליפי245.64תפוח למשולש קדמיD I35

VBS61411677016-019 -איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי331.2תפוח הגה ימ' איוניק
VBS61411818016-019 איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי339מוט מקשר לזרוע אח' - איוניק
VBS61411823016-019 חליפי998בולם קד' ימ' - איוניק
VBS6141201G020-  איוניק  ~ -020יונדאיחליפי7771.24מוט הגה חשמלי - איוניק
VBS61412657EV  -020 יונדאיחליפי1311.8נבה+מיסב אח' - איוניקEV ~ -020 איוניק
VBS61702646H1 01-07- 06-08יונדאיחליפי49.7זרוע מוביל עליונה ~ H-1

VBS6170304L I-800 - 09-017  09-017יונדאיחליפי448.26קצה הגה ~ I800
VBS6185258908 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1420.8משולש תחתון קדמי ימין-סנטה פה
VBS6185259006+ סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי1420.8משולש קדמי תחתון סנטה פה
VBS61961748021-  קונה ~ -021יונדאיחליפי1306.4משולש תח' למתלה קד' שמ' - קונה

VBS6196817021-  018-020  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי190זרוע למוט מייצב - קונה
VBS6215182799-05אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי485פעמון ציריה-אוקטביה97-11/בורה
VBS6215182799-05חליפי485פעמון ציריה-אוקטביה97-11/בורהVAG98-00 ~ אוקטביה

VBS621520205-09אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי317זרוע אח שמ אוקטביה 07/לאון06-10/טולדו
VBS621520205-09חליפי317זרוע אח שמ אוקטביה 07/לאון06-10/טולדוVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS621520305-09אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי317זרוע אח ימ אוקטביה 07/לאון06-10/טולדו
VBS621520305-09חליפי317זרוע אח ימ אוקטביה 07/לאון06-10/טולדוVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS621520798-05 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי19חובק למוט מייצב אוקטביה 06-08/בורה
VBS621520798-05 חליפי19חובק למוט מייצב אוקטביה 06-08/בורהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBS6215258906-010 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1988משולש קד' ימ' - אוקטביה
VBS6215258906-010 חליפי1988משולש קד' ימ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS6215259004-010 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1116משולש קד שמ גולף 09/אוקטביה
VBS6215259004-010 חליפי1116משולש קד שמ גולף 09/אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS6215259710-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי200זרוע הגה ימ' אוקטביה 04/סופרב-08/יאטי
VBS6215259710-חליפי200זרוע הגה ימ' אוקטביה 04/סופרב-08/יאטיVAG06-08 ~ אוקטביה

VBS62152598BOEM)10-אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי200זרוע הגה שמ' אוקטביה 04/סופרב-08/יאטי
VBS62152598BOEM)10-חליפי200זרוע הגה שמ' אוקטביה 04/סופרב-08/יאטיVAG06-08 ~ אוקטביה

VBS621526399-06אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי16גומי מייצב אוקטביה06-08/בורה98-05/גולף
VBS621526399-06חליפי16גומי מייצב אוקטביה06-08/בורה98-05/גולףVAG06-08 ~ אוקטביה

VBS6215264807 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1399בית מיסב שמ קד' אוקטביה
VBS6215264807 חליפי1399בית מיסב שמ קד' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS6215264904 -אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1317בית מיס קד ימ אוקטביה
VBS6215264904 -חליפי1317בית מיס קד ימ אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS6215265009-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1205בית מייסב אח' שמ' אוקטביה/סופרב/גולף
VBS6215265009-013 חליפי1205בית מייסב אח' שמ' אוקטביה/סופרב/גולףVAG09-012 ~ אוקטביה
VBS6215265109-013 סקודהחליפי1284בית מייסב אח' ימ' אוקטביה/סופרבRS ~ 013-016 אוקטביה
VBS6215265109-013 חליפי1284בית מייסב אח' ימ' אוקטביה/סופרבVAGRS ~ 013-016 אוקטביה
VBS6215266607 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1688יד סרן שמ' - אוקטביה
VBS6215266607 חליפי1688יד סרן שמ' - אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS62152667(1K0407256N) 06 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1544יד סרן ימ' אוקטביה
VBS62152667(1K0407256N) 06 חליפי1544יד סרן ימ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS6215266908 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי199מוט תפוחים למייצב-אוקטביה
VBS6215266908 חליפי199מוט תפוחים למייצב-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBS6215267307 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1143.7זרוע אח אוקטביה
VBS6215267307 חליפי1143.7זרוע אח אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBS62152676B(OEM) 11- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי444תפוח פרונט שמ'-אוקטביה07/ג'טה
VBS62152676B(OEM) 11- חליפי444תפוח פרונט שמ'-אוקטביה07/ג'טהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS62152677Bפאביה - R פאביה ~ 00-05סקודהחליפי431.7תפוח הגה
VBS62152677Bפאביה - R חליפי431.7תפוח הגהVAG00-05 ~ פאביה

VBS6215267804- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי383.6נגד פנימי ליחידת מיזוג אוקט -06/קאדי
VBS6215267804- חליפי383.6נגד פנימי ליחידת מיזוג אוקט -06/קאדיVAG06-08 ~ אוקטביה

VBS62152678B(OEM)04-אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי267נגד פנימי ליחידת מיזוג אוקט-06/קאדי
VBS62152678B(OEM)04-חליפי267נגד פנימי ליחידת מיזוג אוקט-06/קאדיVAG09-012 ~ אוקטביה
VBS62152826B(OEM) 00-10פאביה L פאביה ~ 00-05סקודהחליפי825.9בולם קדמי
VBS62152826B(OEM) 00-10פאביה L חליפי825.9בולם קדמיVAG00-05 ~ פאביה

VBS62153568אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי118גומי ציריה פנימי-אוקטביה/סופרב
VBS62153568חליפי118גומי ציריה פנימי-אוקטביה/סופרבVAG06-08 ~ אוקטביה
VBS62153827יאטי ~  -014סקודהחליפי1281.6פעמון ציריה חיצוני יאטי
VBS62153827חליפי1281.6פעמון ציריה חיצוני יאטיVAG014-  ~ יאטי
VBS6215464813-14אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1485בית מיסב שמ' אוקטביה-013/גולף
VBS6215464813-14חליפי1485בית מיסב שמ' אוקטביה-013/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה
VBS6215464913-14גולף ~  013-016סקודהחליפי1488בית מיסב ימ' אוקטביה-013/גולף
VBS6215464913-14חליפי1488בית מיסב ימ' אוקטביה-013/גולףVAG013-016  ~ גולף
VBS62154808013- פאסט 11/אוקטביה-L אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי226תפוח משולש
VBS62154808013- פאסט 11/אוקטביה-L חליפי226תפוח משולשVAG013-016 ~ אוקטביה
VBS6215481214- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי330ציר גלגל אח' שמ' אוקטביה
VBS6215481214- חליפי330ציר גלגל אח' שמ' אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBS6225156800-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי124.6מיסב ציר אח פביה
VBS6225156800-05 חליפי124.6מיסב ציר אח פביהVAG00-05 ~ פאביה
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VBS62251677B(OEM)פאביה ~ 00-05סקודהחליפי204.7תפוח הגה ימ'-פביה00-10/פולו02-10/פורד
VBS62251677B(OEM)חליפי204.7תפוח הגה ימ'-פביה00-10/פולו02-10/פורדVAG00-05 ~ פאביה

VBS62251792-06 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי404מיסב-פביה 00/רום סטאר
VBS62251792-06 חליפי404מיסב-פביה 00/רום סטארVAG00-05 ~ פאביה

VBS62251825B(OEM)00- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי381.8בולם אח-פביה
VBS62251825B(OEM)00- חליפי381.8בולם אח-פביהVAG00-05 ~ פאביה

VBS6225182702-10פאביה ~ 00-05סקודהחליפי416פעמון-פביה 00/רום סטאר 06-10/פולו
VBS6225182702-10חליפי416פעמון-פביה 00/רום סטאר 06-10/פולוVAG00-05 ~ פאביה
VBS622525976Q0423804E) פאביה ~ 08-014סקודהחליפי237זרוע+תפוח הגה ימין-פבייה
VBS622525976Q0423804E) חליפי237זרוע+תפוח הגה ימין-פבייהVAG08-014 ~ פאביה

VBS622526301-08פאביה ~ 05-07סקודהחליפי27.6גומי מייצב פביה05-07/פולו
VBS622526301-08חליפי27.6גומי מייצב פביה05-07/פולוVAG05-07 ~ פאביה

VBS6225267201-05 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי57כיסוי בולם פביה
VBS6225267201-05 חליפי57כיסוי בולם פביהVAG00-05 ~ פאביה
VBS6225279206-10רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי1181.9מיסב - פביה 07-10/אוקטביה -13/רוםסטאר
VBS6225279206-10חליפי1181.9מיסב - פביה 07-10/אוקטביה -13/רוםסטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBS62253590012-רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי1222.9משולש למתלה קד' שמ' - רומסטר
VBS62253590012-חליפי1222.9משולש למתלה קד' שמ' - רומסטרVAG07-015 ~ רום סטאר
VBS62253646A1 -010 / רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי245.6מוט קישור קד' ימ' - רום סטאר
VBS62253646A1 -010 / חליפי245.6מוט קישור קד' ימ' - רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBS62253676011 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי719.1זרוע  הגה קד' שמ' - פאביה
VBS62253676011 חליפי719.1זרוע  הגה קד' שמ' - פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VBS62253699פאביה ~ 08-014סקודהחליפי297.3מזלג מצמד+מיסב לחץ פאביה/ייטי
VBS62253699חליפי297.3מזלג מצמד+מיסב לחץ פאביה/ייטיVAG08-014 ~ פאביה

VBS622537501רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי622משולש קידמי ימין רום סטאר
VBS622537501חליפי622משולש קידמי ימין רום סטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VBS62253817רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי201.1מוט מייצב פביה -010/רום-סטאר
VBS62253817חליפי201.1מוט מייצב פביה -010/רום-סטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VBS62253827010- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי577פעמון ציריה פביה
VBS62253827010- חליפי577פעמון ציריה פביהVAG08-014 ~ פאביה
VBS62331694012 סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי642גלגלת אלטרנטור (פולי) סופרב
VBS62331694012 חליפי642גלגלת אלטרנטור (פולי) סופרבVAG012-018 ~ סיטיגו
VBS6233267710 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי292תפוח הגה סופרב
VBS6233267710 חליפי292תפוח הגה סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBS6233279810- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2422בית מצערת מושלמת סופרב
VBS6233279810- חליפי2422בית מצערת מושלמת סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBS62332824012- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי547.4בולם אח' ימ'-סופרב
VBS62332824012- חליפי547.4בולם אח' ימ'-סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBS62334824017- סופרב L+R סופרב ~ 016-019סקודהחליפי1429.3בולם קדמי
VBS62334824017- סופרב L+R חליפי1429.3בולם קדמיVAG016-019 ~ סופרב
VBS6233676BOEM)10-סופרב ~ 09-012סקודהחליפי373.8תפוח הגה שמ' סופרב-09/אוקטביה-09/יאטי
VBS6233676BOEM)10-חליפי373.8תפוח הגה שמ' סופרב-09/אוקטביה-09/יאטיVAG09-012 ~ סופרב
VBS62351568011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי2898בית מיסב אח' שמאל יאטי
VBS62351568011- חליפי2898בית מיסב אח' שמאל יאטיVAG011-013 ~ יאטי
VBS62351648011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1960בית מיסב שמ ייטי
VBS62351648011- חליפי1960בית מיסב שמ ייטיVAG011-013 ~ יאטי
VBS62351649011- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי2641בית מיסב ימ ייטי
VBS62351649011- חליפי2641בית מיסב ימ ייטיVAG011-013 ~ יאטי
VBS62352816012- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי155מיסב לגלגלת יאטי
VBS62352816012- חליפי155מיסב לגלגלת יאטיVAG011-013 ~ יאטי
VBS62801648A1 / 013 -010- רפיד ~ -013סקודהחליפי876.7בית מיסב קד' שמ' רפיד
VBS62801648A1 / 013 -010- חליפי876.7בית מיסב קד' שמ' רפידVAG013- ~ רפיד
VBS6280165513- פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי312תפוח הגה ימ פולו -014+רפיד
VBS6280165513- חליפי312תפוח הגה ימ פולו -014+רפידVAG014-017 ~ פולו
VBS62801676013 רפיד ~ -013סקודהחליפי240תפוח הגה שמאל-רפיד
VBS62801676013 חליפי240תפוח הגה שמאל-רפידVAG013- ~ רפיד
VBS628016772013 רפיד ~ -013סקודהחליפי488.6תפוח הגה-רפייד
VBS628016772013 חליפי488.6תפוח הגה-רפיידVAG013- ~ רפיד
VBS62801743013- רפיד ~ -013סקודהחליפי176.2זרוע הגה ימ' מושלמת+תפוח רפיד
VBS62801743013- חליפי176.2זרוע הגה ימ' מושלמת+תפוח רפידVAG013- ~ רפיד
VBS62801745013- רפיד ~ -013סקודהחליפי258.1תפוח הגה שמ' רפיד
VBS62801745013- חליפי258.1תפוח הגה שמ' רפידVAG013- ~ רפיד

VBS62801823B(OEM) 013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1600.2בולם קד' רפיד
VBS62801823B(OEM) 013- חליפי1600.2בולם קד' רפידVAG013- ~ רפיד
VBS62801825B(OEM)013- רפיד ~ -013סקודהחליפי914בולם אח' -רפיד
VBS62801825B(OEM)013- חליפי914בולם אח' -רפידVAG013- ~ רפיד

VBS650535692013 5קיהחליפי435סליל כריות-סיידD ~ 012-015 סיד
VBS65056668019-  סיד סטיישן ~ -019קיהחליפי202.3תפוח הגה שמ' - סיד

VBS65071825G09- פורטה ~ 09-012קיהחליפי770.87בולם אח' ימ' פורטה
VBS65072589013- סרטו ~ 06-010קיהחליפי798.48משולש קד' ימ' סרטו
VBS65072590013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי722.8משולש קד' שמ' סרטו
VBS65072677013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי258.5תפוח הגה ימין פורטה
VBS65072817013- פורטה ~ 013-016קיהחליפי401.2זרוע הגה פורטה

VBS65073823G014- פורטה ~ 013-016קיהחליפי1164.54בולם קד' ימ' פורטה
VBS65422654G08 קארנס ~ 06-012קיהחליפי341.5נבה גלגל קרנס

VBS6545174412 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי219מוט קישור שמ-אופטימה
VBS65454667018-  אופטימה ~ -018קיהחליפי252.8תפוח משולש קד' שמ' - אופטימה
VBS65504654012- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי1057.2נבה אח' ימ' קרניבל
VBS65505817016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי274.2מוט קישור(מיצב) קד' ימ' - קרניבל
VBS6560359708-010 'ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי198.3תפוח הגה ימ' - ספורטאג
VBS6560458911 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1009.8משולש קד' ימין ספורטאג
VBS6560459010- ספורטאג' ~ 08-010קיהחליפי1009.9זרוע הגה שמאל ספורטא'ז
VBS65604597011- ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי198.3תפוח הגה שמ-ספורטז
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VBS6560755016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1038נבה אח' + מיסב - ספורטאג

VBS6560801G019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי3183.29מסרק הגה - ספורטאג
VBS65608677019-  'ספורטאג' ~ 019-021קיהחליפי374.5תפוח הגה ימ' - ספורטאג
VBS6563269809 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי121.7מייסב לבולם זעזועים סורנטו
VBS6563358914 [תחתון]-קאיה סורנטוR סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1011.9משולש קד
VBS6563359012 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1011.9משולש קד' שמ'-סורנטו
VBS65633660011-015 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי123.1בוקסה למשולש קד' ימ'/שמ' - סורנטו
VBS6563458915 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1348.8משולש קד' ימ'-סורנטו
VBS65634590014 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1348.8זרוע תחתון קד' שמאל-סורנטו
VBS6563459715 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי178.4זרוע הגה סורנטו
VBS65634824016-020 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1811.43בולם קד' שמ' - סורנטו

VBS65635596117 סורנטו ~ 016-020קיהחליפי293.4מוט מייצב ימ-סורנטו
VBS6575558912 [תחתונה]-קאיה ריאוR 4קיהחליפי591.5זרוע קדD ~ 012-015 ריאו
VBS6575559012 4קיהחליפי592.5משולש קד' שמ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VBS6575582312 קאיה ריאו-R 4קיהחליפי932בית טבור קדD ~ 012-015 ריאו
VBS65832589014- סול ~ -015קיהחליפי629.3משולש קד' ימין סול
VBS65832590014- סול ~ -015קיהחליפי629.3משולש תחתון קדמי שמאל סול
VBS65861569011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי408סליל כרית אויר -פיקנטו

VBS65861649G014 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי694.23בית מיסב קדמי ימין-פיקנטו
VBS65861650G011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי265.14נבה קד' - פיקנטו

VBS65861826011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי686בולם אח' - פיקנטו
VBS6586256915 פיקנטו ~ 015-016קיהחליפי480סליל כרית אויר פיקנטו
VBS6586275215 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי310משולש קד' ימ'-פיקנטו
VBS65864676020-  017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי251.2תפוח הגה שמ' - פיקנטו
VBS65865668011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי251.1תפוח הגה שמ' פיקנטו
VBS65865677020-  017-019 פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי251.2תפוח הגה ימ' - פיקנטו
VBS65865817017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי167.6מוט קישור פיקנטו
VBS65881747018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי329.9מוט תפוח סטוניק
VBS6590156819 סטוניק ~ 018-020קיהחליפי296.3מיסב לגלגל קד  סטוניק -018 + אקסנט
VBS66001745020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי195תפוח הגה ימ' - סלטוס
VBS66001746020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי195תפוח הגה שמ' - סלטוס

VBS90311T0010ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי143.6מחזיר שמן גלגל קד' טויוטה ויגו
VBS90947T20044*2 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי207.1צנור בלם קד' ימ' - טויוטה ויגו
VBS90947T20054*2 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי207.1צנור בלם קד' שמ' - טויוטה ויגו

VBSS451220599-01 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי59זרוע ניצבת למתלה קד' ימ' 01 - לנטיס
VBT101826224פורדחליפי250מותח רצועת טימנג-פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VBT1019176508 4פורדחליפי120רצועת תיזמון מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VBT1059162807- קונקט ~ 02-010פורדחליפי80רצועת מנוע קונקט
VBT10591633קונקט ~ 02-010פורדחליפי460מותח רצועה- קונקט

VBT1059301011 קונקט ~ 011-013פורדחליפי741.2סט טיימניג קונקט
VBT40207617013 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי515.6מותח רצועת טיימניג אקורד
VBT4426162203-010 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי115.9מותח רצועה מיקרה
VBT45051622M2 - 08-012 5 ~ 08-015מזדהחליפי323מותח רצועת מנועD M2
VBT45052628M-2 5 ~ 08-015מזדהחליפי120רצועת מנועD M2
VBT4512368502-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי95מכסה טימינג עליון 2.0 - לנטיס
VBT4512368602-04 לנטיס ~ 02-04מזדהחליפי94מכסה טיימינג תחתון 2.0 - לנטיס
VBT45124617-M-3 4D 04 - 1.6 4 ~ 09-013מזדהחליפי111מותח לרצועת מנועD M3
VBT45124622M3 -04 4 ~ 04-08מזדהחליפי330מותח לרצועת מנועD M3
VBT454316226 06-07מזדהחליפי516מותח חגורה -מזדה ~ M6
VBT45433617M-6 08-12 08-012מזדהחליפי590מותח לרצועת תזמון ~ M6
VBT45433622M-6 013-017מזדהחליפי390מותחן רצועת מנוע ~ M6
VBT45433629M6 08-12 08-012מזדהחליפי100גלגלת לרצועת תזמון ~ M6
VBT45433633M6 08-08-012מזדהחליפי160רצועה למזגן ~ M6
VBT4915163306- דימקס (5731X31) דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי128.8רצועה למזגן
VBT5228050104- טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי124מסנן אויר טוארג
VBT5228050104- חליפי124מסנן אויר טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBT5231762808 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי149רצועת מנוע-גולף
VBT5231762808 חליפי149רצועת מנוע-גולףVAG05-08  ~ גולף
VBT5233362905-010 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי383גלגלת רצועת מנוע גולף 05-08/ג'טה
VBT5233362905-010 חליפי383גלגלת רצועת מנוע גולף 05-08/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VBT5233376401-12 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי452.1ערכה לטימינג ג'טה 06-10/אוקט
VBT5233376401-12 חליפי452.1ערכה לטימינג ג'טה 06-10/אוקטVAG06-010 ~ ג'טה
VBT5234568404 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי232.3מכסה תיזמון פאסט
VBT5234568404 חליפי232.3מכסה תיזמון פאסטVAG01-05 ~ פאסאט

VBT52414802B(OEM)06-חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי149מוביל שרשרת תיזמון חיפושית-12/ג'טה
VBT52414802B(OEM)06-חליפי149מוביל שרשרת תיזמון חיפושית-12/ג'טהVAG99-04 ~ חיפושית

VBT52513629T4/LT 90-03 96-04פולקסווגןחליפי190גלגלת לרצועת מנוע ~ T4
VBT52513629T4/LT 90-03 חליפי190גלגלת לרצועת מנועVAG96-04 ~ T4
VBT52514629LT/96-03 T5 96-06 05-015פולקסווגןחליפי297.3גלגלת רצועת מנוע ~ T5
VBT52514629LT/96-03 T5 96-06 חליפי297.3גלגלת רצועת מנועVAG05-015 ~ T5
VBT52514684T-4 01- 96-04פולקסווגןחליפי850.8כיסוי טיימינג ~ T4
VBT52514684T-4 01- חליפי850.8כיסוי טיימינגVAG96-04 ~ T4
VBT52515684T5  03-010 05-015פולקסווגןחליפי290כיסוי טיימינג תחתון ~ T5
VBT52515684T5  03-010 חליפי290כיסוי טיימינג תחתוןVAG05-015 ~ T5
VBT52515792T5 03-10-05-015פולקסווגןחליפי1199.7מיסב ~ T5
VBT52515792T5 03-10-חליפי1199.7מיסבVAG05-015 ~ T5
VBT5252262906-011 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי201גלגלת רצועת מנוע קרפטר
VBT5252262906-011 חליפי201גלגלת רצועת מנוע קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VBT5261650103-07 5פולקסווגןחליפי110מסנן אויר גולף -03/פולו 02-06/טוראןD ~  01-02 פולו
VBT5261650103-07 חליפי110מסנן אויר גולף -03/פולו 02-06/טוראןVAG5D ~  01-02 פולו
VBT5261762807- פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי246.5רצועת מנוע פולו
VBT5261762807- חליפי246.5רצועת מנוע פולוVAG06-10 ~ פולו
VBT5282462806-10 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי170רצועת אלטרנטור קאדי
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VBT5282462806-10 חליפי170רצועת אלטרנטור קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VBT53152617A4 00 00-01אודיחליפי849.1מותח רצועה ~ A4
VBT53152617A4 00 חליפי849.1מותח רצועהVAG00-01 ~ A4
VBT53201624קורדובה03-09/איביזה02-13/לאון/A3- 08-012אודיחליפי445.9פולי משאבה ~ A3
VBT53201624קורדובה03-09/איביזה02-13/לאון/A3- חליפי445.9פולי משאבהVAG08-012 ~ A3
VBT6005376592-96 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי157רצועת תיזמון - איביזה/קורדובה 93-99/טו
VBT6005376592-96 חליפי157רצועת תיזמון - איביזה/קורדובה 93-99/טוVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBT6005461797-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי339מותח לרצועת טיימינג -קורודבה/איביזה/טו
VBT6005461797-99 חליפי339מותח לרצועת טיימינג -קורודבה/איביזה/טוVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBT6005461893-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי599בולם מותח רצועת טיימניג -איביזה
VBT6005461893-99 חליפי599בולם מותח רצועת טיימניג -איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBT6005462992-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי130גלגלת רצועת מנוע -קורדובה/איביזה/טולדו
VBT6005462992-99 חליפי130גלגלת רצועת מנוע -קורדובה/איביזה/טולדוVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBT60054629193-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי136גלגלת רצועת מנוע - קורדובה/איביזה
VBT60054629193-99 חליפי136גלגלת רצועת מנוע - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBT6005561793-02 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי353מותח רצועת טיימניג - איביזה/קורודבה
VBT6005561793-02 חליפי353מותח רצועת טיימניג - איביזה/קורודבהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBT60055617197-02 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי329מותח רצועת טיימניג - קורודבה/איביזה
VBT60055617197-02 חליפי329מותח רצועת טיימניג - קורודבה/איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBT6005576599-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי440רצועת טיימינג - לאון 02-06/איביזה
VBT6005576599-02 חליפי440רצועת טיימינג - לאון 02-06/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBT6005663099-09 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי269מחזיק גלגלת רצועת מנוע -קורדובה/איביזה
VBT6005663099-09 חליפי269מחזיק גלגלת רצועת מנוע -קורדובה/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBT6005761799-010 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי557מותח רצועת טיימניג - קורדובה/איביזה
VBT6005761799-010 חליפי557מותח רצועת טיימניג - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBT6005762803-09 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי136רצועת מנוע-פאביה 08/איביזה 02-010/קורד
VBT6005762803-09 חליפי136רצועת מנוע-פאביה 08/איביזה 02-010/קורדVAG03-06 ~ איביזה
VBT6005762999-010 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי403גלגלת רצועת מנוע - קורדובה/איביזה
VBT6005762999-010 חליפי403גלגלת רצועת מנוע - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBT6005861704-014+ טולדו ~ 06-012סיאטחליפי339מותח רצועת טיימינג - טולדו
VBT6005861704-014+ חליפי339מותח רצועת טיימינג - טולדוVAG06-012 ~ טולדו

VBT60171617102-08 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי638מותח טיימינג איביזה 99-02/סופרב
VBT60171617102-08 חליפי638מותח טיימינג איביזה 99-02/סופרבVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBT6017162493-03 קורדובה 94-96 -לא פעילסיאטחליפי647מותחן פולי מנוע - אלטאיה 97-013/קורדוב
VBT6017162493-03 חליפי647מותחן פולי מנוע - אלטאיה 97-013/קורדובVAGקורדובה 94-96 -לא פעיל
VBT6017162904-010 קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי102גלגלת לרצועת מנוע - קורדובה -99/טולדו
VBT6017162904-010 חליפי102גלגלת לרצועת מנוע - קורדובה -99/טולדוVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל
VBT6017262904-013 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי217גלגלת רצועת מנוע - טולדו
VBT6017262904-013 חליפי217גלגלת רצועת מנוע - טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VBT6017376404-014- אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי164שרשרת תיזמון - אלתיאה
VBT6017376404-014- חליפי164שרשרת תיזמון - אלתיאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBT6065162992-96 טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי150גלגלת רצועת מנוע - טולדו
VBT6065162992-96 חליפי150גלגלת רצועת מנוע - טולדוVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBT6065361799-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי560מותחן טיימינג - לאון 00-06 / טולדו
VBT6065361799-04 חליפי560מותחן טיימינג - לאון 00-06 / טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBT60653617199-04 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי914.9מותחן טיימינג - לאון 00-60/טולדו
VBT60653617199-04 חליפי914.9מותחן טיימינג - לאון 00-60/טולדוVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBT606810199- איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי1494ערכת טיימינג- לאון 00-06/איביזה 99-02/טו
VBT606810199- חליפי1494ערכת טיימינג- לאון 00-06/איביזה 99-02/טוVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBT6068161799-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי141מותח לרצועת טיימינג - לאון 00-06/טולדו
VBT6068161799-04 חליפי141מותח לרצועת טיימינג - לאון 00-06/טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VBT6068162999-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי172גלגלת רצועת מנוע - לאון 00-06/איביזה
VBT6068162999-02 חליפי172גלגלת רצועת מנוע - לאון 00-06/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBT606816291איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי592גלגלת רצועת מנוע -איביזה/קורדובה 99-02/לאון
VBT606816291חליפי592גלגלת רצועת מנוע -איביזה/קורדובה 99-02/לאוןVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VBT6068262305-09 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1222מותח שרשרת מנוע - לאון 06-013/טולדו
VBT6068262305-09 חליפי1222מותח שרשרת מנוע - לאון 06-013/טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VBT6069261705-09 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי528מותח רצועת טיימניג - לאון 06-010/טולדו
VBT6069261705-09 חליפי528מותח רצועת טיימניג - לאון 06-010/טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VBT6095261893-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי409בולם מותח רצועת טיימינג-קורדובה/איביזה
VBT6095261893-99 חליפי409בולם מותח רצועת טיימינג-קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBT60952629איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי151גלגלת רצועת מנוע -קורדובה/איביזה 93-99/אינקה
VBT60952629חליפי151גלגלת רצועת מנוע -קורדובה/איביזה 93-99/אינקהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBT6095361797-04 קורדובה 97-00 -לא פעילסיאטחליפי141מותח רצועת טיימינג - קורדובה
VBT6095361797-04 חליפי141מותח רצועת טיימינג - קורדובהVAGקורדובה 97-00 -לא פעיל

VBT60953617103-06+ קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי559מותח רצועת טיימינג - קורדובה
VBT60953617103-06+ חליפי559מותח רצועת טיימינג - קורדובהVAG03-05 ~ קורדובה
VBT60953617297-04 קורדובה 97-00 -לא פעילסיאטחליפי321מותח רצועת טיימניג - קורודובה
VBT60953617297-04 חליפי321מותח רצועת טיימניג - קורודובהVAGקורדובה 97-00 -לא פעיל

VBT6095376599- איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי276רצועת תיזמון -איביזה 99-02/לאון 00-01/טו
VBT6095376599- חליפי276רצועת תיזמון -איביזה 99-02/לאון 00-01/טוVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBT6095461799 קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי504.6מותח רצועת טיימינג - קורדובה 99-09/איביזה
VBT6095461799 חליפי504.6מותח רצועת טיימינג - קורדובה 99-09/איביזהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VBT60954617199 קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי394מותח רצועת טיימינג - קורדובה 99-09/איביזה
VBT60954617199 חליפי394מותח רצועת טיימינג - קורדובה 99-09/איביזהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VBT6095476599- קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי260.8רצועת תיזמון - קורדובה 99-09/איביזה
VBT6095476599- חליפי260.8רצועת תיזמון - קורדובה 99-09/איביזהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל
VBT6095562999- קורדובה ~ 06-09סיאטחליפי248גלגלת רצועת מנוע - קורדובה 99-09/איביזה
VBT6095562999- חליפי248גלגלת רצועת מנוע - קורדובה 99-09/איביזהVAG06-09 ~ קורדובה
VBT6095576599- קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי419.2רצועת תיזמון - קורדובה 99-09/איביזה
VBT6095576599- חליפי419.2רצועת תיזמון - קורדובה 99-09/איביזהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VBT6110802016-  חליפי732מותחן לרצועת מש' שמן - סונטה
VBT612532622021-  אילנטרה ~ -021יונדאיחליפי671מותח לרצועת מנוע - אילנטרה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VBT61302619I20 08-012 - 08-012יונדאיחליפי1506אלטרנטור ~ I20
VBT61311629I30 08-012-08-012יונדאיחליפי287גלגלת רצועת מנוע ~ I30 CW
VBT61361629טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי195גלגלת חגורת מנוע טוסון -05/סונטה

VBT61381619GI25 - 011-018 -011-018יונדאיחליפי2076.44אלטרנטור ~ I25
VBT6210279298-אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי384מיסב -אוקטביה -97/בורה 99-05/גולף
VBT6210279298-חליפי384מיסב -אוקטביה -97/בורה 99-05/גולףVAG98-00 ~ אוקטביה
VBT6215250104- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי72מסנן אויר אוקטביה/בורה 00-05/קאדי
VBT6215250104- חליפי72מסנן אויר אוקטביה/בורה 00-05/קאדיVAG06-08 ~ אוקטביה
VBT6215279204-11 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי917מיסב-אוקטביה 04-13/קאדי
VBT6215279204-11 חליפי917מיסב-אוקטביה 04-13/קאדיVAG01-05 ~ אוקטביה

VBT62152802B(OEM)08-אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי89מוביל טיימינג אוקטביה-04/סופרב
VBT62152802B(OEM)08-חליפי89מוביל טיימינג אוקטביה-04/סופרבVAG01-05 ~ אוקטביה

VBT6215362901-011 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי3636.5מכוון גלגל קרמשאפט אוקטביה
VBT6215362901-011 חליפי3636.5מכוון גלגל קרמשאפט אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBT62251011B1.2L פאביה ~ 05-07סקודהחליפי457.5ערכת תיקון טיימניג פולו/אוקט'/רום-סטאר
VBT62251011B1.2L חליפי457.5ערכת תיקון טיימניג פולו/אוקט'/רום-סטארVAG05-07 ~ פאביה

VBT6225101B1.2L פאביה ~ 05-07סקודהחליפי457.5ערכת תיקון טיימיג פולו/פאביה
VBT6225101B1.2L חליפי457.5ערכת תיקון טיימיג פולו/פאביהVAG05-07 ~ פאביה
VBT6225176400- 1.4/אוקטביהL 99-08 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי170.9שרשרת טימנג-פביה
VBT6225176400- 1.4/אוקטביהL 99-08 חליפי170.9שרשרת טימנג-פביהVAG05-07 ~ פאביה
VBT6225256B01-010 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי193.1קיט טיימינג פאביה
VBT6225256B01-010 חליפי193.1קיט טיימינג פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VBT6225301B09- פאביה ~ 05-07סקודהחליפי220.7לקיט טיימינג מושם פאביה -011/אוקט
VBT6225301B09- חליפי220.7לקיט טיימינג מושם פאביה -011/אוקטVAG05-07 ~ פאביה
VBT6225302B012- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2144גלגלת קמשפט פביה -07/אוקט 04-08/רפיד
VBT6225302B012- חליפי2144גלגלת קמשפט פביה -07/אוקט 04-08/רפידVAG06-08 ~ אוקטביה
VBT6225355B(OEM)11-רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי181.6מוביל רומסטר06-010/סופרב08-013/פאביה
VBT6225355B(OEM)11-חליפי181.6מוביל רומסטר06-010/סופרב08-013/פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VBT6225356B06-010 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי193.1מוביל שרשרת - פאביה 04-010/רוםסטאר
VBT6225356B06-010 חליפי193.1מוביל שרשרת - פאביה 04-010/רוםסטארVAG05-07 ~ פאביה

VBT62253684B(OEM)רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי272.3מוביל טיימינג רומסטר06-11/אוקטביה
VBT62253684B(OEM)חליפי272.3מוביל טיימינג רומסטר06-11/אוקטביהVAG07-015 ~ רום סטאר

VBT6225368509- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי97מוביל שרשרת רום סטאר -10/פאביה 011-/אוק
VBT6225368509- חליפי97מוביל שרשרת רום סטאר -10/פאביה 011-/אוקVAG07-015 ~ רום סטאר

VBT62253685B(OEM)09-איביזה ~ 011-012סיאטחליפי97קיט מושלם טימינג רוםס+פאביה-11/אוק
VBT62253685B(OEM)09-חליפי97קיט מושלם טימינג רוםס+פאביה-11/אוקVAG011-012 ~ איביזה

VBT6225368614 רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי351.6מוביל שרשרת רום סטאר -010/פאביה -011/יאטי
VBT6225368614 חליפי351.6מוביל שרשרת רום סטאר -010/פאביה -011/יאטיVAG07-015 ~ רום סטאר

VBT62253686B(MEO)14רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי351.6מוביל טיימינג רוםס+פאביה-11/יאטי
VBT62253686B(MEO)14חליפי351.6מוביל טיימינג רוםס+פאביה-11/יאטיVAG07-015 ~ רום סטאר
VBT62253802B(OEM)06-010אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי193.1מוביל שרשרת פאביה04-010/רוםסטאר
VBT62253802B(OEM)06-010חליפי193.1מוביל שרשרת פאביה04-010/רוםסטארVAG01-05 ~ אוקטביה

VBT62332623010- אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי290מותחן רצועה אוקט 04-13/סופרב 08-13/יאטי
VBT62332623010- חליפי290מותחן רצועה אוקט 04-13/סופרב 08-13/יאטיVAG01-05 ~ אוקטביה
VBT62332630אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי699תושבת משאבת שמן אוקטביה/סופרב/ייטי
VBT62332630חליפי699תושבת משאבת שמן אוקטביה/סופרב/ייטיVAG06-08 ~ אוקטביה
VBT6235101B1.6/1.4L אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי808.1ערכת תיקון טיימניג רפיד/אוקט/ייטי
VBT6235101B1.6/1.4L חליפי808.1ערכת תיקון טיימניג רפיד/אוקט/ייטיVAG09-012 ~ אוקטביה

VBT626030106- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1276.3ערכת טיימניג פביה 07-013/רום-סטאר
VBT626030106- חליפי1276.3ערכת טיימניג פביה 07-013/רום-סטארVAG08-014 ~ פאביה

VBT62603633פאביה ~ 08-014סקודהחליפי140רצועה מזגן-פאביה -011/אוקטביה/גולף/ייטי
VBT62603633חליפי140רצועה מזגן-פאביה -011/אוקטביה/גולף/ייטיVAG08-014 ~ פאביה
VBT62603764פאביה ~ 08-014סקודהחליפי2216.1ערכה לתיקון טיימינג פאביה07-10/פולו 09-/רפיד
VBT62603764חליפי2216.1ערכה לתיקון טיימינג פאביה07-10/פולו 09-/רפידVAG08-014 ~ פאביה
VBT62603765פאביה ~ 08-014סקודהחליפי193.1רצועת אלטרנטור פביה -011/אוקטביה/רום-סטאר
VBT62603765חליפי193.1רצועת אלטרנטור פביה -011/אוקטביה/רום-סטארVAG08-014 ~ פאביה

VBT62801011.4T 013- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי808.1ערכת תיקון טיימינג מושלמת רפיד
VBT62801011.4T 013- חליפי808.1ערכת תיקון טיימינג מושלמת רפידVAG06-08 ~ אוקטביה

VBT65054619016 סיד ~ 016-018קיהחליפי2273.6אלטרנטור -סיד
VBT65453622018-  אופטימה ~ -018קיהחליפי1756.3מותח על' לרצועת מנוע - אופטימה

VBW10036190A4-A6  98-02 02-04אודיחליפי1920.6מצמד מאוורר רדיאטור ~ A4
VBW10036190A4-A6  98-02 חליפי1920.6מצמד מאוורר רדיאטורVAG02-04 ~ A4

VBW1012564016-  3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי868.78תושבת רדיאטור - מודל
VBW1018283106-11 4פורדחליפי1478.1משאבת הגה כח פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VBW103196902013 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי420משאבת קלץ-טרנזית
VBW10591632קונקט ~ 02-010פורדחליפי108צינור דלק-קונקט

VBW1059166קונקט ~ 02-010פורדחליפי934צינור אויר לבית מסנן קונקט
VBW1059193(!!רק הגומי)קונקט ~ 011-013פורדחליפי952.5צינור(גומי) אינטרקולר-קונקט 2011

VBW11241072סופרב/אוקטביה/A6/A5/A4/Q5/Q3/פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2039.9משאבת מים פאסט
VBW11241072סופרב/אוקטביה/A6/A5/A4/Q5/Q3/חליפי2039.9משאבת מים פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBW11241706סופרב/אוקטביה/A4/Q5/Q3/טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי694גלגלת משאבת מים פאסט
VBW11241706סופרב/אוקטביה/A4/Q5/Q3/חליפי694גלגלת משאבת מים פאסטVAG04-08 ~ טוארג

VBW19148568615 קליאו ~ 013-017רנוחליפי38.4צוואר מילוי מיכל מגבים-קליאו
VBW288149007- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי304.2מיכל עיבוי האנטר

VBW4206101Gיאריס ~ 99-02טויוטהחליפי85.56צינור מים לרדיאטור
VBW42066799G015-יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי439.33משאבת מים יאריס
VBW42117708G08 4טויוטהחליפי116.09צינור מים תחתון-קורולהD ~ 08-010 קורולה
VBW42482799G012-015 פריוס ~ 012-015טויוטהחליפי1512.48משאבת מים - פריוס

VBW448610107-10 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי162.4צינור מיכל שפריצר קשקאי
VBW44863599G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי288.15צינור שמן גיר - קשקאי
VBW44866321G014-  קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי593.73בית דלתית דלק - קשקאי

VBW4486639G014-020 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1663.96צינור אינטרקולר ימ' - קשקאי
VBW44910639GNV200  -012 - 012-020ניסןחליפי698.19צינור טורבו ~ NV200
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VBW450516032 5 ~ 08-015מזדהחליפי117צינור מזגן ממדחס למעבה מזדהD M2

VBW45051932 5 ~ 08-015מזדהחליפי100צינור פילטר אויר מזדהD M2
VBW45052603M2 10- מזדהחליפי161צינור מזגןM2 011-015 ~ סדן
VBW45124750-M-3 4D 04 - 1.6 4 ~ 04-08מזדהחליפי70טרמוסטט למערכת קירור מיםD M3
VBW45125710M3 - 09-012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי105צינור מיים עלי' לרדיאטורD M3
VBW45433603M6 -06 - 06-07מזדהחליפי110צינור מזגן ~ M6
VBW455026035 011-015מזדהחליפי440צינור מזגן מזדה ~ M5
VBW45951603CX5 -012 - 012-017מזדהחליפי290צינור מזגן ~ CX-5

VBW4595801CX5 011-017 012-017מזדהחליפי80צינור למיכל שפריצר ~ CX-5
VBW520510100-05 1.8 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי158צינור מים בורה/גולף/חיפושית
VBW520510100-05 1.8 חליפי158צינור מים בורה/גולף/חיפושיתVAG06-010 ~ פאסאט

VBW520510112.0 00-05 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי182צינור מים מתכת בורה/פאסאט/חיפושית
VBW520510112.0 00-05 חליפי182צינור מים מתכת בורה/פאסאט/חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית
VBW5205101200-05 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי290צינור מים בורה
VBW5205101200-05 חליפי290צינור מים בורהVAG99-05  ~ בורה
VBW5205163795-04 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי30בית טרמוסטט בורה 00-05/קאדי/גולף/פאסאט
VBW5205163795-04 חליפי30בית טרמוסטט בורה 00-05/קאדי/גולף/פאסאטVAG95-00 ~  פולו
VBW5205170900-05  2.0 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי44צינור מים תחת למצנן מים בורה/גולף
VBW5205170900-05  2.0 חליפי44צינור מים תחת למצנן מים בורה/גולףVAG05-08  ~ גולף
VBW5205171200-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי69פלאנץ מים גולף/בורה
VBW5205171200-05 חליפי69פלאנץ מים גולף/בורהVAG98-04  ~ גולף
VBW5205173600 בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי510משאבת בלם מרכזית בורה
VBW5205173600 חליפי510משאבת בלם מרכזית בורהVAG99-05  ~ בורה
VBW5205179900-בורה ~  99-05פולקסווגןחליפי167משאבת מיכל מתיז בורה9-05/איביזה93-99/לאון
VBW5205179900-חליפי167משאבת מיכל מתיז בורה9-05/איביזה93-99/לאוןVAG99-05  ~ בורה

VBW522810111- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי46צינור מים טוראג
VBW522810111- חליפי46צינור מים טוראגVAG09-018 ~ טוארג

VBW5228170603-10טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2440גלגלת הינע שמ' טוארג
VBW5228170603-10חליפי2440גלגלת הינע שמ' טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VBW522817502.0 06-08 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי383טרמוסטט+בית  ג'טה/פאסאט
VBW522817502.0 06-08 חליפי383טרמוסטט+בית  ג'טה/פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBW5228179997-07 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי516משאבת מים טוארג 03-08/גולף 98-07/פאסט
VBW5228179997-07 חליפי516משאבת מים טוארג 03-08/גולף 98-07/פאסטVAG98-04  ~ גולף
VBW5231273692-96טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי83משאבת בלם אופן אח' טולדו
VBW5231273692-96חליפי83משאבת בלם אופן אח' טולדוVAGטולדו 92-96 -לא פעיל

VBW523130194-04 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי135צינור מים גולף/קאדי/בורה/פולו
VBW523130194-04 חליפי135צינור מים גולף/קאדי/בורה/פולוVAG99-04 ~ חיפושית

VBW5231371293-98 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי44פלנש מים גולף/פולו קלאסיק
VBW5231371293-98 חליפי44פלנש מים גולף/פולו קלאסיקVAG95-00 ~  פולו

VBW523140198-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי143צינור מים מרדיאטור למיכל מים בורה/גולף
VBW523140198-05 חליפי143צינור מים מרדיאטור למיכל מים בורה/גולףVAG98-04  ~ גולף

VBW5231456507-14אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי45צינור מגן לאון11-13/אלטה
VBW5231456507-14חליפי45צינור מגן לאון11-13/אלטהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBW5231461898-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי44מחבר מים גולף
VBW5231461898-04 חליפי44מחבר מים גולףVAG98-04  ~ גולף

VBW52314618107- גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי49חיבור לצינור מים גולף 98-04/פביה
VBW52314618107- חליפי49חיבור לצינור מים גולף 98-04/פביהVAG98-04  ~ גולף
VBW52314647198-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי62פלנש מים גולף/בורה /אוקטביה
VBW52314647198-04 חליפי62פלנש מים גולף/בורה /אוקטביהVAG98-04  ~ גולף
VBW52314647298-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי787.7פלנש מים-גולף
VBW52314647298-04 חליפי787.7פלנש מים-גולףVAG98-04  ~ גולף

VBW5231468502 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי176צוואר מילוי שמן גולף
VBW5231468502 חליפי176צוואר מילוי שמן גולףVAG98-04  ~ גולף
VBW5231469398-05 1.6/1.9/1.8 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי46צינור קולר שמן גולף/בורה
VBW5231469398-05 1.6/1.9/1.8 חליפי46צינור קולר שמן גולף/בורהVAG98-04  ~ גולף
VBW5231471297-05 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי25פלנאש מים תחת' לרדיאטור גולף/קאדי/פולו
VBW5231471297-05 חליפי25פלנאש מים תחת' לרדיאטור גולף/קאדי/פולוVAG95-00 ~  פולו

VBW523147121גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי9טבעת לפלאנש מים גולף
VBW523147121חליפי9טבעת לפלאנש מים גולףVAG05-08  ~ גולף

VBW523149300 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי176צינור נשם-גולף
VBW523149300 חליפי176צינור נשם-גולףVAG98-04  ~ גולף

VBW5231493198-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי366צינור אויר גולף 98-04/בורה
VBW5231493198-05 חליפי366צינור אויר גולף 98-04/בורהVAG98-04  ~ גולף

VBW523150104-014 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי45צינור מים ג'טה/גולף
VBW523150104-014 חליפי45צינור מים ג'טה/גולףVAG05-08  ~ גולף

VBW5231561204 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי83חיבור מהיר-ג'טה+סופרב 08/אוקטביה
VBW5231561204 חליפי83חיבור מהיר-ג'טה+סופרב 08/אוקטביהVAG06-010 ~ ג'טה

VBW52315735B(OEM)10-יאטי/A3/04-11 -04גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי2110משאבת בלם מרכ' גולף
VBW52315735B(OEM)10-יאטי/A3/04-11 -04חליפי2110משאבת בלם מרכ' גולףVAG05-08  ~ גולף

VBW52315779A3 04-07/03-05גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי618.6צינור טורבו גולף03-05/טוארג
VBW52315779A3 04-07/03-05חליפי618.6צינור טורבו גולף03-05/טוארגVAG05-08  ~ גולף
VBW5231663706- ג'טה/GTI גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי846בית טרמוסטט גולף/גולף
VBW5231663706- ג'טה/GTI חליפי846בית טרמוסטט גולף/גולףVAG05-08  ~ גולף
VBW523167501.6 05- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי140מנוע טרמוסטט גולף/ג'טה/פאסאט/פולו
VBW523167501.6 05- חליפי140מנוע טרמוסטט גולף/ג'טה/פאסאט/פולוVAG05-08  ~ גולף
VBW52316779A3 04-13/06-11גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי429צינור טורבו גולף
VBW52316779A3 04-13/06-11חליפי429צינור טורבו גולףVAG05-08  ~ גולף
VBW5231761213ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי210פלנץ מים גולף+אוקטב+פביה 09-13/גטה 06/רפיד
VBW5231761213חליפי210פלנץ מים גולף+אוקטב+פביה 09-13/גטה 06/רפידVAG06-010 ~ ג'טה
VBW52317647010 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי92פלאנץ' מים עליון גולף
VBW52317647010 חליפי92פלאנץ' מים עליון גולףVAG09-012  ~ גולף
VBW5231771208-013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי122פלנש מים גולף/סופורב
VBW5231771208-013 חליפי122פלנש מים גולף/סופורבVAG013-016  ~ גולף
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VBW52317712104-13 גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי147.7פלנש מים גולף 07-14/ אוקטביה
VBW52317712104-13 חליפי147.7פלנש מים גולף 07-14/ אוקטביהVAG09-012  ~ גולף
VBW52333735BOEM)חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי992.4משבאת בלם מרכ' ג'טה06-10/גולף-04/אוקטביה
VBW52333735BOEM)חליפי992.4משבאת בלם מרכ' ג'טה06-10/גולף-04/אוקטביהVAG99-04 ~ חיפושית

VBW5233376604- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי490צינור אוויר גטה 06-10/קאדי -011/גולף
VBW5233376604- חליפי490צינור אוויר גטה 06-10/קאדי -011/גולףVAG06-010 ~ ג'טה
VBW523347121.6 09- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי210פלאנש מים ג'טה/גולף/פאסאט
VBW523347121.6 09- חליפי210פלאנש מים ג'טה/גולף/פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBW52334750011- 1.6 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי552טרמוסטט+בית ג'טה/פולו/רומסטאר
VBW52334750011- 1.6 חליפי552טרמוסטט+בית ג'טה/פולו/רומסטארVAG010-013 ~  פולו
VBW5233483206-10 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי159צינור לרדיאטור חימום ג'טה 11/גולף/קאדי
VBW5233483206-10 חליפי159צינור לרדיאטור חימום ג'טה 11/גולף/קאדיVAG05-08  ~ גולף
VBW5234561201-05/95-00 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי40חיבור מהיר בורה/גולף/פאסאט
VBW5234561201-05/95-00 חליפי40חיבור מהיר בורה/גולף/פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VBW523456602 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי729.8צינור טורבו פאסט
VBW523456602 חליפי729.8צינור טורבו פאסטVAG01-05 ~ פאסאט

VBW5234571204-08 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי144מחבר מים פאסט 01/ אוקטביה
VBW5234571204-08 חליפי144מחבר מים פאסט 01/ אוקטביהVAG01-05 ~ פאסאט
VBW5234577901 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי669.3צינור טורבו -פאסט
VBW5234577901 חליפי669.3צינור טורבו -פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VBW5234579900-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1642.9משאבת מים פאסאט
VBW5234579900-05 חליפי1642.9משאבת מים פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VBW5234663706-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי92.6בית טרמוסטט גולף פלוס/ג'טה/פאסאט
VBW5234663706-010 חליפי92.6בית טרמוסטט גולף פלוס/ג'טה/פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VBW52346779CC09-12 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי669צינור טורבו פאסט 08-11/פאסט
VBW52346779CC09-12 חליפי669צינור טורבו פאסט 08-11/פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VBW52347712A6/02-08 02-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי59פלנש מים-פאסט 01-05+011/סופרב
VBW52347712A6/02-08 02-05 חליפי59פלנש מים-פאסט 01-05+011/סופרבVAG01-05 ~ פאסאט

VBW5251466T4 96-04 96-04פולקסווגןחליפי547צינור ~ T4
VBW5251466T4 96-04 חליפי547צינורVAG96-04 ~ T4
VBW5252166LT 97-07 '98-00פולקסווגןחליפי79.2צינור טורבו קד ~ LT
VBW5252166LT 97-07 'חליפי79.2צינור טורבו קדVAG98-00 ~ LT

VBW52521661LT 97-07 98-00פולקסווגןחליפי575.8צינור טורבו ~ LT
VBW52521661LT 97-07 חליפי575.8צינור טורבוVAG98-00 ~ LT

VBW525216611LT 97-07 98-00פולקסווגןחליפי431.7צינור טורבו ~ LT
VBW525216611LT 97-07 חליפי431.7צינור טורבוVAG98-00 ~ LT

VBW525226608 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי600.8צינור טורבו קרפטר
VBW525226608 חליפי600.8צינור טורבו קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBW5252279906-11 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי734משאבת מים קרפטר
VBW5252279906-11 חליפי734משאבת מים קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VBW526166901B(OEM)5פולקסווגןחליפי459משאבת מצמד תח' פולו-02/גולף03-11/פביהD ~  03-05 פולו
VBW526166901B(OEM)חליפי459משאבת מצמד תח' פולו-02/גולף03-11/פביהVAG5D ~  03-05 פולו

VBW5261856411- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי90תושבת רדיאטור עליונה פולו
VBW5261856411- חליפי90תושבת רדיאטור עליונה פולוVAG010-013 ~  פולו
VBW5261863710-13 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי590בית טרמוסטט-פולו
VBW5261863710-13 חליפי590בית טרמוסטט-פולוVAG010-013 ~  פולו
VBW5282247299-01 פולו קלסיק ~ 00-01פולקסווגןחליפי472פלנץ מים קאדי 95-04/פולו/פולו קלאסיק
VBW5282247299-01 חליפי472פלנץ מים קאדי 95-04/פולו/פולו קלאסיקVAG00-01 ~ פולו קלסיק
VBW5282271294-00 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי44פלאנש מים קאדי/פולן
VBW5282271294-00 חליפי44פלאנש מים קאדי/פולןVAG97-02 ~ פולו קלסיק
VBW5282461204- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי123פלנש מים קאדי 04-10/ג'טה 06-10/אוקט
VBW5282461204- חליפי123פלנש מים קאדי 04-10/ג'טה 06-10/אוקטVAG05-015 ~ קאדי

VBW52824612104- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי69חיבור מהיר קאדי 04-10/ג'טה 06-10/אוקט
VBW52824612104- חליפי69חיבור מהיר קאדי 04-10/ג'טה 06-10/אוקטVAG05-015 ~ קאדי

VBW5282477908+ קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי204צינור טורבו קאדי
VBW5282477908+ חליפי204צינור טורבו קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VBW5315101A4 99-01 00-01אודיחליפי277.7צינור מים עליון ~ A4
VBW5315101A4 99-01 חליפי277.7צינור מים עליוןVAG00-01 ~ A4
VBW531540111- 05-08אודיחליפי60צינור מים טוראג ~ A4
VBW531540111- חליפי60צינור מים טוראגVAG05-08 ~ A4

VBW53154750A4 05-08 05-08אודיחליפי1618טרמוסטט ~ A4
VBW53154750A4 05-08 חליפי1618טרמוסטטVAG05-08 ~ A4

VBW5318201A4/02-08 02-04אודיחליפי88צינור מים עליון סופרב ~ A4
VBW5318201A4/02-08 חליפי88צינור מים עליון סופרבVAG02-04 ~ A4

VBW53182618A6 98-01 98-01אודיחליפי118.4מחבר מים ~ A6
VBW53182618A6 98-01 חליפי118.4מחבר מיםVAG98-01 ~ A6

VBW5318266A6/A6Q 98-05 98-01אודיחליפי990צינור ~ A6
VBW5318266A6/A6Q 98-05 חליפי990צינורVAG98-01 ~ A6

VBW53184779A6 05-11 05-08אודיחליפי534.9צינור טורבו ~ A6
VBW53184779A6 05-11 חליפי534.9צינור טורבוVAG05-08 ~ A6
VBW5318575013 05-08אודיחליפי1451.6טרמוסטט טוראג ~ A6
VBW5318575013 חליפי1451.6טרמוסטט טוראגVAG05-08 ~ A6
VBW53185799Q5   09-012  09-012אודיחליפי474.4משאבת מים ~ Q5
VBW53185799Q5   09-012  חליפי474.4משאבת מיםVAG09-012 ~ Q5
VBW53203779A3 04-13 04-07אודיחליפי850צינור טורבו ~ A3
VBW53203779A3 04-13 חליפי850צינור טורבוVAG04-07 ~ A3
VBW6005361893-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי24מחבר צינור מים - קורדובה/איביזה
VBW6005361893-96 חליפי24מחבר צינור מים - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBW6005363793-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי151בית טרמוסטט - קורדובה/איביזה
VBW6005363793-96 חליפי151בית טרמוסטט - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBW60053637193-96 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי151בית טרמוסטט - קורדובה/איביזה
VBW60053637193-96 חליפי151בית טרמוסטט - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBW6005373693-12איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי96משאבת בלם אופן אח' קורדובה93-06/איביזה
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VBW6005373693-12חליפי96משאבת בלם אופן אח' קורדובה93-06/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBW600540192-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי41צינור מים - קורדובה/איביזה/טולדו
VBW600540192-99 חליפי41צינור מים - קורדובה/איביזה/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBW6005461899-02 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי42מחבר צינור מים - לאון 00-06/איביזה
VBW6005461899-02 חליפי42מחבר צינור מים - לאון 00-06/איביזהVAG00-05 ~ טולדו
VBW6005463797-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי42בית טרמוסטט - איביזה/קורדובה 93-99/טו
VBW6005463797-99 חליפי42בית טרמוסטט - איביזה/קורדובה 93-99/טוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBW6005470793-99 אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי334צינור נשם -אלתיאה 96-00/איביזה
VBW6005470793-99 חליפי334צינור נשם -אלתיאה 96-00/איביזהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBW6005471293-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי24פלנש מים - קורדובה/איביזה
VBW6005471293-99 חליפי24פלנש מים - קורדובה/איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBW60054799איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי321משאבת מים - קורדובה/איביזה 93-99/אוקטביה
VBW60054799חליפי321משאבת מים - קורדובה/איביזה 93-99/אוקטביהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBW6005561899-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי38מחבר צינור מים - קורדובה/איביזה
VBW6005561899-02 חליפי38מחבר צינור מים - קורדובה/איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBW6005570697-04 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי718פולי מנוע -איביזה ספורט
VBW6005570697-04 חליפי718פולי מנוע -איביזה ספורטVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VBW6005573692-99איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי11משאבת בלם אופן אח' איביזה93-10/טולדו
VBW6005573692-99חליפי11משאבת בלם אופן אח' איביזה93-10/טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBW6005575093-02 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי523טרמוסטט - איביזה/קורדובה
VBW6005575093-02 חליפי523טרמוסטט - איביזה/קורדובהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBW6005579900-06 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי657.7משאבת מים - קורדובה/איביזה 99-02/לאון
VBW6005579900-06 חליפי657.7משאבת מים - קורדובה/איביזה 99-02/לאוןVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VBW6005775002-010 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי510טרמוסטט - קורדובה 06-09/איביזה
VBW6005775002-010 חליפי510טרמוסטט - קורדובה 06-09/איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VBW6017170601-011 אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי143פולי מנוע - אלתאיה 04-010/אוקטביה
VBW6017170601-011 חליפי143פולי מנוע - אלתאיה 04-010/אוקטביהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBW60172706אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי630פולי מנוע אלתאיה 03-013/קורדובה03-06/אוקטביה
VBW60172706חליפי630פולי מנוע אלתאיה 03-013/קורדובה03-06/אוקטביהVAG05-011 ~ אלתיאה
VBW60173706טולדו ~ 00-05סיאטחליפי137פולי למנוע - טולדו -04-014/אלתיאה 96-010/אוק
VBW60173706חליפי137פולי למנוע - טולדו -04-014/אלתיאה 96-010/אוקVAG00-05 ~ טולדו

VBW606510193-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי166צינור מים - קורדובה/טולדו/איביזה
VBW606510193-99 חליפי166צינור מים - קורדובה/טולדו/איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VBW6065156592-99טולדו 92-96 -לא פעילסיאטחליפי25צינור מגן אח' טולדו
VBW6065156592-99חליפי25צינור מגן אח' טולדוVAGטולדו 92-96 -לא פעיל
VBW6065171292-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי33פלאנש מים - איביזה 93-00/ טולדו
VBW6065171292-99 חליפי33פלאנש מים - איביזה 93-00/ טולדוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBW6065361899-01 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי40מחבר צינור מים - לאון -01/טולדו
VBW6065361899-01 חליפי40מחבר צינור מים - לאון -01/טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VBW6065370899-04 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי557צינור חימום עם יוניט -לאון 00-60/טולדו
VBW6065370899-04 חליפי557צינור חימום עם יוניט -לאון 00-60/טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VBW6065375004-06 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי72טרמוסטט - טולדו
VBW6065375004-06 חליפי72טרמוסטט - טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VBW60653750B(OEM)99-05טולדו ~ 00-05סיאטחליפי182טרמוסטט טולדו04-13/פביה-00/בורה
VBW60653750B(OEM)99-05חליפי182טרמוסטט טולדו04-13/פביה-00/בורהVAG00-05 ~ טולדו

VBW60653799טולדו ~ 00-05סיאטחליפי537משאבת מים - טולדו 04-06/פליסיה
VBW60653799חליפי537משאבת מים - טולדו 04-06/פליסיהVAG00-05 ~ טולדו
VBW60654618טולדו ~ 013-017סיאטחליפי69מחבר צינור מים - טולדו - +04-014/אוקטביה
VBW60654618חליפי69מחבר צינור מים - טולדו - +04-014/אוקטביהVAG013-017 ~ טולדו
VBW6065475004-013 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי74טרמוסטט - טולדו
VBW6065475004-013 חליפי74טרמוסטט - טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VBW6065575004-014- טולדו ~ 013-017סיאטחליפי72טרמוסטט - טולדו
VBW6065575004-014- חליפי72טרמוסטט - טולדוVAG013-017 ~ טולדו
VBW6069279904-010 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי489משאבת מים - לאון - -02-06/טולדו
VBW6069279904-010 חליפי489משאבת מים - לאון - -02-06/טולדוVAG06-012 ~ טולדו
VBW6069371206-09 איביזה ~ 07-08סיאטחליפי70פלנש מים - איביזה/לאון 06-011/קורדובה
VBW6069371206-09 חליפי70פלנש מים - איביזה/לאון 06-011/קורדובהVAG07-08 ~ איביזה
VBW6095170693-99 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי86פולי מנוע -אינקה 93-03/איביזה 93-99/קו
VBW6095170693-99 חליפי86פולי מנוע -אינקה 93-03/איביזה 93-99/קוVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VBW6095271293-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי24פלנש מים - קורדובה/איביזה/טולדו
VBW6095271293-99 חליפי24פלנש מים - קורדובה/איביזה/טולדוVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBW60952712193-99 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי44פלנש מים - קורדובה/איביזה/טולדו
VBW60952712193-99 חליפי44פלנש מים - קורדובה/איביזה/טולדוVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל

VBW6095375093-03- - קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי76טרמוסטט - קורדובה
VBW6095375093-03- - חליפי76טרמוסטט - קורדובהVAG03-05 ~ קורדובה
VBW6095475006- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי535טרמוסטט - טולדו 99-04/לאון 00-06/קורדובה
VBW6095475006- חליפי535טרמוסטט - טולדו 99-04/לאון 00-06/קורדובהVAG00-05 ~ טולדו

VBW61158779G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי270.48צינור קירור שמן - אקסנט
VBW6120559906- אילנטרה ~ 05-07יונדאיחליפי62צנור שמן הגה אילנטרה

VBW61252639G016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי330.28צינור מצנן שמן אילנטרה
VBW61292750I30/I10 -12 09-011יונדאיחליפי110.4טרמוסטט מנוע ~ I10

VBW6130302I20 015-018 - 015-018יונדאיחליפי234.6גלת סרק למשאבת מים ~ I20
VBW61303612I20 015-018 - '015-018יונדאיחליפי165.6פלנץ' מים על ~ I20

VBW6131102I30 08-12 08-012יונדאיחליפי287גלגלת משאבת מים ~ I30
VBW61312604GI30 ~ 012-018 - 012-018יונדאיחליפי1916.36צינור מזגן מהמדחס לקיר אש ~ I30

VBW61361652016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי239.2זרוע הגה ימ' - טוסון
VBW6136201IX-35 -10 010-015יונדאיחליפי280.6צינור מים עליון ~ IX35
VBW6136301016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי128.8מחבר צינור מים - טוסון

VBW61363799016- טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי818משאבת מים - טוסון
VBW61372832I35 011-013 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי191.4צינור צוואר רדיאטורD I35
VBW61382603I-25 -015 011-018יונדאיחליפי516.1צינור פריקה למזגן ~ I25
VBW61411651016-019 -  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי331.2תפוח הגה שמ' - איוניק
VBW61703829I800 09-017 09-017יונדאיחליפי461.8בולם זעזועים קד ימ ~ I800
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VBW6215161210 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי98חיבור מהיר אוקטביה 01-11/סופרב 08-13/יאטי
VBW6215161210 חליפי98חיבור מהיר אוקטביה 01-11/סופרב 08-13/יאטיVAG01-05 ~ אוקטביה
VBW6215161801 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי49מחבר צינור מים אוקטביה
VBW6215161801 חליפי49מחבר צינור מים אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBW6215164701-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי69פלאנש מים אוקטביה
VBW6215164701-05 חליפי69פלאנש מים אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBW62151707A3/אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי154.9צינור אויר אקטביה 01-011/גולף
VBW62151707A3/חליפי154.9צינור אויר אקטביה 01-011/גולףVAG06-08 ~ אוקטביה
VBW6215183101- אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1955משאבת הגה אוקטביה
VBW6215183101- חליפי1955משאבת הגה אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VBW6215193אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי47צינור נשם סקודה
VBW6215193חליפי47צינור נשם סקודהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBW6215261204- פאביה ~ 05-07סקודהחליפי234.1פלנץ מים פביה 04-08/אוקטביה
VBW6215261204- חליפי234.1פלנץ מים פביה 04-08/אוקטביהVAG05-07 ~ פאביה
VBW6215261804-14אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי29מתאם לצינור אוקטביה04-08/גולף
VBW6215261804-14חליפי29מתאם לצינור אוקטביה04-08/גולףVAG06-08 ~ אוקטביה
VBW6215263901-011 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי186צינור מצנן אוקטביה
VBW6215263901-011 חליפי186צינור מצנן אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBW621526606-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי490.4צינור אוויר אוקטביה
VBW621526606-08 חליפי490.4צינור אוויר אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBW62152685אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי173.6צוואר מילוי שמן אוקטביה04-08/בורה03-05/פולו
VBW62152685חליפי173.6צוואר מילוי שמן אוקטביה04-08/בורה03-05/פולוVAG01-05 ~ אוקטביה

VBW62152690B10-13אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי476.2משאבת מצמד אוקטביה04-13/סופרב08-13/יאטי
VBW62152690B10-13חליפי476.2משאבת מצמד אוקטביה04-13/סופרב08-13/יאטיVAG01-05 ~ אוקטביה

VBW62152706אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי137.1גלגלת רצועה מנוע אוקטביה 04-08/פביה
VBW62152706חליפי137.1גלגלת רצועה מנוע אוקטביה 04-08/פביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBW6215270701- אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי183צינור נשם אוקטביה
VBW6215270701- חליפי183צינור נשם אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBW6215271202- פאביה ~ 00-05סקודהחליפי67פלאנש מים אוקטביה -04/פביה -00/סופרב
VBW6215271202- חליפי67פלאנש מים אוקטביה -04/פביה -00/סופרבVAG00-05 ~ פאביה
VBW62152750-013 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי154טרמוסטט גולף/ג'טה/פאסאט 04-011/אוקטביה
VBW62152750-013 חליפי154טרמוסטט גולף/ג'טה/פאסאט 04-011/אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBW6215279804-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי2644מד זרימת אוויר  אוקטביה
VBW6215279804-08 חליפי2644מד זרימת אוויר  אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VBW6215279906- אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי412.1משאבת מים פביה -07/אוקט' 04-08/רום-סטאר
VBW6215279906- חליפי412.1משאבת מים פביה -07/אוקט' 04-08/רום-סטארVAG06-08 ~ אוקטביה

VBW6215293אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי736צינור לחץ אויר אוקטביה/סופרב/ייטי
VBW6215293חליפי736צינור לחץ אויר אוקטביה/סופרב/ייטיVAG09-012 ~ אוקטביה
VBW621530109+ אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי485.9צינור מים עליון אוקטביה
VBW621530109+ חליפי485.9צינור מים עליון אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBW6215361213 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי160.2פלנץ מים אוקטביה+סופרב 09-13/פביה 11/רפיד
VBW6215361213 חליפי160.2פלנץ מים אוקטביה+סופרב 09-13/פביה 11/רפידVAG08-014 ~ פאביה
VBW6215370704-08 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי194צינור נשם אוקטביה
VBW6215370704-08 חליפי194צינור נשם אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VBW6215375010- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי796טרמוסטט אוקט+סופרב+גולף 09-13/יאטי
VBW6215375010- חליפי796טרמוסטט אוקט+סופרב+גולף 09-13/יאטיVAG09-012 ~ אוקטביה
VBW62153779Q5 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1763.1משאבת מים חשמלי
VBW62153779Q5 חליפי1763.1משאבת מים חשמליVAG09-012 ~ אוקטביה
VBW6215379809-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2644בית מצערת  אוקטביה
VBW6215379809-013 חליפי2644בית מצערת  אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VBW621537981010-015 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי3282.3בית מצערת פולו
VBW621537981010-015 חליפי3282.3בית מצערת פולוVAG09-012 ~ אוקטביה

VBW6215379910- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי959מש' מים-אוקטביה
VBW6215379910- חליפי959מש' מים-אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VBW6215461215 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי44פלנץ מים אוקטביה+גולף 13/סופרב
VBW6215461215 חליפי44פלנץ מים אוקטביה+גולף 13/סופרבVAG013-016 ~ אוקטביה
VBW62154618013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי210מחבר צינור מים  אוקטביה
VBW62154618013- חליפי210מחבר צינור מים  אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VBW62154665פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי55חיבור מהיר-אוקטביה 10/פאסאט
VBW62154665חליפי55חיבור מהיר-אוקטביה 10/פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VBW62154690B15-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי566משאבת מצמד אוקטביה-13/גולף13-14/פאסט
VBW62154690B15-חליפי566משאבת מצמד אוקטביה-13/גולף13-14/פאסטVAG013-016 ~ אוקטביה
VBW621547121013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי162חיבור פלאנץ מים אוקטביה
VBW621547121013- חליפי162חיבור פלאנץ מים אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VBW6215479913-אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי985משאבת מים  אוקטביה-013/גולף-13/פולו
VBW6215479913-חליפי985משאבת מים  אוקטביה-013/גולף-13/פולוVAG013-016 ~ אוקטביה

VBW62251690B(OEM)פאביה ~ 00-05סקודהחליפי607משאבת מצמד פביה00-14/אוקטביה97-11/סופרב
VBW62251690B(OEM)חליפי607משאבת מצמד פביה00-14/אוקטביה97-11/סופרבVAG00-05 ~ פאביה

VBW62251707פאביה ~ 00-05סקודהחליפי154.9צינור נשם פביה/אוקטביה/סופרב
VBW62251707חליפי154.9צינור נשם פביה/אוקטביה/סופרבVAG00-05 ~ פאביה
VBW62251750רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי1497טרמוסטט מים רום סטאר/פביה
VBW62251750חליפי1497טרמוסטט מים רום סטאר/פביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VBW6225179900-04 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי680משאבת מים פביה
VBW6225179900-04 חליפי680משאבת מים פביהVAG00-05 ~ פאביה
VBW6225260406-010 פבייה 00-014/רום סטאר T פאביה ~ 00-05סקודהחליפי92מעבר
VBW6225260406-010 פבייה 00-014/רום סטאר T חליפי92מעברVAG00-05 ~ פאביה
VBW6225261806-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי54מקשר מים עליון אוקטביה 04-08/ג'טה
VBW6225261806-08 חליפי54מקשר מים עליון אוקטביה 04-08/ג'טהVAG06-08 ~ אוקטביה

VBW622526607 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי314.2צינור מגדש טורבו פאביה
VBW622526607 חליפי314.2צינור מגדש טורבו פאביהVAG05-07 ~ פאביה

VBW6225266107 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי170צינור לחץ טורבו פאביה
VBW6225266107 חליפי170צינור לחץ טורבו פאביהVAG05-07 ~ פאביה
VBW6225279908-  פאביה ~ 08-014סקודהחליפי702.2משאבת מים פאביה
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VBW6225279908-  חליפי702.2משאבת מים פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VBW622536609- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי225.2צינור פאביה
VBW622536609- חליפי225.2צינור פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VBW62253712011- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי197.6צינור מתכת לאוגן מים רום סטאר/פביה
VBW62253712011- חליפי197.6צינור מתכת לאוגן מים רום סטאר/פביהVAG07-015 ~ רום סטאר

VBW62253735B(OEM)פאביה ~ 00-05סקודהחליפי964.8משאבת בלם מרכ'-רומסטר06-10/פביה-00/פולו
VBW62253735B(OEM)חליפי964.8משאבת בלם מרכ'-רומסטר06-10/פביה-00/פולוVAG00-05 ~ פאביה
VBW62253736B10-15רפיד ~ -013סקודהחליפי400משאבת בלם פביה11-15/ראפיד-013/פולו
VBW62253736B10-15חליפי400משאבת בלם פביה11-15/ראפיד-013/פולוVAG013- ~ רפיד

VBW62253799פאביה ~ 015-018סקודהחליפי2354.9משאבת מים פולו -10 /ג'טה -07/פביה
VBW62253799חליפי2354.9משאבת מים פולו -10 /ג'טה -07/פביהVAG015-018 ~ פאביה

VBW6233101A6 98-05/99-05A4/02-08 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי81.9צינור מים עליון סופרב
VBW6233101A6 98-05/99-05A4/02-08 חליפי81.9צינור מים עליון סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VBW6233163902-08 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי384צינור מים סופרב
VBW6233163902-08 חליפי384צינור מים סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VBW623316602-08 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי95.2צינור סופרב
VBW623316602-08 חליפי95.2צינור סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VBW6233177902-08 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי154.9צינור קירור -סופרב
VBW6233177902-08 חליפי154.9צינור קירור -סופרבVAG03-05 ~ סופרב
VBW6233261209 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי67פלנץ מים אוקטביה 09-13/יאטי 11-13/סופרב
VBW6233261209 חליפי67פלנץ מים אוקטביה 09-13/יאטי 11-13/סופרבVAG09-012 ~ אוקטביה
VBW62332675סופרב ~ 09-012סקודהחליפי448פלנש מים-סופרב
VBW62332675חליפי448פלנש מים-סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBW62332712פאביה ~ 08-014סקודהחליפי448פלנש אח-פולו/אוקטביה -08/פביה -08/רום סטאר
VBW62332712חליפי448פלנש אח-פולו/אוקטביה -08/פביה -08/רום סטארVAG08-014 ~ פאביה

VBW62332735B(OEM)06-אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי1004.8משאבת בלם מרכ' סופרב-08/יאטי-10/ג'טה
VBW62332735B(OEM)06-חליפי1004.8משאבת בלם מרכ' סופרב-08/יאטי-10/ג'טהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBW6233279909- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי2632.6משאבת מים סופרב
VBW6233279909- חליפי2632.6משאבת מים סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VBW62334618015-סופרב ~ 016-019סקודהחליפי395חיבור מהיר לצינור סופרב-015/פאסט
VBW62334618015-חליפי395חיבור מהיר לצינור סופרב-015/פאסטVAG016-019 ~ סופרב

VBW62351735B(OEM)אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי1555.7משאבת בלם מרכ' יאטי-10/אוקטביה-04/ג'טה
VBW62351735B(OEM)חליפי1555.7משאבת בלם מרכ' יאטי-10/אוקטביה-04/ג'טהVAG01-05 ~ אוקטביה

VBW6260171208 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי157צינור קירור פביה 10/אוקט 04/רפיד 13/סופרב
VBW6260171208 חליפי157צינור קירור פביה 10/אוקט 04/רפיד 13/סופרבVAG06-08 ~ אוקטביה
VBW62801706אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1367גלגלת שיניים קרמשאפט רפיד -012/רום-סטאר/ייטי
VBW62801706חליפי1367גלגלת שיניים קרמשאפט רפיד -012/רום-סטאר/ייטיVAG06-08 ~ אוקטביה
VBW6560460311-15 ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2573.1צינור מזגן-ספורטז

VBW65755603G012- 4קיהחליפי2032.92צינור מזגן-ריאוD ~ 012-015 ריאו
VBZ13854991W910)  -019) מרצדסחליפי1250שמשה לדלת מטען ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VBZ52334992012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי560שמשה לדלת אח' ימ' ג'טה
VBZ52334992012- חליפי560שמשה לדלת אח' ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VBZ52334995011-015 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי465.52שמשה לדלת קד' ימ' - ג'טה
VBZ52334995011-015 חליפי465.52שמשה לדלת קד' ימ' - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VBZ8046991G015-  ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי4968.85שמשה לגג - ג'וק

VCGS667804-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי19קליפס מגן קד.+אחורי לנסר
VM001EHR-A-160 99 99-04מרצדסחליפי860ראי ימ' חש' חמ' שחור - מרצדס ~ (W168) A-CLASS

VM007GL010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי193זכוכית ראי שמ' - איבזה
VM007GL010- חליפי193זכוכית ראי שמ' - איבזהVAG09-010 ~ איביזה
VM007GR10 איביזה ~ 09-010סיאטחליפי193זכוכית למראה ימ' איביזה
VM007GR10 חליפי193זכוכית למראה ימ' איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VM008EBALA3 00-03 5D 95-00אודיחליפי1085.4ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת ~ A3
VM008EBALA3 00-03 5D חליפי1085.4ראי שמ' חש' חמ' מתקפלתVAG95-00 ~ A3
VM008EHALA3 00-03 5D '01-03אודיחליפי1085.4ראי שמ' חש' חמ ~ A3
VM008EHALA3 00-03 5D 'חליפי1085.4ראי שמ' חש' חמVAG01-03 ~ A3
VM008EHRA3 00-03 5D '01-03אודיחליפי1085.4ראי ימ' חש' חמ ~ A3
VM008EHRA3 00-03 5D 'חליפי1085.4ראי ימ' חש' חמVAG01-03 ~ A3

VM009EHALA-4 00 - 00-01אודיחליפי696.6ראי שמ' חש' חמ' לצבע ~ A4
VM009EHALA-4 00 - חליפי696.6ראי שמ' חש' חמ' לצבעVAG00-01 ~ A4
VM009EHR-A-4 00 - 95-99אודיחליפי696.6ראי ימ' חש' חמ' לצבע ~ A4
VM009EHR-A-4 00 - חליפי696.6ראי ימ' חש' חמ' לצבעVAG95-99 ~ A4

VM011EHALA3 03-06 04-07אודיחליפי1077.8ראי שמ' חש' חמ' לצבע ~ A3
VM011EHALA3 03-06 חליפי1077.8ראי שמ' חש' חמ' לצבעVAG04-07 ~ A3
VM011EHRA3 03-06  04-07אודיחליפי1077.8ראי ימ' חש' חמ' לצבע ~ A3
VM011EHRA3 03-06  חליפי1077.8ראי ימ' חש' חמ' לצבעVAG04-07 ~ A3

VM014EBCLA4 05- 05-08אודיחליפי2138.4ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת צבוע +זיכרון ~ A4
VM014EBCLA4 05- חליפי2138.4ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת צבוע +זיכרוןVAG05-08 ~ A4
VM014EBCRA4 05- 05-08אודיחליפי2138.4ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת צבוע+ זיכרון ~ A4
VM014EBCRA4 05- חליפי2138.4ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת צבוע+ זיכרוןVAG05-08 ~ A4
VM014EHALA4 05-  05-08אודיחליפי745.2ראי שמ' חש' חמ' צבוע ~ A4
VM014EHALA4 05-  חליפי745.2ראי שמ' חש' חמ' צבועVAG05-08 ~ A4
VM014EHARA4 05- 05-08אודיחליפי745.2ראי ימ' חש' חמ' צבוע ~ A4
VM014EHARA4 05- חליפי745.2ראי ימ' חש' חמ' צבועVAG05-08 ~ A4

VM015EBRA6 99-04 98-01אודיחליפי1782ראי חש' ימ' חמ' מתקפלת לצבע ~ A6
VM015EBRA6 99-04 חליפי1782ראי חש' ימ' חמ' מתקפלת לצבעVAG98-01 ~ A6

VM019EHPALA3 08- 3D 04-07אודיחליפי766ראי שמ' חש' חמ' לצבע+פנס 8פין ~ A3
VM019EHPALA3 08- 3D חליפי766ראי שמ' חש' חמ' לצבע+פנס 8פיןVAG04-07 ~ A3

VM024CPLA3/A4 05-10 09-011אודיחליפי511כיסוי מראה שמ' הכנה לצבע ~ A4
VM024CPLA3/A4 05-10 חליפי511כיסוי מראה שמ' הכנה לצבעVAG09-011 ~ A4
VM024CPRA3/A4 05-10 '95-00אודיחליפי511כיסוי מראה הכנה לצבע ימ ~ A3
VM024CPRA3/A4 05-10 'חליפי511כיסוי מראה הכנה לצבע ימVAG95-00 ~ A3

VM024EBTLA4 10 '09-011אודיחליפי2898.7בית ראי חש' מתקפ' בלי אית' שמ ~ A4
VM024EBTLA4 10 'חליפי2898.7בית ראי חש' מתקפ' בלי אית' שמVAG09-011 ~ A4
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VM024EBTRA4 10 '09-011אודיחליפי2898.7בית ראי חש' מתקפ' בלי אית' ימ ~ A4
VM024EBTRA4 10 'חליפי2898.7בית ראי חש' מתקפ' בלי אית' ימVAG09-011 ~ A4

VM024ETLA4 -10 '09-011אודיחליפי1855בית ראי חש' חמ' ללא אית' מתכ' שמ ~ A4
VM024ETLA4 -10 'חליפי1855בית ראי חש' חמ' ללא אית' מתכ' שמVAG09-011 ~ A4
VM024GHLA4 06 04-07אודיחליפי421זכוכית ראי שמ ~ A3
VM024GHLA4 06 חליפי421זכוכית ראי שמVAG04-07 ~ A3
VM024GHRA3/A4 05-10 '09-011אודיחליפי421.2זכוכית לראי ימ' חמ ~ A4
VM024GHRA3/A4 05-10 'חליפי421.2זכוכית לראי ימ' חמVAG09-011 ~ A4

VM024WLA4/A3 05-10 '09-011אודיחליפי345.6פנס איתות במראה שמ ~ A4
VM024WLA4/A3 05-10 'חליפי345.6פנס איתות במראה שמVAG09-011 ~ A4
VM024WRA4/A3 05-10 '09-011אודיחליפי345.6פנס איתות במראה ימ ~ A4
VM024WRA4/A3 05-10 'חליפי345.6פנס איתות במראה ימVAG09-011 ~ A4

VM0427G01X3/X1 08-12 'ב.מ.וו / מיניחליפי2350זכוכית לראי שמ(E84) 012-015 גיפ ~ X1
VM042LA-3 96-99 - '95-00אודיחליפי267.8ראי שמ' חש' חמ ~ A3
VM042LA-3 96-99 - 'חליפי267.8ראי שמ' חש' חמVAG95-00 ~ A3
VM042RA-3 96-99 - '01-03אודיחליפי267.8ראי ימ' חש' חמ ~ A3
VM042RA-3 96-99 - 'חליפי267.8ראי ימ' חש' חמVAG01-03 ~ A3

VM052EBPALM-2 015- '5 ~ 015-020מזדהחליפי1340מראה  שמD M2
VM052EBPARM2 -15 5 ~ 015-020מזדהחליפי1392.14מראה ימיןD M2

VM053EHL97-04 מרצדסחליפי480ראי שמ' חש' חמ' - מרצדס ויטוW638) ~ 97-04) ויטו/ויאנו
VM10021EHLMG350 חליפי564ראי חיצוני שמMG011-015 ~ MG350

VM10022ELEHS  -021 - 'חליפי3470ראי שמMG021-  ~ EHS
VM10022EREHS  -021 - 'חליפי3470ראי ימMG021-  ~ EHS

VM101L93-01 106 106 ~  93-96פיג'וחליפי289.9ראי שמ כבלים - פג'ו
VM101R93-01 106 106 ~  93-96פיג'וחליפי289.9ראי ימ כבלים פג'ו

VM10320EL018-  טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי2212.79בית ראי שמ' - טרנזיט קאסטום
VM10320ER018-  טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי3442.82בית ראי ימ' - ארנזיט קאסטום
VM10321EL021- טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי2385.46מראה  שמ טרנ'קאס
VM10321ER021- טרנזיט קאסטום ~ -018פורדחליפי2392.9מראה ימ טרנ'קאס

VM111301EHBPCL(מתקפלת חשמל) חליפי2375בית ראי שמ' - גולף -016
VM111301EHBPCR(מתקפלת חשמלי) חליפי2375בית ראי ימ' - גולף  -017

VM111301EHBPL13 פולקסווגןחליפי1805ראי שמ' - גולף
VM111301EHBPL13 חליפי1805ראי שמ' - גולףVAG
VM111301EHBPR017-  013-016 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי1805ראי ימ' - גולף
VM111301EHBPR017-  013-016 חליפי1805ראי ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VM111302EHBPL13 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי388כיסוי ראי שמ' - גולף
VM111302EHBPL13 חליפי388כיסוי ראי שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VM111302EHBPR13 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי388כיסוי ראי ימ' - גולף
VM111302EHBPR13 חליפי388כיסוי ראי ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VM111397WL05-09 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי387.6פנס איתות ראי שמ' גולף/ג'טה
VM111397WL05-09 חליפי387.6פנס איתות ראי שמ' גולף/ג'טהVAG05-08  ~ גולף
VM111397WR05-08 'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי387.6פנס איתות במראה גולף/גולף פלוס ימ
VM111397WR05-08 'חליפי387.6פנס איתות במראה גולף/גולף פלוס ימVAG05-08  ~ גולף
VM111537WL07- מרצדסחליפי128פנס איתות ראי שמ' קראפטר/ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VM111537WR07- מרצדסחליפי128פנס איתות ראי ימ' קראפטר/ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VM111703GHL010 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי184זכוכית ראי שמ' פולו
VM111703GHL010 חליפי184זכוכית ראי שמ' פולוVAG010-013 ~  פולו
VM111703GHR2010 פולו R פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי184זכוכית ראי
VM111703GHR2010 פולו R חליפי184זכוכית ראיVAG010-013 ~  פולו

VM111896EHPLL T-5 010 05-015פולקסווגןחליפי1506ראי ~ T5
VM111896EHPLL T-5 010 חליפי1506ראיVAG05-015 ~ T5

VM1130374EHPAL07 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1271בית ראי שמ' - טוראן
VM1130374EHPAL07 חליפי1271בית ראי שמ' - טוראןVAG04-010 ~ טוראן

VM116L94-97 306 לא פעיל - 94-97    306פיג'וחליפי215ראי שמ כבלים - פיג'ו
VM116PL94-97 306 לא פעיל - 94-97    306פיג'וחליפי190.1ראי שמ כבלים לצבע - פיג'ו
VM116R94-97 306 לא פעיל - 94-97    306פיג'וחליפי215ראי ימ כבלים - פיג'ו

VM117EHL96-07 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי647ראי שמ' חש' חמ' ג'מפי
VM117EHR96- 07 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי647ראי ימ' חש' חמ' ג'מפי

VM117R97-04 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי335.9ראי ימ'+3 כבל - סיטרואן ג'מפי
VM118EHR97-07 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי480ראי ימ' חש+חימום שחור-ברלינגו

VM118GL97 - ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי176זכוכית ראי שמ' ברלינגו
VM118GR97- ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי165זכוכית לראי ימ' ברלינגו

VM118L97-02 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי482ראי שמ' כבלים - ברלינגו
VM118NL-97 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי443ראי שמ' חמ'+3 כבלים - ברלינגו
VM118PL-97 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי443ראי שמ' כבלים לצבע - ברלינגו
VM118R-97 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי277ראי ימ' כבלים - ברלינגו

VM1213964EPAR011- קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי565בית ראי ימין קורסה
VM122411WL011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי220איתות ראי שמ' - מאסטר
VM122411WR012 מאסטר ~ 011-15רנוחליפי220פנס במראה ימין-מאסטר
VM122412WR019 מאסטר ~ -020רנוחליפי201.45פנס במראה ימין-מאסטר
VM122471EHL012- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1830ראי שמ' - מאסטר
VM122471EHR012 מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1830ראי ימ' - מאסטר
VM12949101C06 פולו- L פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי285.1איתות ראי
VM12949101C06 פולו- L חליפי285.1איתות ראיVAG06-10 ~ פולו

VM129AL96-00 מגאן ~ 96-00רנוחליפי420ראי שמ'+3 כבל - מגאן
VM129EHPSR01-03 מגאן ~ 01-03רנוחליפי462ראי ימ' חש' חמ' לצבע+חיישן - מגאן

VM13176708CER06-07 חליפי1768ראי חיצוני ימ' חש' - דימקס
VM131R98-02 קנגו ~ 98-03רנוחליפי430ראי ימ'+3 כבל - קנגו
VM132L98-02 קנגו ~ 98-03רנוחליפי470ראי שמ' חש'  - קנגו

VM132NAGH03- קנגו ~ 04-07רנוחליפי220זכוכית לראי ימ'+שמ' חמ' קנגו
VM132NHL03-07 קנגו ~ 98-03רנוחליפי400ראי שמ' חש' חמ' - קנגו
VM132NHR03-07 קנגו ~ 98-03רנוחליפי400ראי ימ' חש' חמ' - קנגו

VM132R98-02 קנגו ~ 98-03רנוחליפי460ראי ימ' חש' - קנגו
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VM135ALB 98-01 רנוחליפי305ראי שמ'+3 כבל - קליאוB ~ 98-01 קליאו

VM135EHPRB 98-01 רנוחליפי396ראי ימ' חש' חמ' לצבע - קליאוB ~ 98-01 קליאו
VM135RB 98-01 רנוחליפי330ראי ימ'+3 כבל - קליאוB ~ 98-01 קליאו

VM136EHAL02-05 רנוחליפי410ראי שמ' חש' חמ'- קליאוB ~ 02-05 קליאו
VM136EHPSR02-05 רנוחליפי415ראי ימ' חש' חמ' לצבע+חיישן - קליאוB ~ 02-05 קליאו

VM136EPL011-013 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1101.24בית ראי שמ' - אינסיגניה
VM138AGL03- מגאן ~ 04-06רנוחליפי145זכוכית ראי שמ' כבלים מגאן/סניק

VM138AL-04 סניק ~ 98-00רנוחליפי455ראי שמ'+3 כבל  - מגאן
VM138CR03- מגאן ~ 01-03רנוחליפי225כיסוי ראי ימ' שחור מגאן

VM138EHAL-04 מגאן ~ 04-06רנוחליפי420ראי שמ' חש' חמ' שחור - מגאן
VM138EHPAL07-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי490ראי שמ חש חמ לצבע מגאן
VM138EHPSR06-08 מגאן ~ 04-06רנוחליפי490ראי ימ חש חמ סנסור לצבע מגאן

VM138EHSR04- מגאן ~ 04-06רנוחליפי388ראי ימ' חש' חמ' שחור+חיישן - מגאן
VM138GR03- מגאן ~ 01-03רנוחליפי130זכוכית ראי ימ' כבלים מגאן/סניק

VM138PSR05 מגאן ~ 04-06רנוחליפי460ראי ימ' כבלים לצבע+חיישן מגאן
VM138SR04-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי460ראי ימ'+3 כבל+חיישן - מגאן

VM139EHPSR03- סניק ~ 01-03רנוחליפי580ראי ימ' חש' חמ' לצבע+חיישן סניק
VM144L96-03 סקסו ~ 96-00 -לא פעילסיטרואןחליפי210.6ראי שמ'+3 כבל - סקסו

VM146NEHPR97-03 קסארה   98-00 -לא פעילסיטרואןחליפי637.2ראי ימ' חש' חמ' לצבע קסארה
VM146NEHSR97-03 קסארה   98-00 -לא פעילסיטרואןחליפי637.2ראי ימ' חש' חמ'+חיישן קסארה

VM148CPL-C-5 02 02-04סיטרואןחליפי194.4כיסוי ראי שמ' לצבע - סיטרואן ~ C5
VM148CPR-C-5 02 02-04סיטרואןחליפי160כיסוי ראי ימ' לצבע - סיטרואן ~ C5

VM148EHAL-C-5 02 02-04סיטרואןחליפי800.6ראי שמ' חש' חמ' - סיטרואן ~ C5
VM148EHPAL-C-5 02 02-04סיטרואןחליפי733.2ראי שמ' חש' חמ' לצבע  - סיטרואן ~ C5
VM148EHPSR-5 02 02-04סיטרואןחליפי858.6ראי ימ' חש' חמ' לצבע+חיישן  - סיטרואן ~ C5

VM148EL05- 4שברולט קוריאהחליפי634.3ראי שמ' חש' אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VM1545PL5D 94-00 פונטו ~ 94-00פיאטחליפי165ראי  שמ'+3 כבל - פונטו

VM156EHPL03+פונטו ~ 04-06פיאטחליפי170ראי שמ חש חמ לצבע' פונטו
VM156EHPR02 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי345ראי ימ' חש' חמ' לצבע  - פונטו

VM156L00-06 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי168ראי שמ'+3 כבל - פונטו ספייס
VM156PL00-06 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי640.15ראי שמ'+3 כבל לצבע - פונטו ספייס
VM156R-00 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי170ראי  ימ'+3 כבל - פונטו ספייס

VM158NL94-00 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי304.6ראי שמ'+3 כבל - איביזה
VM158NL94-00 חליפי304.6ראי שמ'+3 כבל - איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל

VM162R89-96 וקטרה 89-96 - לא פעילאופל ישןחליפי150ראי ימ ידית כיוון - וקטרה
VM163290EHPRR56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1120ראי חיצ' ימ' מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר

VM168EHPAL99-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי391ראי ש חש חמ לצבע - אסטרה
VM168EHPR99-04 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי391ראי ימ חש חמ לצבע - אסטרה

VM183L95-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי313ראי שמ'+3 כבל - פולו
VM183L95-00 חליפי313ראי שמ'+3 כבל - פולוVAG95-00 ~  פולו

VM183NL97-00 פולו קלסיק ~ 97-02פולקסווגןחליפי394.2ראי שמ'+3 כבל קצרים - פולו קלסיק
VM183NL97-00 חליפי394.2ראי שמ'+3 כבל קצרים - פולו קלסיקVAG97-02 ~ פולו קלסיק

VM183R95-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי394.2ראי ימ'+3 כבל - פולו
VM183R95-00 חליפי394.2ראי ימ'+3 כבל - פולוVAG95-00 ~  פולו
VM184L95-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי426.6ראי שמ' חש' חמ'  - פולו
VM184L95-00 חליפי426.6ראי שמ' חש' חמ'  - פולוVAG95-00 ~  פולו
VM184R95-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי425ראי ימ' חש' חמ'  - פולו
VM184R95-00 חליפי425ראי ימ' חש' חמ'  - פולוVAG95-00 ~  פולו
VM185LT-4 93-04 -  96-04פולקסווגןחליפי502ראי שמ' ידני ~ T4
VM185LT-4 93-04 -  חליפי502ראי שמ' ידניVAG96-04 ~ T4

VM186ELT-4 93-04 - '96-04פולקסווגןחליפי529.2ראי שמ' חש ~ T4
VM186ELT-4 93-04 - 'חליפי529.2ראי שמ' חשVAG96-04 ~ T4
VM186ERT-4 93-04 - '96-04פולקסווגןחליפי621.86ראי ימ' חש ~ T4
VM186ERT-4 93-04 - 'חליפי621.86ראי ימ' חשVAG96-04 ~ T4
VM187PL99-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי559ראי שמ'+3 כבל לצבע משולש גדול - בורה
VM187PL99-05 חליפי559ראי שמ'+3 כבל לצבע משולש גדול - בורהVAG98-04  ~ גולף
VM187PR99-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי559ראי ימ'+3 כבל לצבע משולש קטן - בורה
VM187PR99-05 חליפי559ראי ימ'+3 כבל לצבע משולש קטן - בורהVAG98-04  ~ גולף

VM188L99-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי557ראי שמ' חש' גולף שחור משולשגדול - בורה
VM188L99-05 חליפי557ראי שמ' חש' גולף שחור משולשגדול - בורהVAG98-04  ~ גולף
VM188R99-05 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי557ראי ימ' חש' חמ' שחור כיסוי קטן - בורה
VM188R99-05 חליפי557ראי ימ' חש' חמ' שחור כיסוי קטן - בורהVAG98-04  ~ גולף

VM189NL98-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי388.8ראי שמ' חש' חמ' לצבע משולש גדול  פאסאט
VM189NL98-01 חליפי388.8ראי שמ' חש' חמ' לצבע משולש גדול  פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VM189NR98-01 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי487ראי ימ' חש' חמ' לצבע משולש קטן - פאסאט
VM189NR98-01 חליפי487ראי ימ' חש' חמ' לצבע משולש קטן - פאסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VM190AL96-00 קאדי ~ 96-04פולקסווגןחליפי385.9ראי שמ'+כבלים (מקומר) קאדי
VM190AL96-00 חליפי385.9ראי שמ'+כבלים (מקומר) קאדיVAG96-04 ~ קאדי

VM190L96-00 קאדי ~ 96-04פולקסווגןחליפי234.3ראי שמ'+כבלים (שטוח) קאדי
VM190L96-00 חליפי234.3ראי שמ'+כבלים (שטוח) קאדיVAG96-04 ~ קאדי
VM190R-96 אינקה 94-96 - לא פעילסיאטחליפי386.6ראי ימ'+3 כבל - אינקה
VM190R-96 חליפי386.6ראי ימ'+3 כבל - אינקהVAGאינקה 94-96 - לא פעיל

VM19147GL013- חליפי160זכוכית מראה שמאל - קליאו
VM19147GR013- חליפי306זכוכית מראה ימ' - קליאו

VM191GHLMII/UP -14 '014פולקסווגןחליפי129.6זכוכית ראי שמ-  ~ UP
VM191GHLMII/UP -14 'חליפי129.6זכוכית ראי שמVAG014-  ~ UP

VM192AL5D 01-02 5פולקסווגןחליפי370ראי שמ'+3 כבל לצבע כיסוי גדול- פולוD ~  01-02 פולו
VM192AL5D 01-02 חליפי370ראי שמ'+3 כבל לצבע כיסוי גדול- פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VM192EHAL5D 01-02 5פולקסווגןחליפי357ראי שמ חמ לצבע פולוD ~  01-02 פולו
VM192EHAL5D 01-02 חליפי357ראי שמ חמ לצבע פולוVAG5D ~  01-02 פולו
VM192EHR5D 01-02 5פולקסווגןחליפי442ראי ימ' חש' חמ' לצבע כיסוי קטן פולוD ~  01-02 פולו
VM192EHR5D 01-02 חליפי442ראי ימ' חש' חמ' לצבע כיסוי קטן פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VM192R5D 01-02 5פולקסווגןחליפי369ראי ימ'+3 כבל לצבע כיסוי קטן - פולוD ~  01-02 פולו
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VM192R5D 01-02 חליפי369ראי ימ'+3 כבל לצבע כיסוי קטן - פולוVAG5D ~  01-02 פולו

VM194EHPAL5D 03-05 5פולקסווגןחליפי475ראי שמ' חש' חמ' לצבע - פולוD ~  03-05 פולו
VM194EHPAL5D 03-05 חליפי475ראי שמ' חש' חמ' לצבע - פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VM194EHPR5D 03-05 5פולקסווגןחליפי475ראי ימ' חש' חמ' לצבע - פולוD ~  03-05 פולו
VM194EHPR5D 03-05 חליפי475ראי ימ' חש' חמ' לצבע - פולוVAG5D ~  03-05 פולו

VM197EHPAL05- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1068ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע  גולף
VM197EHPAL05- חליפי1068ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע  גולףVAG05-08  ~ גולף
VM197EHPR05- גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1068ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע גולף
VM197EHPR05- חליפי1068ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע גולףVAG05-08  ~ גולף

VM197GHL(3C0857521) 06-גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי480.6זכוכית ראי שמ' פאסט+גולף פלוס
VM197GHL(3C0857521) 06-חליפי480.6זכוכית ראי שמ' פאסט+גולף פלוסVAG05-08  ~ גולף

VM199EBAL03- פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1373ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת +פנס לצבע  פאסאט
VM199EBAL03- חליפי1373ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת +פנס לצבע  פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VM199EBR03- פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1373ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת+פנס לצבע  פאסאט
VM199EBR03- חליפי1373ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת+פנס לצבע  פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט

VM199EHPAL06-011 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי982ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע -פאסט
VM199EHPAL06-011 חליפי982ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע -פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VM199EHPR03-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי537.8ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע פאסאט
VM199EHPR03-05 חליפי537.8ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VM200EHBR06-011 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי982ראי ימ' חש+אית'+חימ (לא מתקפלת) פאסאט
VM200EHBR06-011 חליפי982ראי ימ' חש+אית'+חימ (לא מתקפלת) פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט

VM200EHPAR-01 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי329ראי ימ' חש'+חמ' פנורמית - קורסה
VM200EHPR01-06 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי303ראי ימ' חש' חמ' לצבע קורסה

VM200R01-06 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי303ראי ימ'+3 כבל שחור - קורסה
VM201BGHL (CT)99-06 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי280.8זכוכית תחתונה לראי חש' שמ' חמ' ג'מפי

VM201EHL99-06 דוקטו ~ 03-05פיאטחליפי1995ראי שמ' חש' חמ' דוקטו
VM201GHL (FT)99-06 דוקטו ~ 95-02פיאטחליפי590זכוכית גבוהה לראי שמ' חמ' דוקטו
VM201GHR (FT)99-06 דוקטו ~ 95-02פיאטחליפי590זכוכית גבוהה לראי ימ' חמ' דוקטו

VM201GL99- ג'מפר ~  95-02סיטרואןחליפי172.8זכוכית לראי שמ' ג'אמפר
VM201LAL99-06 דוקטו ~ 95-02פיאטחליפי385ראי שמ' ידני זרוע ארוכה דוקטו

VM201LAR (FT)99-06 דוקטו ~ 95-02פיאטחליפי385ראי ימ' ידני זרוע ארוכה דוקטו
VM203EHPR00-04 406 406 ~  00-04פיג'וחליפי599.6ראי ימ חש חמ לצבע - פג'ו

VM204CPL407 04- 407 ~ 05-011פיג'וחליפי128כיסוי ראי שמ לצבע
VM204CPR407 04- 407 ~ 05-011פיג'וחליפי468כיסוי ראי ימ לצבע

VM204EBCL407 04- 407 ~ 05-011פיג'וחליפי1063.8ראי שמ חמ חש לצבע זיכרון מתקפלת
VM204EBL407 04- 407 ~ 05-011פיג'וחליפי1063.8ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת לצבע

VM204EHPL407 04-  407 ~ 05-011פיג'וחליפי537ראי שמ שמ לצבע מתקפלת ללא זיכרון
VM204GHL407 04- '407 ~ 05-011פיג'וחליפי237.6זכוכית ראי שמ' חמ
VM204GHR407 04- '407 ~ 05-011פיג'וחליפי237.6זכוכית ראי ימ' חמ

VM206AGHL206 98- 'לא פעיל- 92-98  ~ 205פיג'וחליפי178.2זכוכית לראי שמ' חמ
VM206AL99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי237ראי שמ כבלים - פג'ו
VM206CL206 -98-03 206 ~  99-05פיג'וחליפי77.8כיסוי לראי שמ' שחור

VM206CPL206 98- 206 ~  99-05פיג'וחליפי102.6כיסוי ראי שמ לצבע
VM206CPR206 98- 206 ~  99-05פיג'וחליפי102.6כיסוי ראי ימ לצבע

VM206CR206 98-03 206 ~  99-05פיג'וחליפי86.4כיסוי לראי ימ' שחור
VM206EHPAL99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי493ראי שמ חש חמלצבע - פג'ו
VM206EHPR206 98-07 206 ~  99-05פיג'וחליפי318.6ראי ימ' חש' חמ' לצבע

VM206EHPSR99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי493ראי ימ חש חמ לצבע+חיישן - פג'ו
VM206GHR206 98- '206 ~  99-05פיג'וחליפי159.8זכוכית לראי ימ' חמ
VM206HAL99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי275.4ראי שמ חימום+כבלים
VM206HSR99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי275.4ראי ימ חמ כבלים+חיישן - פג'ו

VM206R99-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי275.4ראי ימ כבלים - פג'ו
VM207AGHL307 01-  '307 ~  01-05פיג'וחליפי183.6זכוכית ראי שמ' חש' חמ

VM207AL-01 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי436ראי שמ כבלים - פיג'ו
VM207EHPSL01 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי436ראי שמ'+חש'+חמ'פיג'ו
VM207EHPSR01-05 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי436ראי ימ חש חמ לצבע+חיישן פיג'ו

VM207PAL-01 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי345.6ראי שמ כבלים לצבע - פיג'ו
VM207PSR-01 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי318.6ראי ימ כבלים לצבע+חיישן - פיג'ו

VM207SR-01 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי331ראי ימ כבלים+חיישן - פיג'ו
VM208EHPSR206 ~  99-05פיג'וחליפי480.6ראי ימ' חש' חמ' הכנה+חיישן  -03 206 ללא חוט
VM209EHPSR98-06 206 ~  99-05פיג'וחליפי758.3ראי ימ 206 קבריולט
VM211702EPL07- טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי926ראי שמ' - טריוס
VM211702EPR07- טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי926ראי ימ' - טריוס

VM220EPAL01-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי760ראי שמ' חש' לצבע - אלמרה
VM220EPR01-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי760ראי ימ' חש' לצבע - אלמרה
VM2216EL92-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי849ראי שמ' חש' שחור לנדקרוזר
VM2216ER92-02 פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי849ראי ימ' חש' שחור לנדקרוזר
VM2219BL05- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי420ראי שמ' ידני שחור היילקס ויגו
VM2219BR05- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי420ראי ימ' ידני שחור היילקס ויגו

VM2219CEL05- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי811ראי חש' שמ' ניקל היילקס ויגו
VM2219EL05- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי421ראי חש' שמ' שחור - היילקס ויגו
VM2219ER05- ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי421ראי חש' ימ' שחור היילקס ויגו

VM2220EHCL(תקע מרובע) ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1535ראי שמ' חש'+איתות ניקל ויגו -012
VM2220EHCR012- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1535ראי ניקל ימ' חש' +איתות ויגו
VM2221EBHL'ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1701.37מראה שמ ראב-4 -08 מתקפלת+חש'+אית
VM2221EHPLRAV4 06- ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי960ראי שמ' חש' חמ' לצבע
VM2221EHPRRAV4 06- ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי960ראי ימ' חש' חמ' לצבע
VM2221NEHL2010 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1821מראה שמ'ראב
VM2221NEHRRV4 -011-ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1821ראי חיצוני ימ

VM2222EBR03-09 טויוטהחליפי1100ראי חיצ' ימ' (לצבע) - לנד קרוזר
VM2223EBPL013-015 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1100ראי שמ' - ראב
VM2223EBPR013-015 4 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1731ראי ימ' - ראב

VM2225EHR10 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1535ראי  חיצ' ימ' חש'+איתות  פריוס
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VM222EL013- ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1186ראי שמ' שחור+חש' ללא איתות  ויגו

VM222EPR08-10 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי475ראי ימ' חש'+לצבע מיקרה
VM223EBPL016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1246מראה שמ' חש'+אית'+הכנה לצבע - ויגו
VM223EHPR09- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי775ראי ימ' חש' לצבע  - מיקרה

VM223R06-10 מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי450מראה דלת ימין 3 כבלים ידני ניסן מיקרה
VM2264NEHPL(עם איתות) חליפי1400ראי חיצו' שמ' - לנסר -015
VM2264NEHPR(עם איתות)מיצובישיחליפי1400בית מראה ימ' - לנסר -015EVO ~ 07-014 לנסר

VM226EPL08- טידה ~ 08-012ניסןחליפי750ראי שמ' חש' לצבע טידה
VM226EPR08- טידה ~ 08-012ניסןחליפי750ראי חש' ימ' לצבע טידה
VM227EHL97-00 טרנו ~ 97-00ניסןחליפי1450ראי חש' חמ' שמ' רטאנו

VM229PL09-  אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי460ראי שמ' - אלטו
VM229PR09- אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי460ראי ימ' אלטו

VM231036ER015- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי1600ראי חיצוני ימ' - ג'אז
VM231557EPL010-014 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1100ראי שמ' -ג'אז
VM231557EPR10- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1100מראה ימין גאז

VM231557NEBL09-  ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1900ראי  שמ' - ג'אז
VM231557NEBR010-014 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1900בית ראי ימ' - ג'אז

VM24018ELXV  -017/סובארוחליפי494כסוי ראי שמ' -אימפרזהXV ~ 012-015 ג'יפ
VM24018ERXV  -017/סובארוחליפי494כסוי ראי ימ' -אימפרזהXV ~ 012-015 ג'יפ
VM24019ELXV  -017/סובארוחליפי230כיסוי ראי שמ' תח' - אימפרזהXV ~ 012-015 ג'יפ
VM24019ERXV  -017/סובארוחליפי230כיסוי ראי חצ' תח' ימ' -אימפרזהXV ~ 012-015 ג'יפ
VM242NBR98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי755.37ראי ימ' ידני 3 בורג היילקס

VM243BL92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי755.37ראי שמ' שחור - היילקס
VM243BR92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי393.56ראי ימ' שחור - היילקס

VM245E4DL01-04 4 - סיוויקD 'סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי744ראי שמ' חש
VM245E4DR01-04 4 - סיוויקD 'סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי744ראי ימ' חש
VM246EBHR4D -06 4הונדהחליפי1603ראי ימ'חש'חמ'מתקפל+אית' 9 חוטים סיויקD ~ 06-09  סיוויק

VM246EBL06-4D 4הונדהחליפי1550ראי שמ' חש' מתקפלת+איתות+  סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VM246EBR06-4D 4הונדהחליפי1550ראי ימ' חש' מתקפלת+איתות סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VM246EHL(חוטים D4 06 (7 4הונדהחליפי1550ראי שמ חש' סיויקD ~ 06-09  סיוויק
VM246EHR(חוטים D-4 06 (7 4הונדהחליפי1550מראה חיצוני ימ' סיווקD ~ 06-09  סיוויק

VM246ER(5 חוטים)4 סיוויק 06-07D 4הונדהחליפי1605ראי ימ' חש'+אית'+חמD ~ 06-09  סיוויק
VM249EBR03-05 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1680ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת+איתות אקורד

VM249EHAR03- אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1880ראי ימ' חש' חמ'+איתות אקורד
VM251013EHFBLCHR -017 016טויוטהחליפי2951ראי שמאל- ~ C-HR
VM251013EHFBRC-HR  -016 - '016טויוטהחליפי2951ראי ימ- ~ C-HR

VM251022GL013-015 4טויוטהחליפי268זכוכית ראי שמ' - קורולהD ~ 013-015 קורולה
VM251297EHBL017- חליפי1015ראי שמ-יאריס
VM251297EHBR018- חליפי1015ראי ימ' -יאריס

VM251323EL019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2977.54בית ראי שמ' - ראב
VM251323ER019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי2977.54בית ראי ימ' - ראב

VM251372EHBFR07-012 4 ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1821ראי ימ' - ראב
VM251413EBR015-  ויגו ~ 012-015טויוטהחליפי1566.6ראי ימ' - ויגו

VM251413EFBR016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי2745מראה חיצ' ימ'-טויוטה ויגו
VM251832BEFL010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2219.67ראי שמ' + חימום - פרדו
VM251832BEFR010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2219.67ראי ימ+חימום - פרדו
VM252083EHBL09- אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1451ראי שמ' - אוונסיס
VM252083EHBR09-012 אונסיס ~ 09-011טויוטהחליפי1451מראה ימין חש'+אית' אוונסיס
VM252182EBPL012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1100מראה שמ' חש'+אית'+5 פינים יאריס
VM252182EBPR012- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1100ראי ימ' חש'+אית'+ 5 פינים יאריס
VM252387EBPL013- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי989מראה שמאל וורסו
VM252387EBPR011- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי989מראה ימ' -ספייס ורסו

VM252389EFBPL012- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי1960מראה שמ' - וורסו
VM252389EFBPR013- וורסו ~ 012-018טויוטהחליפי1960ראי ימ' - וורסו

VM252581BPFL'פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1849ראי שמ' - פיריוס -013 חש+אית'+חימ
VM252581BPFR013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1849ראי ימ' חש'+חמ'+את' פיריוס
VM252582BPFL014- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1730ראי שמאל פיריוס
VM252582BPFR014- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1730ראי ימ' - פריוס
VM252595EHPL10- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1535ראי חיצוני שמ' - פריוס

VM252672EHPBL010- 5טויוטהחליפי2000ראי שמ' - הוריסD ~ 010-012 הוריס
VM252672EHPBR010- טויוטהחליפי2000ראי ימ' - הוריס
VM252685EHFBL013- 5טויוטהחליפי1510ראי חיצוני שמ' - הוריסD ~ -013 הוריס
VM252685EHFBR013- 5טויוטהחליפי1510ראי חיצוני ימ' - הוריסD ~ -013 הוריס

VM25273GR015- לאנדרובר/רוברחליפי980זכוכית לראי שמ' - דיסקברי ספורט
VM2527CPL015- דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי980כיסוי ראי שמ' - דיסקברי ספורט
VM2527CPR015 - דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי980כיסוי ראי ימ' - דיסקברי ספורט

VM252912EHL016- חליפי886.91בית ראי שמאל אייגו
VM252912EHR016- אייגו ~ -016טויוטהחליפי886.91ראי ימ' - אייגו

VM254E4DL92-95 4  סיוויקD-  'סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי445ראי שמ' חש
VM255EL95-03 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי700ראי שמ' חש'  - בלנו
VM255ER95-03 בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי700ראי ימ' חש'  - בלנו

VM2562DL3D 96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי590ראי שמ' חש' - סיוויק
VM2562DRD3 96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי590ראי ימ' חש' - סיוויק
VM2564DLD4 96-00 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי470ראי שמ' חש' - סיוויק
VM2564DR4D -96 סיוויק ~ 96-98הונדהחליפי470ראי ימ' חש' סיוויק

VM257ER93-98 קארינה ~ 93-98טויוטהחליפי496.71ראי ימ' - קארינה
VM258L98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי755.37ראי שמ' ניקל - היילקס

VM259EML012- 4הונדהחליפי1450ראי חיצ' שמ' - סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VM26100CL010 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2115ראי שמ'-טרווס
VM26100CR010-014 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2115מראה ימין טראוורס

VM261EHL99-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי489ראי שמ'+חמ' - יאריס
VM261ER99-02 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי438.71ראי ימ' - יאריס

VM263EHR00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי686ראי ימ' חש' חמ' 5פין - לנסר
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VM263L00-03 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי244ראי שמ'+3 כבל - לנסר

VM266EHL08- 4מיצובישיחליפי1051ראי שמ' חימ' חש' לנסרD ~ -08 לנסר
VM266EHR08- 4מיצובישיחליפי1051ראי ימ' חימ' חש' לנסרD ~ -08 לנסר

VM267EL93-97 4טויוטהחליפי510ראי שמ' - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VM267L93-97 4טויוטהחליפי366ראי שמ'+ידית כיוון - קורולהD ~ 93-97 קורולה
VM267R93-97 4טויוטהחליפי368ראי ימ'+ידית כיוון - קורולהD ~ 93-97 קורולה

VM269EBAL03-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי871ראי שמ' חש' חמ' לצבע 7פין אוונסיס
VM269EBR03-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי960ראי ימ' חש' חמ' לצבע 7פין אוונסיס

VM269EHPAL03- אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי950.84ראי חש' שמ'+חימום אוונסיס
VM269EHPR03- אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי950.84ראי חש' ימ'+חימום אוונסיס

VM2706L04-07 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי915מראה שמ ביואיק לקרוס
VM2706R07-04 לקרוז ~ 04-07ביואיקחליפי915ראי ימ לקרוס

VM271EPL06- סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי756ראי שמ' חש' מושלם - סיריון
VM271EPRON-06 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי756ראי ימ' חש' מושלם - סיריון
VM273EHR03-06 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי685ראי ימ' חש' חמ' 5פין יאריס
VM276EPLCRV 98-00-- 98-01הונדהחליפי826ראי שמ' חש' לצבע ~ CRV
VM276EPRCRV 98-00- -98-01הונדהחליפי826ראי ימ' חש' לצבע ~ CRV
VM277EHL03 4טויוטהחליפי690ראי שמ' חש' תקע עגול +חמום - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VM277EHR03- 4טויוטהחליפי690ראי חש' ימ'+חימום תקע עגול  קורולהD ~ 03-04 קורולה

VM277EL01-07 4טויוטהחליפי690ראי שמ תקע עגול 3 פינים קורולהD ~ 98-00 קורולה
VM277ER01-07 4טויוטהחליפי690ראי ימ תקע עגול 3 פינים קורולהD ~ 01-02 קורולה

VM277NEL01-07 4טויוטהחליפי780ראי שמ' תקע מרובע 3 פינים קורולהD ~ 01-02 קורולה
VM277NER01-07 4טויוטהחליפי780ראי ימ' תקע מרובע 3 פינים קורולהD ~ 01-02 קורולה
VM278EHL98-02 4טויוטהחליפי685ראי שמ'+חמ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VM278EHR98-02 4טויוטהחליפי685ראי ימ'+חמ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה

VM278ER98-02 4טויוטהחליפי680ראי ימ' - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VM281818EHBFL010-012 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1650ראי חיצ' שמ' - סנטה פה
VM281818EHBFR010-012 סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1650ראי חיצ' ימ' - סנטה פה

VM281837EDFR'סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1495מראה ימ' סנטה-פה -010 חש'+אית
VM281LE-210 01-04 01-04מרצדסחליפי610ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת  9פין    E210 -  לא פעיל

VM282521EDL(עם איתות) I20  -012  - '012-015יונדאיחליפי1150ראי חיצ' שמ ~ I20
VM282521EDRI20 012-014 '012-015יונדאיחליפי1150ראי ימ' חש'+אית ~ I20

VM282908ELI25 -011 - '011-018יונדאיחליפי830ראי חיצ' שמ' חש ~ I25
VM282908EL1I25 11- 011-018יונדאיחליפי149.9זכוכית שמאל ~ I25
VM282908ERI25 -011 - '011-018יונדאיחליפי830ראי חיצ' ימ' חש ~ I25
VM285EH8BL04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי816ראי שמ' חש' - לנסר
VM285EH8BR04-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי816ראי ימ' חש' - לנסר

VM301EHPL06-07 4פורדחליפי644ראי שמ' חש' חמ' לצבע  פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VM301EHPR06- 4פורדחליפי644ראי ימ' חש' חמ' לצבע -פוקוסD ~ 06-07 פוקוס

VM304EHL-01 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי980ראי שמ' חש' חמ' זרוע קצרה - טרנזיט
VM312EHL-03 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי415ראי שמ' חש' חמ' שחור - פיאסטה
VM312EHR-03 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי415ראי ימ' חש' חמ' שחור - פיאסטה

VM312R03-05 פיאסטה ~ 03-08פורדחליפי340ראי ימ'+3 כבל שחור - פיאסטה
VM313R00-02 פיאסטה ~ 00-02פורדחליפי240ראי ימ'+3 כבל - פיאסטה

VM315NPAL01-04 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי490ראי שמ' חש' חמ' לצבע - מונדאו
VM319CPR01-05 4פורדחליפי400כיסוי ראי ימ' - פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

VM319EHPL00-05 4פורדחליפי395ראי שמ' חש'- פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VM319EHPR00-05 4פורדחליפי395ראי ימ' חש'- פוקוסD ~ 00-05 פוקוס

VM320GR03 פוקוס -  R 4פורדחליפי190זכוכית מראהD ~ 00-05 פוקוס
VM321EPL4D M6  02-05 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי665ראי שמ' חש' לצבעD M6
VM321EPR-M-6 4D 02 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי665ראי ימ' חש' לצבעD M6

VM322100EFBPL(פינים M6 -013(8 '013-017מזדהחליפי1695.9ראי חש'+חמ'+ק+את+צ' שמ ~ M6
VM322100EFBPRM6 -013 '013-017מזדהחליפי1680ראי חש'+חמ'+ק+את+צ' ימ ~ M6

VM322100RM6 -013 '013-017מזדהחליפי120כיסוי מראה ימ ~ M6
VM322300EFBPLM3 014- 4 ~ 013-016מזדהחליפי1390ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת עם איתות לצבעD M3
VM322300EFBPRM3 014- 4 ~ 013-016מזדהחליפי1390ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת עם איתות לצבעD M3

VM322300EFPLM3 014- 4 ~ 013-016מזדהחליפי650ראי שמ' חש' חמי לא מתקפלת+איתות לצבעD M3
VM322300EFPRM3 014- 4 ~ 013-016מזדהחליפי650ראי ימ' חש' חמי לא מתקפלת+איתות לצבעD M3

VM322300LM3 -014 - '4 ~ 013-016מזדהחליפי220כיסוי מראה שמD M3
VM322300RM3 -014 - '5 ~ 013-016מזדהחליפי180כיסוי מראה ימD M3

VM322312GR-M-3 4D 04 - '4 ~ 04-08מזדהחליפי146זכוכית לראי חיצוני  ימD M3
VM32231CLM3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי180כיסוי מראה שמD M3
VM32231CRM3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי180כיסוי מראה ימD M3

VM322333ELM2/3/6 09-011 '4 ~ 09-013מזדהחליפי220כיסוי מראה שמD M3
VM322333ERM2/3/6 09-011 '4 ~ 09-013מזדהחליפי220כיסוי מראה ימD M3

VM32233GL5D M2 08-015 - '5 ~ 08-015מזדהחליפי210זכוכית ראי שמD M2
VM32233GRM3+M-2 08-015 5 ~ 08-015מזדהחליפי210זכוכית ראי ימיןD M2

VM323023EFBPRCX3 -017 '017-018מזדהחליפי1731.29מראה קד' ימ ~ CX-3
VM324CPLM6 4D -02 - '4 ~ 02-05מזדהחליפי175כיסוי לראי חיצ' שמD M6

VM324EHPLM3  -04 4 ~ 04-08מזדהחליפי586ראי שמ' חש' חמ' לצבעD M3
VM324EHPRM3  -04 4 ~ 04-08מזדהחליפי586ראי ימ' חש' חמ' לצבעD M3

VM324Lלבן M-3 04-08 '4 ~ 04-08מזדהחליפי195כיסוי ראי שמD M3
VM324RM3 04-08-4 ~ 04-08מזדהחליפי195כיסוי מראה ימיןD M3

VM325EHPL99-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי570ראי שמ' חש' חמ' לצבע - לנטיס
VM325EHPR99-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי570ראי ימ' חש' חמ' לצבע - לנטיס

VM327EPL98-04 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי680ראי שמ' חש' חמ'  לצבע   מזדה
VM327EPR98-04 626 626 ~ 98-99מזדהחליפי1425ראי ימ' חש' חמ' לצבע - מזדה
VM328EHL-MPV 00 - '00-03מזדהחליפי990ראי שמ'+חמ ~ MPV
VM328EHR-MPV 00 - '00-03מזדהחליפי990ראי ימ' חש' חמ ~ MPV

VM332305EHPLאאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1380ראי חיצוני שמ' - אוטלנדר -08 7 פינים
VM332305EHPRאאוטלנדר ~ 08-012מיצובישיחליפי1380ראי חיצוני ימ' - אוטלנדר -08 7 פינים

VM332711EL014- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי805ראי חיצ' שמ' ללא איתות - אטראז
VM332711ER12- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי805ראי חיצ' ימ' ללא איתות אטראז
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VM333EBLM5 05-  05-010מזדהחליפי1041ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת לצבע ~ M5
VM333EBRM5 05- 05-010מזדהחליפי1041ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת לצבע ~ M5

VM333EHBRM5 05- '05-010מזדהחליפי1041ראי ימ' חש ~ M5
VM333EHPLM5 05- 05-010מזדהחליפי1045ראי שמ' חש' חמ' לצבע ~ M5
VM333EHPRM5 05-  05-010מזדהחליפי1045ראי ימ' חש' חמ' לצבע ~ M5

VM333LM5 -05 - '05-010מזדהחליפי140כיסוי ראי שמ ~ M5
VM334EHPALM-2 -07 '5 ~ 08-015מזדהחליפי885ראי שמ' חש' חמD M2
VM334EHPRM-2 -07 '5 ~ 08-015מזדהחליפי885ראי ימ' חש' חמD M2
VM335EBALM6 08- 08-012מזדהחליפי1220ראי שמ' חש' חמ'(לא מתקפלת) לצבע ~ M6
VM335EBRM6 08- 08-012מזדהחליפי1220ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת לצבע ~ M6

VM335EHPALM6 -08-  08-012מזדהחליפי1330ראי שמ' חש' חמ' לצבע ~ M6
VM335EHPRM6 08- 08-012מזדהחליפי1330ראי ימ' חש' חמ' לצבע ~ M6

VM336EHPALM3 09-013  -4 ~ 09-013מזדהחליפי680ראי שמ' חשמליD M3
VM336EHPBLM3 -09 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי1205ראי חיצ' שמ' מתקפל חש' חימ' לצבעD M3
VM336EHPBRM3 -09 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי1205ראי חיצ' ימ' מתקפל חש' חימ' לצבעD M3

VM336EHPRM3 09-013  -4 ~ 09-013מזדהחליפי680ראי ימ' חשמליD M3
VM337CL06 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי205.2כיסוי ראי שמ' חשמלי - פולו
VM337CL06 חליפי205.2כיסוי ראי שמ' חשמלי - פולוVAG06-10 ~ פולו

VM337CPLM6 -013 - '013-017מזדהחליפי195כיסוי מראה שמ ~ M6
VM337CPRM6 -013 - '013-017מזדהחליפי195כיסוי ראי ימ ~ M6

VM337LM6 -013 - '013-017מזדהחליפי180כיסוי מראה שמ ~ M6
VM338EHPABLחוטים CX5 -012 - 9 '012-017מזדהחליפי2199ראי שמ ~ CX-5
VM338EHPABRחוטים CX5 -012 - 9 '012-017מזדהחליפי2199ראי ימ ~ CX-5

VM338EHPALחוטים CX5 -012 - 7 '012-017מזדהחליפי1370ראי שמ ~ CX-5
VM338EHPARחוטים CX5 -012 - 7 '012-017מזדהחליפי1370ראי ימ ~ CX-5

VM338LCX5 -012 - 012-017מזדהחליפי350כיסוי ראי שמ' לבן ~ CX-5
VM346254EHAR04- מרצדסחליפי980ראי ימ' חשמלי-ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו

VM348201GHR09-013 204- '07-014מרצדסחליפי460זכוכית ראי ימ ~ (W204) C-CLASS
VM34EL014- 'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי906ראי שמ' מושלם+איתות - אטארז
VM34ER'אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי906ראי ימ' מושלם+איתות - אטארז

VM34MGL13- אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי235זכוכית מראה שמ  אטרא'ז
VM34MGR13- אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי235זכוכית מראה ימין אטרא'ז

VM352003EHPR011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי882בית מראה ימ' חש' מת' - אקו מיקרה
VM35209L013- פורטה L פורטה ~ 013-016קיהחליפי240.9זכוכית ראי

VM359611EHFBL014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2109בית מראה שמ' - קשקאי
VM359611EHFBR(עם מצלמה) קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2109בית מראה ימ' - קשקאי -014
VM359841EHFPLג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1890ראי שמ' ג'וק -011 חימ'+חש'+מתק'+7 חוטים
VM359841EHFPRניסן גוק -011 חימ+חש+מתק'+7 חוטים-R ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1890מראה

VM359ALאיביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי406ראי שמ'+3 כבל כיסוי גדול - איביזה 00-02 פ' ק
VM359ALחליפי406ראי שמ'+3 כבל כיסוי גדול - איביזה 00-02 פ' קVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל
VM359R00-02 איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי253.8ראי ימ'+3 כבל כיסוי קטן - איביזה
VM359R00-02 חליפי253.8ראי ימ'+3 כבל כיסוי קטן - איביזהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VM360CPR03- איביזה ~ 03-06סיאטחליפי140כיסוי ראי ימ' איביזה-02/קורדובה
VM360CPR03- חליפי140כיסוי ראי ימ' איביזה-02/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה

VM360EHPR-03 איביזה ~ 03-06סיאטחליפי450ראי ימ' חש' חמ' לצבע - איביזה
VM360EHPR-03 חליפי450ראי ימ' חש' חמ' לצבע - איביזהVAG03-06 ~ איביזה
VM361EHPL03 טולדו ~ 00-05סיאטחליפי695.5ראי שמ' חש'+חמ' לצבע טולדו
VM361EHPL03 חליפי695.5ראי שמ' חש'+חמ' לצבע טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VM361EHPR03- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי732.2ראי חש+חמ+לצבע ימ' טולדו
VM361EHPR03- חליפי732.2ראי חש+חמ+לצבע ימ' טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VM362AL04- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי534.6ראי שמ'+3 כבלים אלתיאה/טולדו
VM362AL04- חליפי534.6ראי שמ'+3 כבלים אלתיאה/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VM362EHAL04- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי788.4ראי שמ' חש' חמ' אלתיאה/טולדו
VM362EHAL04- חליפי788.4ראי שמ' חש' חמ' אלתיאה/טולדוVAG00-05 ~ טולדו

VM362EHPAL04- טולדו ~ 00-05סיאטחליפי788.4ראי שמ' חש' חמ' לצבע אלתיאה/טולדו
VM362EHPAL04- חליפי788.4ראי שמ' חש' חמ' לצבע אלתיאה/טולדוVAG00-05 ~ טולדו
VM363EHPAL05- לאון ~ 00-05סיאטחליפי695.5ראי שמ' חש' חמ' לצבע ליאון
VM363EHPAL05- חליפי695.5ראי שמ' חש' חמ' לצבע ליאוןVAG00-05 ~ לאון

VM364CPL08- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי140כיסוי לראי שמ' איביזה
VM364CPL08- חליפי140כיסוי לראי שמ' איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VM364CPR08- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי307.8כיסוי לראי ימ' איביזה
VM364CPR08- חליפי307.8כיסוי לראי ימ' איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VM364EHPL08- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי703ראי שמ' חש' חמ' לצבע איביזה
VM364EHPL08- חליפי703ראי שמ' חש' חמ' לצבע איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VM364EHPR08- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי695ראי ימ' חש' חמ' לצבע איביזה
VM364EHPR08- חליפי695ראי ימ' חש' חמ' לצבע איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VM365CL011- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי213.92כיסוי ראי שמ' - איביזה
VM365CL011- חליפי213.92כיסוי ראי שמ' - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VM365CR012- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי213.92כיסוי ראי ימ' איביזה
VM365CR012- חליפי213.92כיסוי ראי ימ' איביזהVAG011-012 ~ איביזה

VM366EHPL09- לאון ~ 05-010סיאטחליפי1462ראי שמ' חש' חימ' לצבע 5 פין ליאון
VM366EHPL09- חליפי1462ראי שמ' חש' חימ' לצבע 5 פין ליאוןVAG05-010 ~ לאון
VM366EHPR09- לאון ~ 05-010סיאטחליפי1462ראי ימ' חש' חימ' לצבע 5 פין ליאון
VM366EHPR09- חליפי1462ראי ימ' חש' חימ' לצבע 5 פין ליאוןVAG05-010 ~ לאון

VM367EHFBPL014- לאון ~ 014-016סיאטחליפי1604.9ראי שמ' - לאון
VM367EHFBPL014- חליפי1604.9ראי שמ' - לאוןVAG014-016 ~ לאון
VM367EHFBPR013-  לאון ~ 014-016סיאטחליפי1604.9ראי ימ' מושלם - לאון
VM367EHFBPR013-  חליפי1604.9ראי ימ' מושלם - לאוןVAG014-016 ~ לאון

VM372200EHFPLXV -012 - סובארוחליפי1700ראי שמ' - סובארוXV ~ 012-015 ג'יפ
VM372200EHFPRXV -012 - סובארוחליפי1700ראי ימ' - סובארוXV ~ 012-015 ג'יפ

VM372200TBPL(עם פנס איתות) 4סובארוחליפי960מראה שמאל אימפרזה -13D ~ 013-017 אימפרזה
VM372200TBPR(עם פנס איתות) 4סובארוחליפי960מראה ימין אימפרזה -13D ~ 013-017 אימפרזה

VM373EHALT5 04- '05-015פולקסווגןחליפי806ראי שמ' חש' חמ ~ T5
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VM373EHALT5 04- 'חליפי806ראי שמ' חש' חמVAG05-015 ~ T5

VM373EHPALT5 03- 05-015פולקסווגןחליפי705ראי שמ' חש' חמ' לצבע ~ T5
VM373EHPALT5 03- חליפי705ראי שמ' חש' חמ' לצבעVAG05-015 ~ T5
VM373EHPRT5 06 05-015פולקסווגןחליפי705ראי ימ' חש' חמ' לצבע ~ T5
VM373EHPRT5 06 חליפי705ראי ימ' חש' חמ' לצבעVAG05-015 ~ T5

VM373EHRT5 03- '05-015פולקסווגןחליפי860.02ראי ימ' חש' חמ ~ T5
VM373EHRT5 03- 'חליפי860.02ראי ימ' חש' חמVAG05-015 ~ T5

VM375CL04- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי499כיסוי לראי שמ' שחור קאדי
VM375CL04- חליפי499כיסוי לראי שמ' שחור קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VM375EHAL06- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי926ראי שמ' חש' חמ'  קאדי
VM375EHAL06- חליפי926ראי שמ' חש' חמ'  קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VM375EHPAL04- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי507ראי שמ' חש' חמ' לצבע קאדי
VM375EHPAL04- חליפי507ראי שמ' חש' חמ' לצבע קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VM375EHR06- קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי926ראי ימ' חש' חמ' קאדי
VM375EHR06- חליפי926ראי ימ' חש' חמ' קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VM375GHR05-015 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי685זכוכית לראי ימ' - קאדי
VM375GHR05-015 חליפי685זכוכית לראי ימ' - קאדיVAG05-015 ~ קאדי

VM377EHPALD5 06 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי706ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע  -פולו
VM377EHPALD5 06 חליפי706ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע  -פולוVAG06-10 ~ פולו
VM377EHPR5D 06 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי706ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע  - פולו
VM377EHPR5D 06 חליפי706ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע  - פולוVAG06-10 ~ פולו

VM379EHR06- קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי1500ראי ימ' חש' חמ'+איתות קראפטר
VM379EHR06- חליפי1500ראי ימ' חש' חמ'+איתות קראפטרVAG08-017 ~ קרפטר

VM3801EHL018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי1990מראה מושלמת  שמ' - קרפטר
VM3801EHL018-  חליפי1990מראה מושלמת  שמ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VM3801EHR018-  קרפטר ~ -018פולקסווגןחליפי1990מראה מושלמת  ימ' - קרפטר
VM3801EHR018-  חליפי1990מראה מושלמת  ימ' - קרפטרVAG018- ~ קרפטר
VM380AGHL05- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי313.2זכוכית לראי שמ' חמ' גולף פלוס
VM380AGHL05- חליפי313.2זכוכית לראי שמ' חמ' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VM380CPL05- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי738כיסוי לראי שמ' גולף פלוס
VM380CPL05- חליפי738כיסוי לראי שמ' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VM380CPR05- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי220כיסוי לראי ימ' גולף פלוס
VM380CPR05- חליפי220כיסוי לראי ימ' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VM380EHPAL05- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי1206ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות גולף פלוס
VM380EHPAL05- חליפי1206ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס
VM380EHPR05- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי1206ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות גולף פלוס
VM380EHPR05- חליפי1206ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VM380GHR05- גולף פלוס ~ 06-012פולקסווגןחליפי313.2זכוכית לראי ימ' חמ' גולף פלוס
VM380GHR05- חליפי313.2זכוכית לראי ימ' חמ' גולף פלוסVAG06-012 ~ גולף פלוס

VM381003EHPR11- סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי790ראי ימי' חיצ' סויפט
VM381AGHL06- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי313.2זכוכית לראי שמ' ג'טה -05 בורה
VM381AGHL06- חליפי313.2זכוכית לראי שמ' ג'טה -05 בורהVAG06-010 ~ ג'טה

VM381CPL06- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי739כיסוי לראי שמ' ג'טה -05 בורה
VM381CPL06- חליפי739כיסוי לראי שמ' ג'טה -05 בורהVAG06-010 ~ ג'טה

VM381EHPALבורה ~  99-05פולקסווגןחליפי1206ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע  ג'טה בורה
VM381EHPALחליפי1206ראי שמ' חש' חמ'+פנס לצבע  ג'טה בורהVAG99-05  ~ בורה
VM381EHPR07 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1206ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע  -ג'טה
VM381EHPR07 חליפי1206ראי ימ' חש' חמ'+פנס לצבע  -ג'טהVAG06-010 ~ ג'טה

VM382086EBPLסוזוקיחליפי1260ראי שמ' +איתות גרנד ויטרה 08 שחור
VM382086EBPR08 סוזוקיחליפי1260ראי ימין +איתות גרנד ויטרה

VM382NEBAL06- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1408.3ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות ג'טה-05 בורה
VM382NEBAL06- חליפי1408.3ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות ג'טה-05 בורהVAG06-010 ~ ג'טה
VM382NEBR06- ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1408.3ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות ג'טה-05 בורה
VM382NEBR06- חליפי1408.3ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות ג'טה-05 בורהVAG06-010 ~ ג'טה

VM383EHPAL07- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1109ראי שמ חימ' איתות לצבע טיגואן
VM383EHPAL07- חליפי1109ראי שמ חימ' איתות לצבע טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VM383EHPR07- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1109ראי ימ' חימ' איתות לצבע טיגואן
VM383EHPR07- חליפי1109ראי ימ' חימ' איתות לצבע טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VM385AGHL07- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי400זכוכית לראי שמ' חמ 'טוארג
VM385AGHL07- חליפי400זכוכית לראי שמ' חמ 'טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VM385GHR07- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי400זכוכית לראי ימ' חמ' טוארג
VM385GHR07- חליפי400זכוכית לראי ימ' חמ' טוארגVAG09-018 ~ טוארג
VM386CPL08- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי205.2כיסוי לראי שמ' גולף
VM386CPL08- חליפי205.2כיסוי לראי שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VM386ELגולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1086ראי שמ' חש' גולף -09 עם איתות
VM386ELחליפי1086ראי שמ' חש' גולף -09 עם איתותVAG09-012  ~ גולף
VM386ERגולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1086ראי ימ' חש' גולף -09 עם איתות
VM386ERחליפי1086ראי ימ' חש' גולף -09 עם איתותVAG09-012  ~ גולף
VM386GL08- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי729זכוכית לראי שמ' (שטוחה) גולף
VM386GL08- חליפי729זכוכית לראי שמ' (שטוחה) גולףVAG09-012  ~ גולף

VM388NEHPAL10- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי989ראי שמ' לצבע פולו
VM388NEHPAL10- חליפי989ראי שמ' לצבע פולוVAG010-013 ~  פולו
VM388NEHPR10- פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי989ראי ימ' לצבע פולו
VM388NEHPR10- חליפי989ראי ימ' לצבע פולוVAG010-013 ~  פולו
VM393164EBL010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי860ראי שמ' חש'+חמ'+צבע+מתקפלת - איביזה
VM393164EBL010- חליפי860ראי שמ' חש'+חמ'+צבע+מתקפלת - איביזהVAG011-012 ~ איביזה
VM393164EBR010- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי860ראי ימ' חש'+חמ'+צבע+מתקפלת - איביזה
VM393164EBR010- חליפי860ראי ימ' חש'+חמ'+צבע+מתקפלת - איביזהVAG09-010 ~ איביזה

VM393164EHPL3D 12- איביזה ~ 013-017סיאטחליפי1386בית ראי שמ' איביזה
VM393164EHPL3D 12- חליפי1386בית ראי שמ' איביזהVAG013-017 ~ איביזה
VM393164EHPR010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1386בית ראי ימ' - איבזה
VM393164EHPR010- חליפי1386בית ראי ימ' - איבזהVAG011-012 ~ איביזה

VM394287EHPEL014-סיטיגו ~ 012-018סיאטחליפי1559ראי שמ' (9 פינים) -מי -012/סטגו-012/אפ
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VM394287EHPEL014-חליפי1559ראי שמ' (9 פינים) -מי -012/סטגו-012/אפVAG012-018 ~ סיטיגו

VM394287EHPL(2 פינים) סיטיגו -14/MII/UP 'סקודהחליפי782ראי שמ
VM394287EHPL(2 פינים) סיטיגו -14/MII/UP 'חליפי782ראי שמVAG
VM394287EHPR14- סיטיגו/MII/UP 'סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי782ראי ימ
VM394287EHPR14- סיטיגו/MII/UP 'חליפי782ראי ימVAG012-018 ~ סיטיגו

VM397EHL70 4שברולט קוריאהחליפי634.3ראי חש' חמ' שמ'-אויאוD ~ 07-010 אוואו
VM397EHR2010-07 4שברולט קוריאהחליפי634.3ראי חש' חמ' ימין אוואוD ~ 07-010 אוואו

VM399NEBAL05- פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1373ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת+פנס לצבע  פאסאט
VM399NEBAL05- חליפי1373ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת+פנס לצבע  פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VM399NEBR06 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1373ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת+פנס לצבע פאסט
VM399NEBR06 חליפי1373ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת+פנס לצבע פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VM4010EHL05- פאת'פיינדר ~ 06-010ניסןחליפי3480ראי שמ' חש' חמ' פאת'פיינדר
VM4011CPL09- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי225כיסוי מראה שמ' קשקאי
VM4011CPR09- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי225כיסוי ראי ימ' קאשקאי

VM4011EBHL09-012 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1710ראי שמ' חש' מתקפלת חמ' לצבע - קשקאי
VM4011EBHR09-012 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1710ראי ימ' חש' מתקפלת חמ' לצבע - קשקאי

VM4011EHLקשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1500ראי שמ' - ניסן קשקאי מתקפל ידני
VM4011EHRקשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1500ראי ימ' - ניסן קשקאי מתקפל ידני

VM4012EHPL09-012 נוט ~ 06-010ניסןחליפי960מראה שמ' חש' חימ' - נוט
VM4012EHPR08 נוט ~ 06-010ניסןחליפי960מראה ימין ניסו נוט

VM401EHPL011-015 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי680ראי שמ' (מושלם) - ספארק
VM402EHPL11 סוניק L 4שברולט קוריאהחליפי863.3ראיD ~ 011-017 סוניק
VM402EHPR011- 4שברולט קוריאהחליפי863.3מראה ימ' סוניקD ~ 011-017 סוניק

VM411511NEBRאוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2447ראי ימ' - אוקטביה -09 מתקפלת
VM411511NEBRחליפי2447ראי ימ' - אוקטביה -09 מתקפלתVAG09-012 ~ אוקטביה

VM414192EHFBMPL011- חליפי2035מראה שמ'-סופרב
VM416EHL97-00 400 400 ~ 97-00לאנדרובר/רוברחליפי1170ראי שמ' חש' חמ' - רובר

VM42064MCLG013- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי405.72כיסוי ראי שמאל יאריס
VM426456EL013-  5טויוטהחליפי1106ראי שמ' חש' חמ'(7 חוטים) - הוריסD ~ -013 הוריס

VM43025MLGNX300H  -018 - (מושלם) '018-021לקסוסחליפי5565.37ראי שמ ~ NX300H
VM431816EHAL08+ ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1033מראה שמאל ג'מפי
VM431816EHAR08- ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1033מראה ימ' ג'מפי

VM431816EHL010 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי857ראי שמ' - ג'מפי
VM431816EHR10 ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי1034ראי ימ' חשמלי-גמפי

VM432705NEBLפיקסו -011 חש'+חימ'+מתקפלת+איתו C3 סיטרואןחליפי1671מראה שמאלC3 010-011 ~ פיקסו
VM441L94-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי330ראי שמ'+3 כבל - אקסנט

VM443ELI30 08- '08-012יונדאיחליפי899ראי שמ' חש ~ I30
VM443ERI30 08- '08-012יונדאיחליפי899ראי חש' לצבע ימ ~ I30

VM444212EHSPRאליזה -013 7 פינים C - סיטרואןחליפי941ראי ימ' חש'חמ' +חיישןC 013-017 ~ אליזה
VM444308EHBPL010- 5008/3008 '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1106ראי שמ
VM444308ESBPR10- 3008 '3008 ~ 010-015פיג'וחליפי1106מראה ימ' חיצ

VM445EHPL07- אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי620ראי חיצ' שמ' חש' - אקסנט
VM445EHPR07-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי620ראי חיצ' ימ' חש' - אקסנט
VM4461EHLI10 014-016 - (איתות) '014-016יונדאיחליפי1390ראי חיצ' שמ ~ I10
VM4461EHRI10 015 014-016יונדאיחליפי1390ראי ימ' חש' עם פנס איתות ~ I10

VM4461LI10 015 014-016יונדאיחליפי1135ראי שמ' ידני מושלם ~ I10
VM4461RI10 015 014-016יונדאיחליפי1135ראי ימ' ידני מושלם ~ I10

VM446EHLI10 '09-011יונדאיחליפי600ראי שמ' חש ~ I10
VM446EHRI10 '09-011יונדאיחליפי600ראי ימ' חש ~ I10

VM44724CBRG016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי571.88כיסוי מראה ימ'(שחור) - אקסטרייל
VM447EBL(ללא איתות)מתקפל חשמלי I20 -12- '08-012יונדאיחליפי1115ראי שמ ~ I20
VM447EBRמתקפל חשמלי I20 09-12- '08-012יונדאיחליפי1115ראי ימ ~ I20

VM44866ELG021-  קשקאי ~ -021ניסןחליפי379.02זכוכית ראי שמ' - קשקאי
VM44910ELGללא חימום NV200  -012 - '012-020ניסןחליפי238.77זכוכית ראי שמ ~ NV200

VM451261EFBPLM3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי1895מראה חיצונית שמD M3
VM451261EFBPRM3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי1895מראה חיצונית ימD M3

VM45126606013- דלM3 /012- M6 5 '08-012מזדהחליפי180זכוכית מראה שמ ~ M6
VM45126607013- דלM3 /012- M6 5 '08-012מזדהחליפי180זכוכית מראה ימ ~ M6
VM4512811LM3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי221.3זכוכית מראה שמD M3
VM4512811RM3 -017 '4 ~ 017-018מזדהחליפי221.3זכוכית מראה ימD M3

VM45128LM3 -017 4 ~ 017-018מזדהחליפי210פנס איתות שמ' על מראהD M3
VM45128RM3 -017 4 ~ 017-018מזדהחליפי210פנס איתות ימ' על מראהD M3

VM451L98-01 אטוס ~ 98-03יונדאיחליפי270שמ'+3 כבל זרוע קצרה - אטוס
VM452EHL03- גטס ~ 03-05יונדאיחליפי500ראי שמ' חש' חמ'-יונדאי גטס
VM452EHR03- גטס ~ 03-05יונדאיחליפי500ראי ימ' חש' חמ'-יונדאי גטס

VM452EL03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי500ראי שמ' חש' -גייטס
VM452ER03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי500ראי ימ' חש' -גייטס

VM452L03-05 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי360ראי שמ' ידני+כבלים שחור גייטס
VM453EHL00-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי590ראי שמ' חש' חמ' - אקסנט
VM453EHR00-03 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי590ראי ימ' חש' חמ' - אקסנט

VM45430EPFLM6 -16  '013-017מזדהחליפי1320בית מראה שמ ~ M6
VM45430EPFR16 6 013-017מזדהחליפי1320בית ראי ימין מזדה ~ M6

VM454350RM6  -018 - '018מזדהחליפי338.5זכוכית ראי ימ- ~ M6
VM454L03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי490ראי שמ אקסנט פמילי
VM454R03-06 אקסנט פמילי ~ 04-06יונדאיחליפי490ראי ימ +חימום אקסנט פמילי

VM455EHPL05- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1150ראי שמ' חש' חמ' לצבע טוסון
VM455EHPR05- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1150ראי ימ' חש' חמ' לצבע טוסון

VM458ER01-07 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי510ראי ימ' חשמלי אלנטרה
VM45952ETLCX5 2018-018-021מזדהחליפי1328בית ראי שמ ~ CX-5
VM45952ETRCX5-X5 -017 '018-021מזדהחליפי1328ראי ימ ~ CX-5

VM460EFL(לא מתקפלת)I20 09-   '08-012יונדאיחליפי1100ראי שמ' חש ~ I20
VM460EFR(לא מתקפלת)I20 09-  '08-012יונדאיחליפי1100ראי ימ' חש ~ I20
VM461EBLIX35 010-012 -'010-015יונדאיחליפי1260ראי חיצ' שמ' חש ~ IX35
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VM461EBRIX35 010-012 - '010-015יונדאיחליפי1260ראי חיצ' ימ ~ IX35

VM462ELI35 -011 - '4 ~ 011-013יונדאיחליפי810ראי שמD I35
VM462ERI35 011- '4 ~ 011-013יונדאיחליפי810ראי ימD I35

VM465EHLראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6890ראי שמ' ראם 010-012 שחור
VM465EHRראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6890ראי ימ' ראם 010-012 שחור עם איתות

VM4662EHL012-017 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3690ראי שמ' (שחור) - ראם
VM4662EHR012-017 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3690ראי ימ' (שחור) - ראם

VM468EL016-   איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2185ראי שמ' מושלם - איוניק
VM468ER016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי2185ראי ימ' - איוניק

VM471122EHPL4D  -012 4פורדחליפי970ראי שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VM471122EHPSR012- 4פורדחליפי970ראי ימ' חש+חמ+חייש+אית פוקוס ספורטD ~ 012-015 פוקוס
VM472114HFABL014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2000ראי שמ' -טרנזיט
VM472114HFABR014- טרנזיט ~  -015פורדחליפי2000ראי ימ' טרנזיט
VM472114HFCBL015-017 טרנזיט קונקט -015פורדחליפי1930ראי שמ' מושלם - טרנזיט

VM472218EHPLקונקט ~ 011-013פורדחליפי1200מראה שמ' קונקט -011 חש'+חימ' לצבע
VM472809WL4D/5D/ST 12- 4פורדחליפי190פנס במראה שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VM472809WR4D/5D/ST -12 4פורדחליפי190פנס במראה ימין-פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VM473610EHBPL013- פורדחליפי1525ראי שמ' חש'+חמ'+את' קוגה
VM481623EHPR08-012 פנדה ~ 09-012פיאטחליפי830ראי ימ' - פנדה
VM501508EDFL012- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1980ראי חיצוני שמ' - ספורטאג

VM501508EDL(לא מתקפלת) ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי865ראי חיצוני שמ' - ספורטאג' -011
VM501508EHL014- 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1453ראי חיצוני שמ' - ספורטז

VM50151EHL(3 פינים) ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1455ראי שמ' מושלמת - ספורטאז' -014
VM50151EHR(3 פינים) ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1680ראי ימ' מושלמת - ספורטאז' 011-015

VM501803EPR08 4קיהחליפי605מראה ימין חשמלי-ריאוD ~ 07-011 ריאו
VM501816EDL5 ריאו 015 -012 5 פינים+חימוםD '4קיהחליפי1025ראי חיצ' שמD ~ 012-015 ריאו
VM501816EDR012- ריאו D5 '4קיהחליפי1025ראי חיצ' ימD ~ 012-015 ריאו

VM501816EHDR012- 4קיהחליפי1440ראי ימ' חיצ' - ריאוD ~ 012-015 ריאו
VM501EHLC3 02- '03-05סיטרואןחליפי464.4ראי שמ' חש' חמ ~ C3

VM501EHPL-C-3 03 03-05סיטרואןחליפי480.6ראי שמ' חש' חמ' לצבע - סיטרואן ~ C3
VM501EHPRC-3 03 03-05סיטרואןחליפי480.6ראי ימ' חש' חמ' לצבע - סיטרואן ~ C3

VM501EHRC3 02- '03-05סיטרואןחליפי356.4ראי ימ' חש' חמ ~ C3
VM501EHSRC3 03-05 03-05סיטרואןחליפי350מראה ימ' חש'+ חימ'+ חיישן ~ C3

VM501L-C-3 03 03-05סיטרואןחליפי356.4ראי שמ'+3 כבלים - סיטרואן ~ C3
VM502605EL010- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי785ראי חיצ' שמ'-לצבע פיקנטו
VM502605ER010-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי785ראי ימ' לצבע - פיקנטו
VM50262EHL017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1838.61ראי חש' שמ' פיקנטו
VM50262EHR017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1521.13ראי ימ' מושלם - פיקנטו

VM502750EHPRSW 06-09 5קיהחליפי575ראי ימ' - סידD ~ 08-012 סיד
VM503CPRC4 04- '06-08סיטרואןחליפי172.8כיסוי לראי ימ ~ C4

VM503EBALC4 04-  06-08סיטרואןחליפי690ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת לצבע ~ C4
VM503EBRC4 04- 06-08סיטרואןחליפי690ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת לצבע ~ C4

VM503EHPLC4 06-08סיטרואןחליפי690ראי שמ חש+חימ'+צבע סיטרואן ~ C4
VM504GR107 05- '107 ~  07-011פיג'וחליפי180זכוכית לראי ימ
VM504PL107 05-  107 ~  07-011פיג'וחליפי384.5ראי שמ כבלים לצבע
VM504PR107 010- 107 ~  07-011פיג'וחליפי393ראי ימ כבלים לצבע
VM51565011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי200זכוכית  ראי ימ' - פיקנטו

VM52282GR08- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי453.6זכוכית ראי ימ' טיגואן
VM52282GR08- חליפי453.6זכוכית ראי ימ' טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VM5231765009 גולף-L גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי303.6זכוכית מראה
VM5231765009 גולף-L חליפי303.6זכוכית מראהVAG09-012  ~ גולף
VM52317BL09- גולף L גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי400.4איתות ראי
VM52317BL09- גולף L חליפי400.4איתות ראיVAG05-08  ~ גולף

VM523422EHPL014- קנגו ~ -014רנוחליפי905ראי שמ'+חש'+חימ' קנגו
VM523422EHPR012- קנגו ~ 08-013רנוחליפי905ראי ימ' - קנגו
VM523635EHPLקליאו ~ 07-012רנוחליפי820ראי שמאל קליאו 010-012 חש'+חימ'+לצבע

VM52381GR013- טנדר אמרוק + T5 -010 'אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי858.6זכוכית מראה ימ
VM52381GR013- טנדר אמרוק + T5 -010 'חליפי858.6זכוכית מראה ימVAG013-016 ~ אמרוק

VM52640L018- ראנג'רובר ספורט ~ -018לאנדרובר/רוברחליפי1710כיסוי ראי שמ' - רובר ספורט
VM52640R18-דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי1190כיסוי ראי חיצ' ימ'-דיסקברי-014/רובר ספורט

VM52825GL10- קאדי L פולקסווגןחליפי833.9זכוכית ראי
VM52825GL10- קאדי L חליפי833.9זכוכית ראיVAG

VM5320502LA3 013- '013-016אודיחליפי449זכוכית ראי שמ ~ A3
VM5320502LA3 013- 'חליפי449זכוכית ראי שמVAG013-016 ~ A3
VM5320502RA3 013- '013-016אודיחליפי449זכוכית ראי ימ ~ A3
VM5320502RA3 013- 'חליפי449זכוכית ראי ימVAG013-016 ~ A3

VM53741LQ5 '09-012אודיחליפי540זכוכית ראי שמ ~ Q5
VM53741LQ5 'חליפי540זכוכית ראי שמVAG09-012 ~ Q5

VM53752GLQ3 -015 '011-014אודיחליפי520זכוכית מראה שמ ~ Q3
VM53752GLQ3 -015 'חליפי520זכוכית מראה שמVAG011-014 ~ Q3

VM540510ELGQ50  -015 - '015אינפינטיחליפי513.57זכוכית ראי שמ- ~ Q50
VM542621EHLAVEO 06- 5שברולט קוריאהחליפי792מראה חצ' שמאלD ~ 04-08 אוואו

VM543308ER010- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי680ראי ימ' חש' ספארק
VM55108CLL 108 חליפי599ראי
VM55108CR107 13- 107 ~ 012-014פיג'וחליפי599ראי ימ' מושלם

VM551110PL010-015 5 'סד (F10) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי936.6כיסוי ראי שמ(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VM5511413LUE013- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי170פנס איתות מראה שמ' - קליאו/קפצ'ור
VM5511413RUE13- קפצ'ור ~ 014-020רנוחליפי170פנס איתות מראה ימ'- קליאו/קפצ'ור

VM5511PRX5 06-012 גיפ (E70) - 'ב.מ.וו / מיניחליפי290כיסוי ראי ימ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VM572011EHL016- 50איווקוחליפי2100מראה שמאל אייוקו דייליC15 ~ 011-017 ניו דיילי

VM581021EHFR015- לודג'י ~ -015דאצ'יהחליפי1200בית מראה ימ' -לודג'י
VM581021EHL015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי980בית מראה שמ' - סנדרו
VM581021EHR015- סנדרו ~ -015דאצ'יהחליפי980מראה ימ' -סנדרו
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VM598EHL4D  -018 4קיהחליפי2125מראה  שמ' מושלמת  - ריאוD ~ -018 ריאו
VM598EHR4D  -018 4קיהחליפי2125מראה  ימ' מושלמת  - ריאוD ~ -018 ריאו

VM60051EPL018- איביזה ~ -018סיאטחליפי1130בית ראי שמאל איביזה
VM60051EPL018- חליפי1130בית ראי שמאל איביזהVAG018- ~ איביזה
VM60051EPR018-  ארונה ~ 018-021סיאטחליפי1130בית ראי ימ' - ארונה
VM60051EPR018-  חליפי1130בית ראי ימ' - ארונהVAG018-021 ~ ארונה

VM60070EL018- לאון ~ 014-016סיאטחליפי296.1פנס איתות במראה שמ' איביזה
VM60070EL018- חליפי296.1פנס איתות במראה שמ' איביזהVAG014-016 ~ לאון
VM60070ER018-  לאון ~ 014-016סיאטחליפי296.1פנס לראי ימ' - איביזה
VM60070ER018-  חליפי296.1פנס לראי ימ' - איביזהVAG014-016 ~ לאון

VM600AGHR00-05 220 00-05מרצדסחליפי780זכוכית לראי ימ'+חמ' - מרצדס ~ (W220) S-CLASS
VM600HBR(W220) S-CLASS 00-05 - '00-05מרצדסחליפי1840בית ראי ימ ~ (W220) S-CLASS

VM602AL98-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי522.7ראי שמ'+3 כבל כיסוי גדול - אוקטביה
VM602AL98-05 חליפי522.7ראי שמ'+3 כבל כיסוי גדול - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VM602EHAL97- אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי451.4ראי שמ'חש גדולה+חימום אוקטביה
VM602EHAL97- חליפי451.4ראי שמ'חש גדולה+חימום אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VM602EHR98-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי522.7ראי ימ' חש' חמ'(ראי קטנה) - אוקטביה
VM602EHR98-05 חליפי522.7ראי ימ' חש' חמ'(ראי קטנה) - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VM603EHR98-05 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי451.4ראי ימ' חש' חמ' ראי גדולה - אוקטביה
VM603EHR98-05 חליפי451.4ראי ימ' חש' חמ' ראי גדולה - אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה

VM6049NEHL07- מרצדסחליפי1160ראי שמ' חש' אית'+חמ'+כבל ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VM6049NEHR07- מרצדסחליפי1160ראי ימ' חש' אית'+חמ'+כבל ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VM604GR98-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי194.4זכוכית לראי ימ' פאביה
VM604GR98-07 חליפי194.4זכוכית לראי ימ' פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VM604NEHPL98-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי522.7ראי שמ' חש' חמ' לצבע תושבת גדולה פאביה
VM604NEHPL98-07 חליפי522.7ראי שמ' חש' חמ' לצבע תושבת גדולה פאביהVAG00-05 ~ פאביה
VM604NEHPR98-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי565.9ראי ימ' חש' חמ' לצבע תושבת גדולה פאביה
VM604NEHPR98-07 חליפי565.9ראי ימ' חש' חמ' לצבע תושבת גדולה פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VM604NEHR98-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי565.9ראי ימ' חש' חמ' תושבת גדולה פאביה
VM604NEHR98-07 חליפי565.9ראי ימ' חש' חמ' תושבת גדולה פאביהVAG00-05 ~ פאביה

VM6052L08-013 מרצדסחליפי340זכוכית מראה חצ' שמ' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VM6052R08-013 מרצדסחליפי340זכוכית מראה חצ' ימ' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VM6053L08 מרצדסחליפי340זכוכית ראי שמ' ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VM6053R08 מרצדסחליפי340זכוכית ראי ימ'-ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר

VM6053WLEQA/020-  W247/E-CLASS/GLA/GLB  -021 - '010-016מרצדסחליפי583.28איתות ראי שמ ~ (W212) E-CLASS
VM6053WREQA/020-  W247/E-CLASS/GLA/GLB  -021 - '010-016מרצדסחליפי583.28איתות ראי ימ ~ (W212) E-CLASS

VM605AGHL04-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי248.4זכוכית לראי שמ' חמ' אוקטביה
VM605AGHL04-08 חליפי248.4זכוכית לראי שמ' חמ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VM605CPL04- אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי700כיסוי ראי שמ' אוקטביה
VM605CPL04- חליפי700כיסוי ראי שמ' אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה

VM605EHAL04-08 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי644ראי שמ' חש' חמ'+איתות אוקטביה
VM605EHAL04-08 חליפי644ראי שמ' חש' חמ'+איתות אוקטביהVAG01-05 ~ אוקטביה
VM605EHPR07 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי669.6ראי ימ חש' חמ'+פנס לצבע אוקטביה
VM605EHPR07 חליפי669.6ראי ימ חש' חמ'+פנס לצבע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VM605GHR04-08 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי209זכוכית לראי ימ' חמ' אוקטביה
VM605GHR04-08 חליפי209זכוכית לראי ימ' חמ' אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VM6061L019-  מרצדסחליפי354איתות ראי שמ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר
VM6061R019-  מרצדסחליפי354איתות ראי ימ' - ספרינטרW910) ~ -019) ספרינטר

VM607EHPAL07 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי711ראי שמ חש חמ לצבע פאביה
VM607EHPAL07 חליפי711ראי שמ חש חמ לצבע פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VM607EHPR07- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי711ראי ימ חש חמ לצבע פאביה
VM607EHPR07- חליפי711ראי ימ חש חמ לצבע פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VM608AGHL07- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי237.6זכוכית לראי שמ' חמ' רומסטאר -06 פאביה
VM608AGHL07- חליפי237.6זכוכית לראי שמ' חמ' רומסטאר -06 פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר

VM608CPL06- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי200כיסויי שמ לצבע פאביה-07 + רומסטאר
VM608CPL06- חליפי200כיסויי שמ לצבע פאביה-07 + רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VM608CPR06- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי200כיסויי ימ לצבע פאביה-07+רומסטאר
VM608CPR06- חליפי200כיסויי ימ לצבע פאביה-07+רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VM608EHPAL06- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי860ראי שמ חש חמ לצבע רומסטאר
VM608EHPAL06- חליפי860ראי שמ חש חמ לצבע רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר
VM608EHPR06 -רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי860ראי ימ חש חמ לצבע רומסטאר
VM608EHPR06 -חליפי860ראי ימ חש חמ לצבע רומסטארVAG07-015 ~ רום סטאר

VM608GHR07- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי140זכוכית לראי ימ' חמ' רומסטאר -06'פאביה
VM608GHR07- חליפי140זכוכית לראי ימ' חמ' רומסטאר -06'פאביהVAG07-015 ~ רום סטאר

VM609AGHL10 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי211.7זכוכית לראי שמ' חמ' סופרב 01-06+פאסט
VM609AGHL10 חליפי211.7זכוכית לראי שמ' חמ' סופרב 01-06+פאסטVAG03-05 ~ סופרב

VM609EHPAL01-06 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי2060.6ראי שמ' חש' חמ' לצבע סופרב
VM609EHPAL01-06 חליפי2060.6ראי שמ' חש' חמ' לצבע סופרבVAG03-05 ~ סופרב
VM609EHPR01-06 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי2060.6ראי ימ' חש' חמ' לצבע סופרב
VM609EHPR01-06 חליפי2060.6ראי ימ' חש' חמ' לצבע סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VM609GHR01-06 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי318.6זכוכית לראי ימ' חמ' סופרב
VM609GHR01-06 חליפי318.6זכוכית לראי ימ' חמ' סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VM610AGHL07- סופרב ~ 03-05סקודהחליפי318.6זכוכית לראי שמ' חמ' סופרב
VM610AGHL07- חליפי318.6זכוכית לראי שמ' חמ' סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VM610CPL07- סופרב ~ 03-05סקודהחליפי145.8כיסוי לראי שמ' סופרב
VM610CPL07- חליפי145.8כיסוי לראי שמ' סופרבVAG03-05 ~ סופרב
VM610CPR07- סופרב ~ 03-05סקודהחליפי145.8כיסוי לראי ימ' סופרב
VM610CPR07- חליפי145.8כיסוי לראי ימ' סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VM610EBAL07- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1685ראי שמ'חש'חמ'לצבע אית' מתקפלת סופרב
VM610EBAL07- חליפי1685ראי שמ'חש'חמ'לצבע אית' מתקפלת סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VM610EBCAL07-סופרב ~ 03-05סקודהחליפי2060.6ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות+זיכרון סופרב
VM610EBCAL07-חליפי2060.6ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות+זיכרון סופרבVAG03-05 ~ סופרב
VM610EBCR07-סופרב ~ 03-05סקודהחליפי2385ראי ימ' חש' חמ' לצבע+זיכרון+איתות סופרב
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VM610EBCR07-חליפי2385ראי ימ' חש' חמ' לצבע+זיכרון+איתות סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VM610EBR07 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי1704.2ראי ימ'חש'לצבע אית' מתקפלת סופרב
VM610EBR07 חליפי1704.2ראי ימ'חש'לצבע אית' מתקפלת סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VM610EHPAL07- סופרב ~ 03-05סקודהחליפי1685ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות סופרב
VM610EHPAL07- חליפי1685ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות סופרבVAG03-05 ~ סופרב
VM610EHPRפינים B 08 8סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1685ראי ימ' חש'-סופר
VM610EHPRפינים B 08 8חליפי1685ראי ימ' חש'-סופרVAG09-012 ~ סופרב

VM610GHR07- סופרב ~ 03-05סקודהחליפי420זכוכית לראי ימ' חמ' סופרב
VM610GHR07- חליפי420זכוכית לראי ימ' חמ' סופרבVAG03-05 ~ סופרב

VM611010MCLG021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי324.76כיסוי ראי שמ' - סונטה
VM611010MLLG021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי559.36פנס לראי שמ' - סונטה
VM611010MLRG021-  סונטה ~  -021יונדאיחליפי559.36פנס לראי ימ' - סונטה

VM61158MCLG019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי187.68כיסוי ראי שמ' - אקסנט
VM6115EHL(ידנית) נמו ~ 010-013סיטרואןחליפי386ראי שמ' - נמו -013

VM6115EHPSR07- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי736ראי ימ' חש' חמ' לצבע+חיישן פיורינו
VM6115GHL07- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי330זכוכית לראי שמ'+חמ' פיורינו
VM6115GHR07- פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי230זכוכית לראי ימ'+חמ' פיורינו

VM6118EHPL08- פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי895ראי שמ' חש' חמ' לצבע פרטנר
VM6118EHPSR08- פרטנר ~ 08-015פיג'וחליפי895ראי ימ' חש' חמ' לצבע+חיישן פרטנר

VM611CPL09 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי144כיסויי ראי שמ' אוקטביה
VM611CPL09 חליפי144כיסויי ראי שמ' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VM611CPR09 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי144כיסויי ראי ימ' אוקטביה
VM611CPR09 חליפי144כיסויי ראי ימ' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VM611EHPAL08- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1806ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות 6פין  אוקטביה
VM611EHPAL08- חליפי1806ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות 6פין  אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VM611EHPR08- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1806ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות 6פין אוקטביה
VM611EHPR08- חליפי1806ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות 6פין אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VM611GHL09-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי420זכוכית שמ' חמ' אוקטביה
VM611GHL09-013 חליפי420זכוכית שמ' חמ' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה
VM611GHR09-013 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי420זכוכית ראי ימ' חמ' אוקטביה
VM611GHR09-013 חליפי420זכוכית ראי ימ' חמ' אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VM611NEBAL08- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2447ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות 11פין אוקטביה
VM611NEBAL08- חליפי2447ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות 11פין אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VM61295MGRGI10  -020 - '020יונדאיחליפי424.12זכוכית ראי ימ- ~ I10
VM61295MLLGI10  -020 - '020יונדאיחליפי426.88איתות ראי שמ- ~ I10
VM61295MLRGI10  -020 - '020יונדאיחליפי437איתות ראי ימ- ~ I10

VM612EHPAL09- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1707.5ראי שמ' חימ' חש'+איתות סופרב
VM612EHPAL09- חליפי1707.5ראי שמ' חימ' חש'+איתות סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VM612EHPR09- סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1135ראי ימ' חימ' חש'+איתות סופרב
VM612EHPR09- חליפי1135ראי ימ' חימ' חש'+איתות סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VM61302MLLGI20 -012 - '012-015יונדאיחליפי288.88פנס איתות בראי שמ ~ I20
VM61304MLRGI-20 -019 019-020יונדאיחליפי778.32פנס לראי ימ' חיצוני ~ I20

VM6130AGHL013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי830ראי שמ' - קליאו
VM6130AGHR013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי830ראי ימ' - קליאו
VM6131EHPL09-012 - קנגו ~ 08-013רנוחליפי880ראי שמ' חש' חמ' לצבע - קנגו
VM6131EHPR09-012 - קנגו ~ 08-013רנוחליפי880ראי ימ' חש' חמ' לצבע - קנגו

VM6134WL010-014 - לוגן ~ 09-013רנוחליפי190פנס איתות שמ' במראה - פלואנס
VM6134WR09-014 - לוגן ~ 09-013רנוחליפי190פנס איתות במראה ימ' - פלואנס

VM6135EBAL09- קליאו ~ 07-012רנוחליפי630ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת לצבע 7פין קליאו
VM6135EHPAL09- קליאו ~ 07-012רנוחליפי652ראי שמ' חש' חמ' לצבע 5פין קליאו
VM6135EHPSR09- קליאו ~ 07-012רנוחליפי820ראי ימ' חש' חמ' לצבע+חיישן 7פין קליאו
VM61363MCLG019-  015-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי717.6כיסוי מראה שמ' - טוסון
VM6136EHPSR05- קליאו ~ 07-012רנוחליפי670ראי ימ' חש' חמ' +חיישן לצבע קליאו

VM6136GR05- קליאו ~ 07-012רנוחליפי130זכוכית לראי שמ' חמ' קליאו
VM6136MCLG019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי401.12כיסוי מראה שמ' פנ' - טוסון
VM6136MCRG019-  טוסון ~ 019-021יונדאיחליפי153.64כיסוי מראה ימ' פנ' - טוסון

VM6138EBR012- מגאן ~ 013-017רנוחליפי1903בית מראה ימ' - מגאן סטיישן
VM6139EHSL011- ניו סניק ~ 011-013רנוחליפי1670ראי חיצ' שמ' חש' חימ' אית' 9' -ניו סניק

VM613EHPL11- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1857.6ראי שמ' חש' לצבע יאטי
VM613EHPL11- חליפי1857.6ראי שמ' חש' לצבע יאטיVAG011-013 ~ יאטי
VM613EHPR11- יאטי ~ 011-013סקודהחליפי1857.6ראי ימ' חש' לצבע יאטי
VM613EHPR11- חליפי1857.6ראי ימ' חש' לצבע יאטיVAG011-013 ~ יאטי
VM6141EBR013-  פלואנס ~ 012-017רנוחליפי1508.59ראי ימ' מתקפל-פלואנס

VM6141EBSAR012-015 - פלואנס ~ 012-017רנוחליפי1290מראה חשמלית ימ' -פלואנס
VM6141EPLפלואנס ~ 010-011רנוחליפי915ראי חיצוני שמ' - פלואנס -010 חש' +איתו לצבע
VM6141EPR09-011 - פלואנס ~ 010-011רנוחליפי915ראי ימ' חש' +איתות לצבע פלואנס

VM6142EBFPSL017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי2240מראה שמאל - מגאן גרנד קופה
VM6142EBFPSR017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי2240מראה ימ' - מגאן גראנד קופה

VM6145EBPSL017- קליאו ~ -017רנוחליפי1910מראה שמ'- קליאו
VM6145EBPSR(11 פינים) קליאו ~ -017רנוחליפי1910מראה ימ' - קליאו -017

VM6146EPR03- קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי421.2ראי ימ' חש' לצבע -קסארה
VM6146PAL04- סקסו    01-03 -לא פעילסיטרואןחליפי452.5ראי שמ' ידני קסרה
VM614EHL(6 חוטים)אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1425ראי שמ' חש'+חימום אוקטביה -013
VM614EHL(6 חוטים)חליפי1425ראי שמ' חש'+חימום אוקטביה -013VAG013-016 ~ אוקטביה
VM614EHR(6 חוטים)אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1425ראי ימ' חש'+חימום אוקטביה -013
VM614EHR(6 חוטים)חליפי1425ראי ימ' חש'+חימום אוקטביה -013VAG013-016 ~ אוקטביה
VM614FHL(9חוטים)אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2139ראי שמ' חש'+חימ'+מתק' אוקטביה-014
VM614FHL(9חוטים)חליפי2139ראי שמ' חש'+חימ'+מתק' אוקטביה-014VAG013-016 ~ אוקטביה
VM614FHR(9חוטים)אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2139ראי ימ' חש'+חימ'+מתק' אוקטביה-013
VM614FHR(9חוטים)חליפי2139ראי ימ' חש'+חימ'+מתק' אוקטביה-013VAG013-016 ~ אוקטביה
VM614GHL013- סקודהחליפי260זכוכית ראי שמ' - אוקטביה
VM614GHL013- חליפי260זכוכית ראי שמ' - אוקטביהVAG

VM6156CPL07 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי153כיסוי ראי שמ' לצבע פונטו
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VM6156EPL07- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי523ראי שמ' חש' לצבע-גרנד פונטו
VM6156EPR05- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי523ראי ימ' חש' לצבע גרנד פונטו

VM6158EHPSRF-500'07-016פיאטחליפי680מראה חיצוני ימ ~ F500
VM6158EPL500 09- 07-016פיאטחליפי680ראי שמ' חש' הכנה לצבע פיאט ~ F500
VM6158EPR500 09- 07-016פיאטחליפי640ראי ימ' חש' הכנה לצבע פיאט ~ F500

VM6161ELSX4 06 '08-011סוזוקיחליפי960ראי שמ' חש ~ SX4
VM6161ERSX4 012-016 - '08-011סוזוקיחליפי960בית ראי ימ ~ SX4

VM618EBHPL020-  סקאלה ~  -020סקודהחליפי1790ראי שמ' - סקאלה
VM618EBHPL020-  חליפי1790ראי שמ' - סקאלהVAG020-  ~ סקאלה
VM618EBHPR020-  סקאלה ~  -020סקודהחליפי1790ראי ימ' - סקאלה
VM618EBHPR020-  חליפי1790ראי ימ' - סקאלהVAG020-  ~ סקאלה

VM618GHL020-  חליפי270.48זכוכית ראי שמ' - סקאלה
VM618GHR020-  חליפי270.48זכוכית ראי ימ' - סקאלה

VM6194EHPAL10- פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2076ראי שמ' חמ' צבע 6 פין פסאט
VM6194EHPAL10- חליפי2076ראי שמ' חמ' צבע 6 פין פסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VM6196EFPLT6 -016 - 016-020פולקסווגןחליפי2527ראי שמ' חש' מתקפ' הכנה לצבע ~ T6
VM6196EFPLT6 -016 - חליפי2527ראי שמ' חש' מתקפ' הכנה לצבעVAG016-020 ~ T6
VM6196EFPRT6.1 016-020 T6  -020 - 'חליפי2682.23בית ראי ימ

VM6196EHPAL10- 05-015פולקסווגןחליפי1072.4ראי שמ' לצבע טרנספורטר ~ T5
VM6196EHPAL10- חליפי1072.4ראי שמ' לצבע טרנספורטרVAG05-015 ~ T5
VM6196EHPR10- 05-015פולקסווגןחליפי1506ראי ימ' חש+חמ+צבע טרנספורטר ~ T5
VM6196EHPR10- חליפי1506ראי ימ' חש+חמ+צבע טרנספורטרVAG05-015 ~ T5

VM6197CPL08- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי739כיסוי לראי שמ' גולף
VM6197CPL08- חליפי739כיסוי לראי שמ' גולףVAG09-012  ~ גולף

VM6197EHPAL08- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1069ראי שמ' חש' חמ' לצבע 6פין גולף
VM6197EHPAL08- חליפי1069ראי שמ' חש' חמ' לצבע 6פין גולףVAG09-012  ~ גולף
VM6197EHPR08- גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי1069.2ראי ימ' חש' חמ' לצבע 6פין גולף
VM6197EHPR08- חליפי1069.2ראי ימ' חש' חמ' לצבע 6פין גולףVAG09-012  ~ גולף
VM62001MLG020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי3611ראי שמ' - וניו

VM62001MLRG020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי473.8פנס לראי ימ' - וניו
VM62001MRG020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי3611ראי ימ' - וניו
VM6201BGHL06- בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי151.2זכוכית נמוכה חמ' לראי שמ' בוקסר
VM6201BGHR06- בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי367.2זכוכית נמוכה חמ' לראי ימ' בוקסר

VM6201EHL(FT)06-015 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1806ראי שמ' חמ'+איתות דוקטו
VM6201EHR06- בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי1805.02ראי ימ' חש' חמ'+איתות בוקסר

VM6201EHR(FT)06-015 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1806ראי ימ' חש' חמ'+איתות דוקטו
VM6201EHSL(FT)06- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1806ראי שמ' חש' חמ'+פנס+חיישן דוקטו
VM6201GHL (PG)06- בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי356.4זכוכית עליונה לראי שמ' חמ' בוקסר

VM6201L06-15 בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי1806.02ראי שמ +איתות בוקסר
VM6201R06-015 בוקסר ~ 03-07פיג'וחליפי1805.02ראי ימ  +איתות בוקסר

VM6207EBL207 06- 207 ~  08-012פיג'וחליפי1900.8ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת לצבע+איתות
VM6207EBR207 06- 207 ~  08-012פיג'וחליפי1900.8ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות+חיישן

VM6207EHPL207 06- 207 ~  08-012פיג'וחליפי760ראי שמ' חש' חמ'+פנס
VM6207EHPSR207 06- 207 ~  08-012פיג'וחליפי760ראי ימ' חש' חמ'+פנס+חיישן

VM6207EL207 06- '207 ~  08-012פיג'וחליפי32פנס לראי שמ
VM6207GHR207 06- '207 ~  08-012פיג'וחליפי170זכוכית לראי ימ'+חמ

VM6207PL207 06- 207 ~  08-012פיג'וחליפי726ראי שמ'+כבל+איתות לצבע
VM6208EBFL208 013'208 ~ 012-018פיג'וחליפי1134ראי שמ
VM62154551013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי224.4כיסוי ראי שמ' - אוקטביה
VM62154551013- חליפי224.4כיסוי ראי שמ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VM6215WR09 אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי140פנס במראה ימין אוקטביה
VM6215WR09 חליפי140פנס במראה ימין אוקטביהVAG09-012 ~ אוקטביה

VM621821013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי196.24פנס איתות לראי ימ' - אוקטביה
VM621821013- חליפי196.24פנס איתות לראי ימ' - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VM621851013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי438.24זכוכית ראי ימין אוקטביה
VM621851013- חליפי438.24זכוכית ראי ימין אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VM6223EHPL010- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי975ראי שמ' חש' לצבע אקו מיקרה
VM6223EHPR011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי975ראי חיצוני ימ'  - אקו מיקרה
VM6233265009 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי475זכוכית מראה שמ' סופרב
VM6233265009 חליפי475זכוכית מראה שמ' סופרבVAG09-012 ~ סופרב
VM62332651010 סופרב ~ 09-012סקודהחליפי475.2זכוכית ראי ימ''-סופרב
VM62332651010 חליפי475.2זכוכית ראי ימ''-סופרבVAG09-012 ~ סופרב

VM6241EL011- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1352ראי חיצוני שמ' - ג'וק
VM6241ER010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1352ראי ימ' חש'+שחור ג'וק

VM62421EL14- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי2190מראה שמאל גוק
VM6242ELג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1350מראה ג'וק מ-15 שמאל חשמלית עם אתות לצבע

VM6244EBR07- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי600ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת+איתות יאריס
VM6244EHL07- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי989ראי שמ' חש' חמ' 5פין הוריס
VM6244EHR07- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי989ראי ימ' חש' חמ' 5פין הוריס
VM6254EBL04- ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1350ראי שמ' חש' מתקפלת+איתות ג'אז

VM6254EL-04 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1373ראי שמ' חש'+איתות ג'אז
VM6254ER04- ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי1373ראי חש' ימ'+איתות ג'אז
VM6255ERג'אז ~ 05-09הונדהחליפי980ראי חש' ימ' ג'אז -04 - בלי איתות
VM6256ER012-  ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1050מראה ימ' חיצ' - ג'אז

VM6260EPL4D -06 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי600ראי שמ' חש' לצבע יאריס
VM6260EPR06-4D יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי600ראי ימ' חש' לצבע יאריס
VM6261EPL06- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי640ראי חש' שמ' יאריס
VM6261EPR06- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי640ראי ימ' חש' יאריס

VM6261PR06- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי640ראי ימ' ידני לצבע יאריס
VM6263NEPL4D 08-010 4טויוטהחליפי736ראי שמ חש קורולהD ~ 08-010 קורולה
VM6263NEPR4D 08-010 4טויוטהחליפי736ראי ימ' חש' - קורולהD ~ 08-010 קורולה

VM6264NEBAL010-013 4טויוטהחליפי1710ראי שמ' מושלם(כיסוי+פנס)קורולהD ~ 011-012 קורולה
VM6264NEBALZZ010-013 4טויוטהחליפי1490ראי שמ' מושלם תקע עגול קורולהD ~ 011-012 קורולה
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VM6264NEBAR010-013 4טויוטהחליפי1710ראי ימ' מושלם(כיסוי+פנס)קורולהD ~ 011-012 קורולה

VM6264NEBARZZ010-013 4טויוטהחליפי1490ראי ימ' מושלם תקע עגול קורולהD ~ 011-012 קורולה
VM62655EHL4טויוטהחליפי1806ראי שמ' - קורולה -013 +חימום+מתקפל 9 חוטיםD ~ 013-015 קורולה
VM62655EHR4טויוטהחליפי1806ראי ימ' קורולה -013 7 חוטיםD ~ 013-015 קורולה
VM6265EFBL4טויוטהחליפי1806ראי שמ' - קורולה -013 +חימום+מתקפל 9 חוטיםD ~ 013-015 קורולה
VM6265EFBR4טויוטהחליפי1806ראי ימ'- קורולה -013 +חימום+מתקפל 9 חוטיםD ~ 013-015 קורולה

VM6265EHL4טויוטהחליפי1806ראי שמ' קורולה -013 7 חוטים +חימוםD ~ 013-015 קורולה
VM6265EHR4טויוטהחליפי1806ראי ימ' קורולה -013 7 חוטיםD ~ 013-015 קורולה

VM6265EL4טויוטהחליפי1640ראי שמ' - קורולה -013 5 חוטיםD ~ 013-015 קורולה
VM6265ER4טויוטהחליפי1640ראי ימ' קורולה -013 5 חוטים תקע עגולD ~ 013-015 קורולה
VM6266EL4D/5D  -019 4טויוטהחליפי2506בית ראי שמ' - קורולהD ~ 016-018 קורולה
VM6266ER4D/5D  -019 4טויוטהחליפי2506בית ראי ימ' - קורולהD ~ 016-018 קורולה

VM6267EBR014- 5טויוטהחליפי1510ראי ימ' חש'+איתות+חימום מתקפל הוריסD ~ -013 הוריס
VM6269EBR06-אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי860ראי ימ'-חש'-חמ'-מתקפלת לצבע+איתות אוונסיס

VM6269EHPAL06- אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי840ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות אוונסיס
VM6273EPL014-  יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1042מראה שמ' - יאריס
VM6273EPR13- יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1042מראה ימין יאריס
VM6276EBRCR-V 02- 02-05הונדהחליפי1130ראי ימ' חש' מתקפלת ~ CRV

VM6276ELCR-V 02-  '02-05הונדהחליפי1220ראי חש' שמ ~ CRV
VM6276ERCR-V 02- '02-05הונדהחליפי1220ראי חש' ימ ~ CRV

VM6277EBHLCRV 07- 08-012הונדהחליפי1550ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת ~ CRV
VM6279EBR06-08 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1593ראי ימ' חש' חמ' צבע קאמרי ללא איתות
VM6280EPL07- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2762ראי שמ' חש' לצבע+איתות קאמרי
VM6280EPR07- קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי2762ראי ימ' חש' לצבע+איתות קאמרי
VM6281EPL16-20 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1300מראה שמאל חשמלי+איתות ניקל טויוטה היילקס ויגו
VM6281EPR16-20 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1300מראה ימין חשמלי+איתות ניקל טויוטה היילקס ויגו

VM6282ELC-HR  -016 - '016טויוטהחליפי1800ראי שמ- ~ C-HR
VM6282ERC-HR  -016 - '016טויוטהחליפי1800ראי ימ- ~ C-HR

VM62891EL016 קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי800ראי חיצוני שמאל-קאמרי
VM62891ER017- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי800ראי ימין קאמרי
VM6290EBL013-015  אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2620בית ראי שמ' - אוטלנדר
VM6290EBR013- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2620ראי חש' חמ' ימ' - אוטלנדר

VM6301EHCL013- 301 - '301 ~ 013-018פיג'וחליפי869.4ראי שמ
VM6301EHCRHYBRID 015 אקורד ~ 012-017הונדהחליפי3988ראי ימ' מושלם+מצלמה אקורד

VM6302EHPAL08- 4פורדחליפי785ראי שמ' חש' חמ' לצבע מונדאוD ~ 08-011 מונדאו
VM6304AGHL08- 4פורדחליפי218זכוכית לראי שמ' חמ' פוקוסD ~ 08-010 פוקוס

VM6304EHPAL08-010 4פורדחליפי970ראי שמ לצבע חש חמ+פנס פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VM6304EHPAR08-010 4פורדחליפי970ראי ימ לצבע חש חמ+פנס פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VM6305EHPAL08- גלאקסי ~ 08-015פורדחליפי1120ראי שמ' חש'+איתות גלקסי
VM6305EHPR08- גלאקסי ~ 08-015פורדחליפי1120ראי ימ' חש'+איתות גלקסי

VM6305LEPSLA5D/4D/ST -012- 4פורדחליפי930ראי שמ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VM6305REPSLA5D/4D/ST -012 4פורדחליפי930ראי ימ' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס

VM6306RS-MAX -010 08-015פורדחליפי288פנס איתות בראי ימין ~ S-MAX
VM6308EBR308 07- 308  ~ 08-014פיג'וחליפי723.6ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות+חיישן

VM6308EHPL308 07- 308  ~ 08-014פיג'וחליפי806ראי שמ' חש' חמ' לצבע+איתות
VM6308EHPSR308 07- 308  ~ 08-014פיג'וחליפי806ראי ימ' חש' חמ' לצבע+איתות +חיישן

VM6308GHL308 07- '308  ~ 08-014פיג'וחליפי194.4זכוכית לראי שמ' חמ
VM6308GHR308 07- '308  ~ 08-014פיג'וחליפי194.4זכוכית לראי ימ' חמ
VM6311EHL02- קונקט ~ 02-010פורדחליפי785ראי שמ' חש' קונקט
VM6311EHR02- קונקט ~ 02-010פורדחליפי785ראי ימ' חש' חמ' קונקט

VM6313EHPL08- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי910ראי שמ' חש' חמ' לצבע+פנס פיאסטה
VM6313EHPR08- פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי910ראי ימי חש' חמ' לצבע+פנס פיאסטה

VM6315EBL06+ 4פורדחליפי1250ראי שמ' חש' חמ' מתקפלת לצבע+איתות-מונדאוD ~ 06-07 מונדאו
VM6315EBR05- 4פורדחליפי1250ראי ימ' חש' חמ' מתקפלת לצבע+איתות מונדאוD ~ 06-07 מונדאו

VM6318EHAL09- קונקט ~ 02-010פורדחליפי1140ראי שמ' חש' חמ' שחור קונקט
VM6323EHPAL11 מונדאו ~ 012-015פורדחליפי1290ראי שמ'-מונדאו
VM6323EHPAR4פורדחליפי1290ראי ימ' מונדאו -011 מושלםD ~ 08-011 מונדאו
VM6326EHPAL013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1200מראה שמ' חש'+איתות לצבע פיאסטה
VM6326EHPAR013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1200ראי ימין חש'+איתות לצבע פיאסטה

VM6362EHBL013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי1663ראי שמ' - ראפיד
VM6362EHBL013-  חליפי1663ראי שמ' - ראפידVAG013- ~ רפיד
VM6362EHBR013-  רפיד ~ -013סקודהחליפי1663ראי ימ' - ראפיד
VM6362EHBR013-  חליפי1663ראי ימ' - ראפידVAG013- ~ רפיד

VM6362EHL013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1076ראי שמ' מוש' חמ' מח' רפיד
VM6362EHL013- חליפי1076ראי שמ' מוש' חמ' מח' רפידVAG013- ~ רפיד

VM6362EHPL013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1076בית ראי שמ' חש' רפיד -013/טולדו
VM6362EHPL013- חליפי1076בית ראי שמ' חש' רפיד -013/טולדוVAG013- ~ רפיד
VM6362EHPR013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1076בית ראי ימ' חש' רפיד/טולדו
VM6362EHPR013- חליפי1076בית ראי ימ' חש' רפיד/טולדוVAG013- ~ רפיד
VM6373EHPLT5 016- '016-020פולקסווגןחליפי2168מראה שמ ~ T6
VM6373EHPLT5 016- 'חליפי2168מראה שמVAG016-020 ~ T6
VM6373EHPRT6  -016 - '016-020פולקסווגןחליפי2168בית ראי ימ ~ T6
VM6373EHPRT6  -016 - 'חליפי2168בית ראי ימVAG016-020 ~ T6

VM6375NEHPAL015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1731ראי שמ' חש'+אנטנה 5 פינים קאדי
VM6375NEHPAL015- חליפי1731ראי שמ' חש'+אנטנה 5 פינים קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VM6375NEHPAR015- קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי1731ראי ימ' חש'+אנטנה 5 פינים קאדי
VM6375NEHPAR015- חליפי1731ראי ימ' חש'+אנטנה 5 פינים קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VM6376EHPLS-MAX -08 '08-015פורדחליפי1200ראי חיצוני  שמ ~ S-MAX
VM6381EHPAL012- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1757מראה שמ' ג'טה
VM6381EHPAL012- חליפי1757מראה שמ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VM6381EHPAR011- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1757מראה ימ' חש'+איתות ג'טה
VM6381EHPAR011- חליפי1757מראה ימ' חש'+איתות ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה

VM6381EHRF-350 10-16 - '010-016פורדחליפי6840ראי ימ ~ F350
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VM6381EHRF-350 10-16 - '010-016פורדחליפי6840ראי ימ ~ F350

VM6381Lידני F350 012-010-016פורדחליפי4204מראה שמאל ~ F350
VM6381Lידני F350 012-010-016פורדחליפי4204מראה שמאל ~ F350

VM6421EL09-  מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי888.6ראי שמ' - מיטו
VM6443EPLI30 -012 - '012-018יונדאיחליפי1255ראי שמ ~ I30
VM6443EPRI30 -012 - 012-018יונדאיחליפי1255ראי ימ' חיצוני ~ I30

VM6447NEBHPL016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1965ראי שמ' - אילנטרה
VM6447NEBHPR016- אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1965ראי חיצ' ימ' - אילנטרה

VM6448EHLללא איתות I10  -015 - 'חליפי895ראי שמ
VM6448EHRללא איתות I10  -014 - 'חליפי895ראי ימ' חש

VM65155209 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי118כיסוי ראי שמ' - פיקנטו
VM65607MLLG016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי1171.8פנס לראי שמ' - ספורטאג

VM663EHL05- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי782ראי שמ' חש' חמ' - פנדה
VM663EHR05- פנדה ~ 05-08פיאטחליפי782ראי ימ' חש' חמ' - פנדה

VM663L03- פנדה ~ 04-05פיאטחליפי304ראי שמ'+3 כבלים פנדה
VM663R03- פנדה ~ 04-05פיאטחליפי304ראי ימ'+3 כבלים פנדה
VM664L09 פנדה ~ 09-012פיאטחליפי580ראי שמ ידני פנדה
VM664R09- פנדה ~ 09-012פיאטחליפי580מראה ימ ידני -פנדה

VM665123EBPL014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי938מראה שמ' פבייה
VM665123EBPL014- חליפי938מראה שמ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה
VM665123EBPR014- פאביה ~ 015-018סקודהחליפי938מראה ימ' פבייה
VM665123EBPR014- חליפי938מראה ימ' פבייהVAG015-018 ~ פאביה

VM666BL01- דובלו ~ 01-06פיאטחליפי530ראי שמ' ידני דובלו
VM666L01-06 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי342ראי שמ'+3 כבל - דובלו
VM666R01-06 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי337ראי ימ'+3 כבל - דובלו

VM667EL99-04 מולטיפלה ~ 01-09פיאטחליפי890ראי שמ' [חשמלי]-פיאט מונטיפלה
VM667ER99-04 מולטיפלה ~ 01-09פיאטחליפי890ראי ימ' [חשמלי]-פיאט מונטיפלה

VM667GHL99-04 מולטיפלה ~ 01-09פיאטחליפי230זכוכית עליונה לראי שמ'+חמ' מולטיפלה
VM667GHR99-04 מולטיפלה ~ 01-09פיאטחליפי230זכוכית עליונה לראי ימ'+חמ' מולטיפלה

VM668EHPL011-015 דובלו ~ 011-015פיאטחליפי986ראי שמ' (איתות למטה) - דובלו
VM669EHR011- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי1211ראי חיצוני ימ' - דובלו

VM6701CELD-MAX 03- דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1185ראי שמ' חש' ניקל
VM6701ELD-MAX 03- 'דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי501ראי חש  שמ

VM6701EPRD-MAX 03-  דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1060ראי ימ' חש' לצבע
VM6701ERD-MAX 03- 'דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי501ראי חש' ימ

VM6701LDMAX 03-07  איפון ~ 97-03איסוזוחליפי440ראי חיצוני שמ' שחור
VM6702EPRD-MAX 08- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1350ראי ימ' חש' לצבע+איתות

VM6702R08-011 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי440ראי ימ' (שחור) - דימקס
VM6703EHL10- 4שברולט קוריאהחליפי916.2ראי שמ' חמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז
VM6703EHR10- 4שברולט קוריאהחליפי916.2ראי ימ' חש' חמ' קרוזD ~ 09-011 קרוז

VM6704EFCL[ניקל]-דימקס -013-חש'+אית'+מתקפלת 10 פינים L דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1794מראה
VM6704EFCR[ניקל]-דימקס -013-חש'+אית'+מתקפלת 10 פינים R דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1794מראה

VM670551R015- ~ דיילי ~ 01-06איווקוחליפי1385ראי ימ' (מושלם) - יורוקארגו
VM6707EL95-99 סונומה 94-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי560ראי שמ' חש' סונומה

VM6707L94-98 סונומה 94-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי570ראי חיצ' שמ' -סונומה
VM6709R04-06 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי620ראי ימ' חש' מליבו

VM6710EL08-012 מליבו ~ 08-011שברולט אמריקהחליפי667ראי חיצוני שמ-מליבו
VM6711HL07- סילברדו ~ 06-10שברולט אמריקהחליפי1988מראה חיצונית שמ'+חימום סילברדו

VM6712EHL09- סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי2307ראי שמ'+חימום+איתות מחולק -סאוונה
VM6712EHR09- סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי2307ראי ימ'+חימום+ מחולק -סואנה

VM6801EHPL09- לוגן ~ 09-013רנוחליפי590ראי חש' חמ' שמ' -לוגן
VM6900EHL05- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי900ראי שמ' חש' חמ' סוויפט
VM6900EHR05- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי880ראי ימ' חש' חמ' סוויפט

VM6900ER05- סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי640ראי ימ' חש'  סוויפט
VM6904ELגרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי720ראי שמ' גראנד ויטארה 07-10 ללא איתות
VM6904ERגרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי720ראי ימ' גראנד ויטארה 07-10 ללא איתות
VM7177WLA180  -019 - '019מרצדסחליפי880איתות בראי שמ- ~ (W177) A-CLASS
VM7177WRA180  -019 - '019מרצדסחליפי880איתות בראי ימ- ~ (W177) A-CLASS

VM7230AGHL(W246) B-CLASS 012-018 - '012-018מרצדסחליפי841.8זכוכית ראי שמ ~ (W246) B-CLASS
VM7230AGHR(W213) E-CLASS  -017 - '012-018מרצדסחליפי841.8זכוכית ראי ימ ~ (W246) B-CLASS

VM7230CPL(W247) GLA/GLB  -020 - '020מרצדסחליפי1730כיסוי ראי שמ- ~ (W247) GLA
VM7230CPR(W247) GLA/GLB  -020 - '020מרצדסחליפי1730כיסוי ראי ימ- ~ (W247) GLB

VM7231CEHL08/-014- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1150ראי  חיצוני שמ' ניקל - האנטר
VM7231CEHR08/-014- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1150ראי  חיצוני ימ' ניקל - האנטר

VM7523EHPFR017-  אוקטביה ~ 017-019סקודהחליפי2907בית ראי ימ' - אוקטביה
VM7523EHPFR017-  חליפי2907בית ראי ימ' - אוקטביהVAG017-019 ~ אוקטביה

VM752NEBL09-סרטו ~ 06-010קיהחליפי990ראי שמ מושלם 8 פין חש+איתות פורטה+סרטו
VM752NEBR09-פורטה ~ 09-012קיהחליפי990ראי ימ' מוש'(8 פין חש+איתות) - פורטה/סרטו

VM752NEHPL09-10 קיהחליפי1110ראי חמ' חש' שמ' 6 פין+איתות פורטה+סרטו
VM754EHPL011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי865ראי שמ' חש'-שחור פיקנטו
VM754EHPR011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי865ראי ימ' שחור - פיקנטו
VM76132ELASX -017-  'חליפי1872ראי שמ

VM77073EPL020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5983.8ראי מושלם שמ' - ראם
VM77073EPR020-  ראם ~  -020קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5983.8ראי מושלם ימ' - ראם

VM80101L016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי395זכוכית מראה שמ' - סנטרה
VM80102L011- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי253זכוכית מראה שמ' - מיקרה
VM80102R011- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי253זכוכית מראה ימ' - אקו מיקרה

VM810525L11 שירוקו ~ 09-014פולקסווגןחליפי561.6זכוכית ראי שמ' שירוקו
VM810525L11 חליפי561.6זכוכית ראי שמ' שירוקוVAG09-014 ~ שירוקו

VM8118EHSR08- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי886מראה ימ מושלם ברלינגו חדש
VM8118GHR013-ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי302.4זכוכית מראה ימין ברלינגו
VM8118PSR10-12 ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי886ראי שמ' ברלינגו
VM812047L12+ ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי280.8עדשת מראה שמאל ג'טה
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VM812047L12+ חליפי280.8עדשת מראה שמאל ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VM812047R11- ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי280.8זכוכית מראה ימ' ג'טה
VM812047R11- חליפי280.8זכוכית מראה ימ' ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VM812302L013- רפיד ~ -013סקודהחליפי318זכוכית ראי שמ' רפיד
VM812302L013- חליפי318זכוכית ראי שמ' רפידVAG013- ~ רפיד
VM812302R013- רפיד ~ -013סקודהחליפי318זכוכית ראי ימ' רפיד
VM812302R013- חליפי318זכוכית ראי ימ' רפידVAG013- ~ רפיד
VM812763L13 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי397.4זכוכית שמ' - גולף
VM812763L13 חליפי397.4זכוכית שמ' - גולףVAG013-016  ~ גולף

VM8127CPR13 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי386כיסוי ראי ימ' - גולף
VM8127CPR13 חליפי386כיסוי ראי ימ' - גולףVAG013-016  ~ גולף
VM8129EHL013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1335מראה  שמ' - אמארוק
VM8129EHL013-016 חליפי1335מראה  שמ' - אמארוקVAG013-016 ~ אמרוק
VM8129EHR013-016 אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי1335ראי ימ' - אמרוק
VM8129EHR013-016 חליפי1335ראי ימ' - אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק

VM86410EHBL017- חליפי1580.6מראה שמ' - מגאן גרנד קופה
VM86410EHBR017-  חליפי1580.6מראה ימ' - מגאן גרנד קופה
VM879150501007 קורולה R 4טויוטהחליפי130כיסוי ראיD ~ 05-07 קורולה

VM879160EL015-  היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי1104כיסוי ראי שמ' - היילנדר
VM879310K070ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי160זכוכית ראי ימ-ויגו

VM88102L012-017 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי352זכוכית ראי שמ' (קטנה) - ראם
VM88102R011-017 ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי352זכוכית ראי ימ' (קטנה) - ראם

VM9526EHPL13- חליפי1778.38בית ראי גולף
VM960L92-97 940-960 לא פעיל - 91-97   940וולבוחליפי740ראי חצוני שמ' חש'+חמום
VM960R92-97 940-960 לא פעיל - 91-97   940וולבוחליפי740ראי חצוני ימ' חש'+חמום

VM962EHPL08- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי1005ראי שמ' חיצ' לצבע חש' ספלש
VM962EHPR08- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי1005ראי ימ' חש' לצבע' ספלש

VM962ML09- ספלאש ~ 010-011סוזוקיחליפי980ראי חיצוני שמ' ידני ספלאש
VM964AGHL06- קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי160זכוכית ראי שמ' חמ' קורסה

VM964CPR06- קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי564כיסוי ראי ימ' קורסה
VM964EHPAL06-  קורסה ~ 05-06אופל ישןחליפי640ראי שמ' חש' חמ' לצבע קורסה
VM966EHPAL02- וקטרה ~ 03-06אופל ישןחליפי620ראי שמ' חש' חמ'לצבע 5פין וקטרה

VM968CPR04- אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי155כיסוי לראי ימ' אסטרה
VM968EHALD5 04- אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי605ראי שמ' חש' חמ' אסטרה

VM968EHPALD5 04- אומגה ~ 01-04אופל ישןחליפי685ראי שמ' חש' חמ' לצבע אסטרה
VM968EHPRD5 05 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי685ראי ימ' חש' חמ' לצבע  אסטרה

VM968EHRD5 04- אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי771ראי חש' ימ' חמ' אסטרה
VM969EHSR04- מאסטר ~ 98-04רנוחליפי1850ראי ימ' חש' חמ'+חיישן מאסטר

VM969GHL02-08 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי125זכוכית ראי שמ' - טרפיק
VM970EHL016- טראפיק ~ -014רנוחליפי1300בית מראה שמ' - טראפיק

VM970EHPALD3 05- אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי660ראי שמ' חש' חמ' לצבע אסטרה
VM970EHPRD3 05- אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי880ראי ימ' חש' חמ' לצבע אסטרה
VM973AGHL2010 אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי260זכוכית ראי שמ' אסטרה 5 דל

VM973CPL2010 'אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי155כיסויי ראי שמ' אסטרה 5 דל
VM973CPR2010 'אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי155כיסויי ראי ימ' אסטרה 5 דל

VM973EHPAL11 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי960ראי שמ'-אסטרה
VM973EHPAR011- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי960ראי ימ'-אסטרה

VM973EHPR2010 אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי1100ראי שמ' ימ' חימ' לצבע אסטרה 5 דל
VM973GHR2010 'אסטרה ~ 011-014אופל ישןחליפי330זכוכית ראי ימ' אסטרה 5 דל

VM999L015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי2310ראי דלת שמ' כולל איתות - אאוטלנדר
VM999R015- אאוטלנדר ~ 016-017מיצובישיחליפי2310מראה מכלל דלת ימ' כולל איתות אאוטלנדר

VMJH191ER2D 95-03 קווליר 95-99שברולט אמריקהחליפי470ראי ימ קוואליר
VMU752PL09 פורטה ~ 09-012קיהחליפי880מראה שמ מושלם ידני ללא איתות פורטה
VMU752PR09 פורטה ~ 09-012קיהחליפי880מראה ימ מושלם ידני ללא איתות פורטה
VMVD070E98-95 לומינה 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי545ראי שמ חש לומינה

VN10036091A6 04 95-99אודיחליפי1077.8מאורר מזגן מושלם ~ A4
VN10036091A6 04 חליפי1077.8מאורר מזגן מושלםVAG95-99 ~ A4
VN10037091A5 -/ A4 016 -017- 016-021אודיחליפי1854.4כונס מאווררים ~ A5
VN10037091A5 -/ A4 016 -017- חליפי1854.4כונס מאוורריםVAG016-021 ~ A5
VN10066070A4 02-07 04-07אודיחליפי1720מאוורר מזגן ~ A3
VN10066070A4 02-07 חליפי1720מאוורר מזגןVAG04-07 ~ A3

VN100660701A4 03 02-04אודיחליפי1501.2מנוע מאוורר מזגן ~ A4
VN100660701A4 03 חליפי1501.2מנוע מאוורר מזגןVAG02-04 ~ A4

VN10066090A4 02 02-04אודיחליפי1366.2מאוורר מנוע ~ A4
VN10066090A4 02 חליפי1366.2מאוורר מנועVAG02-04 ~ A4

VN100660901A4 03 02-04אודיחליפי1501.2מנוע מאוורר רדיאטור ~ A4
VN100660901A4 03 חליפי1501.2מנוע מאוורר רדיאטורVAG02-04 ~ A4
VN100816090E-TRON/019-  A6  -019 - 016-019אודיחליפי4350מאוורר מנוע ~ A4
VN100816090E-TRON/019-  A6  -019 - חליפי4350מאוורר מנועVAG016-019 ~ A4
VN100816091A-6 12 07-015אודיחליפי5434מאורר מנוע ~ Q7
VN100816091A-6 12 חליפי5434מאורר מנועVAG07-015 ~ Q7

VN10096090A6 05-11  05-08אודיחליפי1501.2מנוע מאוורר ~ A6
VN10096090A6 05-11  חליפי1501.2מנוע מאווררVAG05-08 ~ A6

VN101216070016- 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי2966.3מאוורר מנוע מודל
VN101216080016- 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי986.33פילטר אוויר חימום מודל

VN10216090Q5 09 09-012אודיחליפי1028.2מאוורר מנוע ~ Q5
VN10216090Q5 09 חליפי1028.2מאוורר מנועVAG09-012 ~ Q5
VN10226090Q7 08 07-015אודיחליפי3218.4מנוע מאוורר ~ Q7
VN10226090Q7 08 חליפי3218.4מנוע מאווררVAG07-015 ~ Q7
VN10256071Q5/A5/A4 08-012 09-011אודיחליפי1996.9מאוורר פנימי ~ A4
VN10256071Q5/A5/A4 08-012 חליפי1996.9מאוורר פנימיVAG09-011 ~ A4
VN10286090A-6 09 אודי-L 09-010אודיחליפי2555.3מנוע מאוורר צד ~ A6
VN10286090A-6 09 אודי-L חליפי2555.3מנוע מאוורר צדVAG09-010 ~ A6



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VN10296080AQ3 -013- 013-016אודיחליפי2547.7מאוורר פנימי ~ A3
VN10296080AQ3 -013- חליפי2547.7מאוורר פנימיVAG013-016 ~ A3
VN10306090010- פביה/איביזה/A1 011-014אודיחליפי1690מאורר מנוע ~ A1
VN10306090010- פביה/איביזה/A1 חליפי1690מאורר מנועVAG011-014 ~ A1
VN10316080A8/015-  Q7  -019 - '018אודיחליפי3312.32מנוע מאוורר שמ- ~ Q8
VN10316080A8/015-  Q7  -019 - 'חליפי3312.32מנוע מאוורר שמVAG018- ~ Q8
VN10316090A8/015-  Q7  -019 - חליפי3312.32כונס מנוע מאווררים
VN11055000A4 98-00 פאסאט ~ 98-00פולקסווגןחליפי1046.5מאוורר מנוע פסאט
VN11055000A4 98-00 חליפי1046.5מאוורר מנוע פסאטVAG98-00 ~ פאסאט
VN11066080(OEM)02-08 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי371.5מאוורר פנימי פאסט 03-05/סופרב
VN11066080(OEM)02-08 חליפי371.5מאוורר פנימי פאסט 03-05/סופרבVAG01-05 ~ פאסאט
VN1106609005-07 פאביה ~ 05-07סקודהחליפי1144מאוורר מנוע מושלם פאביה
VN1106609005-07 חליפי1144מאוורר מנוע מושלם פאביהVAG05-07 ~ פאביה

VN11076090103-10 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2581.2מנוע מאוורר -טוארג
VN11076090103-10 חליפי2581.2מנוע מאוורר -טוארגVAG04-08 ~ טוארג

VN11086000דיזל TDI 06-08 ג'טה ~ 06-010פולקסווגןחליפי1495מאוורר מזגן ג'טה\גולף מושלם
VN11086000דיזל TDI 06-08 חליפי1495מאוורר מזגן ג'טה\גולף מושלםVAG06-010 ~ ג'טה
VN11086001A-5 013-015אודיחליפי5267כונס מאורר מושלם כולל מחשב +מאווררים  ~ A5
VN11086001A-5 חליפי5267כונס מאורר מושלם כולל מחשב +מאוורריםVAG013-015  ~ A5
VN1109609006-08 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי857.5מאורר מנוע קאדי
VN1109609006-08 חליפי857.5מאורר מנוע קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VN1110608008-פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2154.6מאוורר פנימי גולף -09/פאסט-08/טיגואן
VN1110608008-חליפי2154.6מאוורר פנימי גולף -09/פאסט-08/טיגואןVAG06-010 ~ פאסאט
VN11136090013- גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי810מנוע מאוורר ימ' פאסאט -015/אוקט+גולף
VN11136090013- חליפי810מנוע מאוורר ימ' פאסאט -015/אוקט+גולףVAG013-016  ~ גולף
VN11146090(מאוורר בלבד) גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי274.3מאוורר חש' גולף 93-97
VN11146090(מאוורר בלבד) חליפי274.3מאוורר חש' גולף 93-97VAG93-97  ~ גולף
VN1115607004-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי712.8מאוורר מזגן (קטן) גולף
VN1115607004-08 חליפי712.8מאוורר מזגן (קטן) גולףVAG05-08  ~ גולף
VN11156090FSI 04-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי2015כונס מאווררים מוש' גולף
VN11156090FSI 04-08 חליפי2015כונס מאווררים מוש' גולףVAG05-08  ~ גולף
VN11156091FSI 04-08 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1242כונס מאווררים ערום גולף
VN11156091FSI 04-08 חליפי1242כונס מאווררים ערום גולףVAG05-08  ~ גולף
VN1119607002-10פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי464.4מאוורר מזגן גולף03-06/פולו
VN1119607002-10חליפי464.4מאוורר מזגן גולף03-06/פולוVAG06-10 ~ פולו
VN11196090012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי918מאוורר מנוע - ג'טה
VN11196090012 חליפי918מאוורר מנוע - ג'טהVAG011-015  ~ ג'טה
VN1119609100- 5+/פביהD 03 5פולקסווגןחליפי634מאוורר מנוע פולוD ~  03-05 פולו
VN1119609100- 5+/פביהD 03 חליפי634מאוורר מנוע פולוVAG5D ~  03-05 פולו
VN11206080פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1074.6מאוורר פנימי פאסט03-05/סופרב02-08 6 יציאות
VN11206080חליפי1074.6מאוורר פנימי פאסט03-05/סופרב02-08 6 יציאותVAG01-05 ~ פאסאט
VN1120609003+ איביזה ~ 03-06סיאטחליפי797מאוורר מנוע איביזה/קורדובה
VN1120609003+ חליפי797מאוורר מנוע איביזה/קורדובהVAG03-06 ~ איביזה
VN1123600205- גולף/ON-04 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי2860כונס מאווררים מוש' טוראן
VN1123600205- גולף/ON-04 חליפי2860כונס מאווררים מוש' טוראןVAG04-010 ~ טוראן
VN11276070T5 06- (קטן) 05-015פולקסווגןחליפי1409.4מאוור מזגן ~ T5
VN11276070T5 06- (קטן) חליפי1409.4מאוור מזגןVAG05-015 ~ T5
VN1129607002-08גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי831.6מאוורר גולף 98-06/פולו
VN1129607002-08חליפי831.6מאוורר גולף 98-06/פולוVAG98-04  ~ גולף
VN11326090T5 03-09+מולטי ואן  -05- לא פעילפולקסווגןחליפי1347.8מנוע מאוורר מולטי ואן
VN11326090T5 03-09+חליפי1347.8מנוע מאוורר מולטי ואןVAGמולטי ואן  -05- לא פעיל
VN11416090CITIGO/MII/UP -14 014פולקסווגןחליפי1285.2מאורר מנוע-  ~ UP
VN11416090CITIGO/MII/UP -14 חליפי1285.2מאורר מנועVAG014-  ~ UP
VN11466090GTI 014 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי1393.2מאוורר מנוע-פולו
VN11466090GTI 014 חליפי1393.2מאוורר מנוע-פולוVAG014-017 ~ פולו

VN120216090איביזה/פביה/רפיד/פולו/A1 חליפי1632.08מאוורר מנוע
VN1202901009- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1420.2כונס מאוורר - איבזה
VN1202901009- חליפי1420.2כונס מאוורר - איבזהVAG09-010 ~ איביזה
VN12126090(1K0959455DL) 06 טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1506.6מנוע מאוורר -טולדו
VN12126090(1K0959455DL) 06 חליפי1506.6מנוע מאוורר -טולדוVAG06-012 ~ טולדו

VN12136090B(OEM)011- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1390מאוורר מנוע מוש' אביזה/פביה
VN12136090B(OEM)011- חליפי1390מאוורר מנוע מוש' אביזה/פביהVAG011-012 ~ איביזה

VN13016090(רק המאוורר+מנוע)TDI 07 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי966.6מאוורר מנוע אוקטביה
VN13016090(רק המאוורר+מנוע)TDI 07 חליפי966.6מאוורר מנוע אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה
VN1303609008- רום סטאר ~ 07-015סקודהחליפי1042.2מאוורר מנוע רום-סטאר/פביה
VN1303609008- חליפי1042.2מאוורר מנוע רום-סטאר/פביהVAG07-015 ~ רום סטאר
VN13056080OEM)05-אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי969.8מאוורר פנימי פביה-00/רום סטאר-06/פולו
VN13056080OEM)05-חליפי969.8מאוורר פנימי פביה-00/רום סטאר-06/פולוVAG01-05 ~ אוקטביה
VN1305609006-10 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי811.1מנוע מאוורר פביה 00-10/רום סטאר
VN1305609006-10 חליפי811.1מנוע מאוורר פביה 00-10/רום סטארVAG00-05 ~ פאביה
VN13066090אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1429.9מאוורר מנוע הגדול גולף בורה אוקטביה
VN13066090חליפי1429.9מאוורר מנוע הגדול גולף בורה אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VN1307609002-07 דיזל TDI פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1256מאורר מצנן - פביה
VN1307609002-07 דיזל TDI חליפי1256מאורר מצנן - פביהVAG00-05 ~ פאביה

VN13076090106-10 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי480מנוע מאוורר פביה 00-10/רום סטאר
VN13076090106-10 חליפי480מנוע מאוורר פביה 00-10/רום סטארVAG00-05 ~ פאביה

VN1309609099-05 אוקטביה ~ 01-05סקודהחליפי726.8מנוע מאוורר אוקטביה 11-01/בורה
VN1309609099-05 חליפי726.8מנוע מאוורר אוקטביה 11-01/בורהVAG01-05 ~ אוקטביה

VN131160701013- אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי1242מפוח פנימי למזגן אוקטביה/סופרב/גולף
VN131160701013- חליפי1242מפוח פנימי למזגן אוקטביה/סופרב/גולףVAG09-012 ~ אוקטביה

VN13116090013 גולף ~  013-016פולקסווגןחליפי2320כונס מאוור מושלם גולף
VN13116090013 חליפי2320כונס מאוור מושלם גולףVAG013-016  ~ גולף
VN160263901.9+20. 03-08 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי820.8כונס מאוורר- ברלינגו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VN16056090C4 06/307- 06-08סיטרואןחליפי637.2מאורר מצנן מים ~ C4
VN16096070C5/807 02- 02-04סיטרואןחליפי945מאורר מעבה ~ C5
VN16106090קסארה ~ 01-04סיטרואןחליפי1050מאוורר מנוע 307+קסרה

VN167115473001 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי189כונס אויר עליון היילקס
VN17016002206 99-03 206 ~  99-05פיג'וחליפי950.4מאוורר מצנן מושלם בודד
VN1701609008- אליזה C/207 207 ~  08-012פיג'וחליפי1290.6מאורר מנוע
VN17066090307 01-05 307 ~  01-05פיג'וחליפי1030מאורר רדיאטור מים בנזין
VN1715600208- בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי1880כונס מאוורר כפול מושלם דוקטו/בוקסר
VN19046090-010 אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי3445מאורר מנוע מושלם אינסיגנה -11/לקרוז
VN19056090011+ 5אופל (לובינסקי)חליפי1691מאורר רדיאטור עם מנוע אסטרה 013/קרוזD ~ 012-015 אסטרה
VN190860901.6 1.7 אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי2995כונס מאוורר מושלם אסטרה דיזל
VN19725970015-  טראפיק ~ -014רנוחליפי2451כונס  מאוורר מושלם  - טרפיק
VN1989197011 קולאוס ~ 09-014רנוחליפי1610כונס מנוע מושלם קולאוס

VN20031198-00 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי1150מאוורר מצנן מים בודד אסטרה
VN2003507005-08 אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי1120מאוורר מזגן מושלם אסטרה
VN2003607098-00 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי1150כונס  מזגן מושלם בודד אסטרה
VN2005607001-03 וקטרה ~ 01-02אופל ישןחליפי1450מאורר מזגן מושלם בודד קורסה
VN2105607004-08 דימקס ~ 06-07איסוזוחליפי1290מאוורר מזגן-די מקס
VN2105607108 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי690מאוורר מנוע - דימקס
VN22036090010-013 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי2780מאוורר מוש' מנוע לקרוס/לוצרן/אימפלה
VN25109090ATS -13 013-016קדילקחליפי3260מאוורר מושלם ~ ATS
VN2601600206- מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1762כונס כפול מושלם-מליבו
VN2607609011+ קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי2198.2כונס מאוררים מושלם קפטיבה
VN26086070010- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2250מאוורר מנוע מושלם טראוורס

VN263760901016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1125כונס בודד למאורר מנוע -אקווינוקס
VN2647091014 מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2754כונס אויר למאווררים-מליבו

VN2701607004+ 4שברולט קוריאהחליפי497.5כונס מזגן מושלם אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VN2701609004- אפיקה ~ 04-06שברולט קוריאהחליפי665מאוורר מצנן שברולט אופטרה
VN27026002AVEO 06- 5שברולט קוריאהחליפי95כונס מים ערוםD ~ 04-08 אוואו
VN270260905שברולט קוריאהחליפי934.8כונס מים מושלם אוואו -06בודדD ~ 04-08 אוואו
VN2703607005 4שברולט קוריאהחליפי495.1כונס מזגן מושלם אוואוD ~ 07-010 אוואו
VN2705609008-10 5שברולט קוריאהחליפי910מאורר מנוע אוואו ביגD ~ 08-010 אוואו
VN2706609009-011 4שברולט קוריאהחליפי2774.7מאוורר מצנן מושלם קרוזD ~ 09-011 קרוז
VN2706609110- 4שברולט קוריאהחליפי1546.5מניפה+מנוע בלבד למ"ע קרור קרוזD ~ 09-011 קרוז
VN27096090011- ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1278.4מאוורר רדיאטור ספארק
VN271760902.2L 012- קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי4943.8מאוורר למנוע קפטיבה
VN272360901.4 016 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1848.2מאוורר מנוע מושלם ספארק
VN2724901015 4שברולט קוריאהחליפי3190כונס אויר +מאורר סוניקD ~ 011-017 סוניק
VN28218697ASX -017- מיצובישיחליפי1590כונס אויר למאוורר מצנן מיםASX 017-019 ~ ג'יפון
VN3205600005- דובלו ~ 01-06פיאטחליפי1450מאוורר כפול מושלם דובלו
VN3206609095-92 טיפו ~ 89-96פיאטחליפי770מאורר מצנן פיאט טיפו
VN3207609006-09 פנדה ~ 05-08פיאטחליפי1390מאוורר למצנן - פנדה
VN3212609007- פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי1490מאוורר מושלם גראנד פונטו
VN32126091016- קובו (מסחרית) ~ -012פיאטחליפי1610מאוורר מנוע דיזל - פיורנו -010/קובו
VN3215609009 בראבו ~ 09-012פיאטחליפי690כונס אוויר למצנן מים[רק כונס]-ברבו
VN3501609009-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי1210מאוורר מנוע - פורטה
VN3502607007- (בנזין)4קיהחליפי645כונס מזגן מושלם ריאוD ~ 07-011 ריאו
VN3502609008-11 (בנזין)4קיהחליפי860מאורר מושלם מצנן מים ריאוD ~ 07-011 ריאו
VN3502609107 4קיהחליפי990מאורר מנוע/מזגן-ריאו דיזלD ~ 07-011 ריאו
VN3502609206-07 (בנזין)ריאו ~ 04-06קיהחליפי780כונס מים מושלם ריאו
VN3503609010- 5קיהחליפי1680מאורר מנוע קיה סידD ~ 08-012 סיד
VN3505609005- קרניבל ~ 07-010קיהחליפי780מאורר מנוע קרניבל
VN3509607102 קרניבל ~ 02-04קיהחליפי1150מאורר מזגן קרניבל
VN35176090011- פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1150מאורר מנוע מושלם  - פיקנטו
VN35196090010-012 סול ~ 011קיהחליפי1360מאוורר מצנן סול
VN3520607011- 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1550מאורר מושלם  - ספורטאג
VN35296090I-30 -014/5קיהחליפי1480מאורר מנוע סיד/פורטהD ~ 012-015 סיד
VN35386090013-015 'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי2150מאוורר מנוע ספורטאג
VN35426700016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי3150מאוורר מנוע - קרניבל
VN35436700014 אופטימה ~ 012-015קיהחליפי1480מאורר מנוע-אופטימה
VN35446070017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1275מאוורר מנוע (מושלם) - פיקנטו
VN35457091017- 4קיהחליפי1484כונס מאווררים מושלם  מנוע -ריוD ~ 015-017 ריאו
VN35466700018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי2022מאוורר מנוע סטוניק
VN35476090020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי2118מאוורר מנוע - סלטוס
VN35506090017-קיהחליפי3958מאוורר מנוע סטינגרGT ~ -017 סטינגר

VN371066090016 גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3740מאוורר מנוע גרנד שירוקי
VN37657091XT4  -019 - 019קדילקחליפי3323כונס אויר חשמלי- ~ XT4

VN381016090019- ~ ראנג'רובר ולאר ~ -019לאנדרובר/רוברחליפי7302כונס מאורר ראנג'רובר ולאר
VN38116090012-018 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי5756כונס מאורר מוש' איווק
VN38147091דיפנדר ~ -020לאנדרובר/רוברחליפי13919.31כונס מאוורר - דיפנדר(מושלם)  -020 / ראנגרובר ספורט
VN38157091010-013 ראנג'רובר ווג ~ 010-013לאנדרובר/רוברחליפי10836.68מאוורר מנוע (מושלם) - ראנג'רובר ווג
VN4002607098-05 סיריון ~ 00-05דיהטסוחליפי1065מאורר מזגן -סיריון
VN4003609007 סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי1310מנוע מאורר-סריון

VN421149701-02 4טויוטהחליפי1650כונס אויר למנוע מושלם  - קורולהD ~ 01-02 קורולה
VN42484972A016- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי2998כונס מאווררים מושלם-קורולה 19 + פריוס
VN430347091021-  סיינה ~ -021טויוטהחליפי3588כונס אויר למצנן מים - סיינה

VN4501609008-010 4טויוטהחליפי1155מאוורר רדיאטור מושלם -קורולהD ~ 08-010 קורולה
VN450216080G016-פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי842.72מנוע מאוורר ימ' פריוס

VN4502609006 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי345כונס אויר פיריוס
VN450316090G98+ 4טויוטהחליפי512.76מאוורר מנוע קורולהD ~ 98-00 קורולה
VN450326080G05-06 רנקס D5 5 רנקס ~ 05-07טויוטהחליפי1886.85מנוע מאורר קורולהD קורולה

VN4503607093-97 4טויוטהחליפי410כונס מזגן קורולהD ~ 93-97 קורולה
VN4504600298 4טויוטהחליפי785מאוורר מזגן קורולהD ~ 98-00 קורולה
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VN4504609006-010 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1980מאוורר מושלם - סיינה

VN450806070G96 4*4 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי858.07מאורר למצנן הילקס
VN4508609007- 4טויוטהחליפי883מאוורר מצנן מושלם קורולהD ~ 08-010 קורולה
VN451060901.5 00-05 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי990מאוורר רדיאטור יאריס

VN4510609011.3 04 יאריס ~ 03-05טויוטהחליפי940מאורר מנוע מושלם-יאריס
VN4519609010- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי2668כונס מאוררים מושלם פיריוס/הוריס
VN4526609005 4טויוטהחליפי1150מאוורר מוש' למנוע קורולהD ~ 05-07 קורולה
VN4528609098 4 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי1150מאורר מנוע ראב
VN4529607098 4  ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי970מאורר מזגן ראב
VN453760902.4 07-11 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1655מאוורר מנוע מושלם - קאמרי

VN453970921014 קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי2360כונס מאוררים (כפול) קאמרי
VN45416090RAV4 -013 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1589מאוורר כפול מושלם

VN454187091(כונס כפול) היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי2950כונס מאווררים היילנדר -15
VN45611972LE  -018 טויוטהחליפי5880כונס אויר מושלם - קאמריLE ~ -018 קאמרי
VN45686050(מושלם) C-HR 16- .016טויוטהחליפי3230מאוורר מנוע- ~ C-HR
VN45686090019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי3990מאוורר מנוע - ראב
VN48056090F32/F30 -017 'ב.מ.וו / מיניחליפי4147מאורר מנוע מוש(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VN48076090X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי3295מאוורר מנוע חש' מוש' ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VN48086090F15 X5 /F16 X6 -016 - 014-018ב.מ.וו / מיניחליפי4916מאורר מנוע ~ (F15) X5

VN481576090F10 5 -10 'ב.מ.וו / מיניחליפי3555.1כונס מאוורר מושלם מנוע סד(F10) 010-015 ~ 5 'סד
VN48166090017-  5 'סד  M5 (F90) - ב.מ.וו / מיניחליפי8697.36כונס מאוורר מושלם(M5 (F90  017- ~ 5 'סד
VN5001609105+ אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1170מנוע למאורר מזגן אקורד
VN5004607006-011 5הונדהחליפי1100מאורר מזגן מושלם-סיווקD ~ 06-011  סיוויק
VN50046071(רק המנוע) 4הונדהחליפי1100מנוע מאוורר מזגן-סיווק 06D ~ 06-09  סיוויק
VN5004609006- 5הונדהחליפי830מאוור רדיאטור סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
VN5005607001-05 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי830מאורר מזגן מושלם בודד סיויק
VN5005609001-06 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי723כונס מים מושלם סיויק
VN5007607005-ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי990מאוורר מזגן ג'אז
VN5007609005- ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי518מאוורר מנוע ג'אז
VN50096070CRV 07- 08-012הונדהחליפי1150מאורר למעבה מזגן הונדה ~ CRV
VN50096090CRV 08-012 - 08-012הונדהחליפי1150כונס אויר מושלם למזגן ~ CRV
VN5011609092-95 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי590מאוורר לרדיאטור-סיוויק
VN5012607009- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1750מאורר מעבה מזגן אינסייט
VN5012609009- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1150מאוורר רדיאטור אינסייט
VN5013607009-012 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי960מאוורר מזגן - אקורד
VN50146070010-012 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1360מנוע מאוורר למעבה מזגן - ג'אז
VN5014609009-012 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1180מאוורר מצנן - ג'אז
VN50156070016-020 '4הונדהחליפי2112.5מאוורר מושלם סיוויק 4דD ~ 012-017 סיוויק
VN501560905D -012 5הונדהחליפי1080מאוורר מנוע מזגן סיוויקD ~ 012-016  סיוויק
VN50177091CRV - 019 019-021הונדהחליפי1695כונס מאווררים מושלם  למצנן ~ CRV
VN50187091TYEP R 016 חליפי1905כונס מאווררים מושלם סיוויק

VN52314607002 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1036.8מאוורר מזגן-גולף
VN52314607002 חליפי1036.8מאוורר מזגן-גולףVAG98-04  ~ גולף
VN52314609001 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי928.8מנוע מאוורר-גולף
VN52314609001 חליפי928.8מנוע מאוורר-גולףVAG98-04  ~ גולף

VN52326080T-5 010 05-015פולקסווגןחליפי4748.48כונס מאווררים(מושלם) מנוע מנוע ~ T5
VN52326080T-5 010 חליפי4748.48כונס מאווררים(מושלם) מנוע מנועVAG05-015 ~ T5
VN6002607099-05 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי664מאוורר מזגן לאנטיס
VN60036090M3 1.6 04-08 4 ~ 04-08מזדהחליפי1990מאורר מושלם לרדיאטור מיםD M3
VN600370902000 מנוע M-3 04-08 4 ~ 04-08מזדהחליפי2260מאוור מנועD M3
VN600660004D 6 4 ~ 02-05מזדהחליפי1440כונס מאוררים כפול מושלם 03-08 מזדהD M6
VN60067999M6 02-08 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי230כונס מאווררים ערוםD M6
VN600760906 08+ 08-012מזדהחליפי1690כונס מאוררים מושלם מזדה ~ M6
VN6009607001-03 דמיו ~ 04-08מזדהחליפי1580מאוורר מזגן דמיו
VN60106090M5 05-010 - 05-010מזדהחליפי1130מאוורר מנוע מושלם ~ M5
VN60116070M3 -010 1.6 4 ~ 09-013מזדהחליפי1690מאוורר כפול מאזדהD M3
VN60116090M-3 09 2.0+ 4 ~ 09-013מזדהחליפי1490כונס מאווררים לרדיאטורD M3
VN60126000MPV 04-04-06מזדהחליפי1460כונס כפול מושלם ~ MPV
VN6013609008- 'אוט M2 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי1160מאורר למצנןD M2
VN60266090M3 -013 5 ~ 013-016מזדהחליפי2310מאוורר מנוע מושלם- 5דל/4דלD M3
VN60296090סדאן M-2 11 5 ~ 08-015מזדהחליפי1640מאורר מנועD M2
VN60306090CX3 017-018 - 017-018מזדהחליפי5180מאוור מנוע ~ CX-3
VN6103600200-05 4פורדחליפי995כונס מאוררים מושלם פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VN6104600298-04 4פורדחליפי1420מאוורר רדיאטור פוקוסD ~ 08-010 פוקוס
VN6104609004-08 קונקט ~ 02-010פורדחליפי1560מאורר מנוע קונקט
VN6106609008 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי2480כונס מאווררים מושלם טרנזיט
VN6106609108 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי2720כונס מאוורר כפול מושלם טרנזיט
VN61146090ST/4D/5D 012-015 4פורדחליפי1990מאוורר מנוע מוש' - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VN61276090011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1350מאורר מנוע אקספלורר
VN61276090011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1350מאורר מנוע אקספלורר

VN613316700017-  קוגה ~ 013-016פורדחליפי2150מאוורר מנוע מושלם - קוגה
VN61411972016-019 איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1362.5כונס מאוורר מוש' - איוניק
VN61526080I25 011-018יונדאיחליפי667מנוע מאוורר פנימי ~ I25
VN61961970018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי1235כונס מאוורר מושלם - קונה
VN7001609003-09 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי880מאוורר מנוע מושלם גייטס
VN70019090EV  -021 יונדאיחליפי1304מנוע מאוורר מנוע - קונהEV ~ -020 איוניק
VN7002607000-06 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי885כונס מזגן מושלם - אקסנט
VN7002609000-06 אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי265מאורר מצנן מים אקסנט
VN700460902.0L 04-08 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1734כונס מאוורר מושלם טוסון
VN70056090I30 08-012 - 08-012יונדאיחליפי998מאוורר מנוע מושלם ~ I30
VN70056091I30 08-012 - (ללא כונס) 08-012יונדאיחליפי998מאוורר מנוע+נגד ~ I30

VN700607095-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי660מאורר מזגן מושלם בודד - אקסנט
VN70072970019- אילנטרה ~ 019-021יונדאיחליפי1120מאוורר מנוע מושלם  - אילנטרה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VN7007607001-07 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי1998מאוורר מזגן אילנטרה
VN7007609001-07 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי880מאורר מנוע אלנטרה
VN7009607006-10 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1780מנוע מאורר-טוסון
VN7009609105- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1380מאורר מצנן טוסון
VN70116090I-10 10- 09-011יונדאיחליפי990מאורר מנוע מושלם ~ I10
VN70116091I-10 09-010 09-011יונדאיחליפי990מאורר מנוע מושלם ~ I10
VN70116092I10 -09 09-011יונדאיחליפי1155מאוורר מנוע מושלם ~ I10
VN7012606007-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי795כונס מזגן מושלם - אקסנט
VN7012609007-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי695כונס מצנן מים מושלם - אקסנט
VN7013600197-05 יונדאיחליפי1260מאוור מזגן שמ' טראקH-100 96-01 ~ טרק
VN70136070טראק H1-'יונדאיחליפי2195מאוורר מזגן ימH-100 96-01 ~ טרק
VN7013609007- אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי100כונס(רק הכונס) רדיאטור מים - אקסנט
VN7014607096-00 יונדאיחליפי960כונס מזגן מושלם לנטרהSW ~ 96-98 לנטרה
VN7016609007 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי956כונס למנוע-סנטה פה
VN7017609099-06 סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי1286מאוורר רדיאטור סונטה
VN70176091H-1  -04  01-05יונדאיחליפי380מאוורר מנוע ~ H-1

VN701916090GI20  -019 - 019-020יונדאיחליפי1326.64כונס מושלם למצנן ~ I20
VN70196090I20 08-012 - 08-012יונדאיחליפי1280מאוורר מים מושלם ~ I20
VN7022607000-05 סנטה פה ~ 00-05יונדאיחליפי956מאוורר מזגן - סנטה פה
VN7023607008 מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי990מאורר מעבה -מטריקס
VN70246090I25 -011 - 011-018יונדאיחליפי998מאוורר מנוע ~ I25
VN70256090IX35 -10 010-015יונדאיחליפי860מאוור מנוע יונדאי ~ IX35
VN70266090I35 11- 4 ~ 011-013יונדאיחליפי1316מאוורר מצנןD I35
VN7028607010- סנטה פה ~ 010-012יונדאיחליפי1590כונס מאוררים מושלם סנטה פה
VN70306070I800 10 09-017יונדאיחליפי516מאורר מזגן ~ I800
VN70306090I-800 -011 09-017יונדאיחליפי1490מאוורר מנוע מושלם ~ I800
VN70386090I35 -14 4 ~ 014-016יונדאיחליפי1390כונס אויר מושלםD I35

VN703860901IX35 -14 010-015יונדאיחליפי1640כונס מאווררים ~ IX35
VN703960901I25 -015  011-018יונדאיחליפי1517מאוורר מנוע מושלם ~ I25

VN70406090I-30 -016 013-018יונדאיחליפי1251מאוורר מנוע מושלם ~ I30 CW
VN70426090I40 012- 012-015יונדאיחליפי1690מאוורר מנוע מושלם ~ I40
VN70486090016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי2485מאוורר מושלם אלנטרה
VN7050607016-איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1278כונס מאוורר ערום איוניק

VN705307090G019-  אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי4243.04מאוורר - אקסנט
VN70537091(מושלם) אקסנט ~ 019-020יונדאיחליפי1342כונס + מאוורר למצנן - אקסנט -019

VN705387091018- קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי995כונס אוויר מושלם - קונה
VN70546090016-018 טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי950מאוורר מנוע מושלם - טוסון

VN705517091I10  -020 - 020יונדאיחליפי366.16כונס מאוורר ערום- ~ I10
VN70577091EV  -020 קיהחליפי2150כונס מאווררים מושלם - נירו/איוניקEV ~ -020 איוניק

VN70966070G019-  סנטה פה ~ 019-020יונדאיחליפי3608.24מאוורר למצנן מים - סנטה פה
VN7201607006/-014 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1150מאוורר מזגן האנטר
VN720360914מיצובישיחליפי1260מאוורר מנוע מוש' כפול לנסר -08/אאוטלנדרD ~ -08 לנסר
VN72226090(4 חוטים)ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1162מאוורר מוש' למצנן מים-ספייס סטאר/אטראז' -013
VN74016090010-016 מרצדסחליפי2980כונס כפול מושלם עם קלץ ספרינטר/קרפטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VN74066090W204 -'07-014מרצדסחליפי3506מאורר מוש ~ (W204) C-CLASS
VN74066091211 08-03-010מרצדסחליפי3512מניפת איוורור ~ (W211) E-CLASS
VN74176090(W167) GLE-COUPE  -020 - 020מרצדסחליפי12730.56מאוורר מנוע- ~ (W167) GLE-COUPE
VN74186090ML-350 014- 06-011מרצדסחליפי6237מאוורר מושלם ~ (W164) ML
VN74196090CLA 117 014- 012-018מרצדסחליפי3420מניפה למצנן ~ (W246) B-CLASS
VN7438607001-07 416 91-99מרצדסחליפי1280מאורר מזגן-ספרינטר ~ (W140) S-CLASS
VN74396090221 08+ 06-012מרצדסחליפי3840מאורר מנוע ~ (W221) S-CLASS
VN74406090C216 07 -013- 07-014מרצדסחליפי2890מאוורר פנימי למזגן עם מנוע ~ (C216) CL-CLASS
VN74466090W222 S-CLASS 013-017 - 013-017מרצדסחליפי5360כונס+מאורר למצנן מים ~ (W222) S-CLASS
VN74526090B-250 17 012-018מרצדסחליפי4287.36כונס מאוררים(מושלם)  מנוע ~ (W246) B-CLASS
VN74666090(W293) EQC  -019 - 019מרצדסחליפי10379כונס מאוורר מושלם- ~ (W293) EQC
VN8003607001-04 אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי1690מאוורר כפול מושלם אלמרה
VN8007609008- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי1190כונס מאורר מנוע מושלם - נוט -07/מיקרה
VN801160901.8L 08-010 טידה ~ 08-012ניסןחליפי1350מאוורר מנוע טידה
VN80206090011-  מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי731כונס מאוורר מנוע (מושלם) -אקו מיקרה
VN80276090016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי2295מאוורר מנוע (מושלם) - אקסטרייל
VN80346090015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי995מאוורר מנוע מושלם אלמרה
VN8045609014-17 קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1980מאוורר מנוע ניסן קשקאי
VN80457091014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1600כונס מאוררים מושלם - קשקאי
VN8046709119- אלטימה ~ -019ניסןחליפי2980כונס מאווררים מושלם אלטימה
VN8201609004-09 מגאן ~ 04-06רנוחליפי985מאוורר מנוע-מגאן
VN8207609096-04 קנגו ~ 98-03רנוחליפי1455כונס מאווררים מושלם קנגו
VN82136090פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1440מאוורר מנוע - פלואנס -010 בנזין/דיזל
VN8214609009- לוגן ~ 09-013רנוחליפי1460מאורר מנוע לוגן
VN8217609007-014 קליאו ~ 07-012רנוחליפי1248מאורר מצנן בודד קילאו
VN82327091015- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1360כונס מאוררים קליאו/לודגי
VN83116700QX60 17 015-021אינפינטיחליפי3180מאוורר לרדיאטור ~ QX60
VN8501607099-01 אימפרזה ~ 01-02סובארוחליפי1070מאוורר מזגן אימפרזה
VN8501609099-01 אימפרזה ~ 01-02סובארוחליפי890מאוורר מנוע מושלם-אימפרזה
VN85066090B4 04-08 04-06סובארוחליפי1180מאוורר מנוע ~ B4
VN8511609013 פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1580מנוע למאוורר מזגן פורסטאר

VN851286090019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1980כונס מאוורר מנוע מושלם - פורסטר
VN851296090019-  פורסטר ~ -019סובארוחליפי1980כונס מאוורר מזגן מושלם - פורסטר

VN8702609006 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1280מאוורר מנוע מוש' סוויפט
VN8704609001-05 איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי1050מאורר מנוע איגניס
VN8710607002-04 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי980מאוורר מזגן ליאנה
VN87126070SX4 08-011 -08-011סוזוקיחליפי740מאוורר למעבה מושלם ~ SX4
VN87126090SX4 08-011 - 08-011סוזוקיחליפי1440מאוורר למצנן מים ~ SX4
VN8713607002- גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי1240מאוורר מזגן מושלם גרנד ויטרה



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VN87136071XL-7 03-07 06-010סוזוקיחליפי1240מאוורר מזגן ~ XL-7
VN8716709214 קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי2508.4כונס מאורר מושלם-קרוסובר
VN8803609007-10 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1990מאורר מנוע מושלם גרנד צ'ירוקי
VN8809609008- טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1480מאורר מנוע בודד 4.0/3.8/3.3 וויאג'ר/טאון
VN8810609006 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1420מאורר מזגן 3.7 גרנד שירוקי

VN88266609015- ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1880כונס מאוור מושלם  ריינגייט
VN8827609008- ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי625כונס מאורר - ג'רני
VN88326090018-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי5006מאורר מנוע - ריינגלר

VN88334709117- פסיפיקה ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3980מאוורר מנוע  מושלם פסיפיקה
VN88347091016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי2541.5כונס מאווררים (מושלם) - סנטרה
VN88357091010- ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1498.55כונס מאווררים (מושלם) - ג'וק
VN8836709108- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי899כונס מאוורר מושלם - קשקאי
VN88387091020-  סנטרה ~ -020ניסןחליפי2055כונס מאוורר מושלם - סנטרה

VN884541216098-02 5טויוטהחליפי140כונס מזגן קורולהD ~ 98-00 קורולה
VN884567091018-  חליפי1550כונס  מאוררים (מושלם) מצנן - סיינה
VN884577091010- פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי1180מאוורר מזגן-פרדו
VN884587092CT200H 10-15/פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי835כונס רדיאטורים-פריוס

VN8847709103+ פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי608.6כונס אויר פרדו
VP288122098-02 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי990דלת ארגז אח מגנום

VR10027000A6 06-95-00אודיחליפי2138.4מעבה מזגן ~ A3
VR10027000A6 06-חליפי2138.4מעבה מזגןVAG95-00 ~ A3
VR10029002'אוט A6 97-04 3.0 - 04-07אודיחליפי3227מצנן מים ~ A3
VR10029002'אוט A6 97-04 3.0 - חליפי3227מצנן מיםVAG04-07 ~ A3

VR100290021'אוט A6 97-04 3.0 98-01אודיחליפי1620מצנן מים ~ A6
VR100290021'אוט A6 97-04 3.0 חליפי1620מצנן מיםVAG98-01 ~ A6

VR10037000A4 96 95-99אודיחליפי769.8מעבה מזגן אודי ~ A4
VR10037000A4 96 חליפי769.8מעבה מזגן אודיVAG95-99 ~ A4
VR10039002(ישן) A6 /02-05 2.0/1.8 A4 99-03 -95-00אודיחליפי3175.2מצנן מים ~ A3
VR10039002(ישן) A6 /02-05 2.0/1.8 A4 99-03 -חליפי3175.2מצנן מיםVAG95-00 ~ A3
VR10047000A4 02-07 01-03אודיחליפי940.92מעבה מזגן ~ A3
VR10047000A4 02-07 חליפי940.92מעבה מזגןVAG01-03 ~ A3
VR1005670297-01 דיזל TDI 1.9/1.8 A4/A6 04-07אודיחליפי905אינטרקולר ~ A3
VR1005670297-01 דיזל TDI 1.9/1.8 A4/A6 חליפי905אינטרקולרVAG04-07 ~ A3
VR10057000A6 98-01 98-01אודיחליפי1671.8מעבה מזגן בנזין ~ A6
VR10057000A6 98-01 חליפי1671.8מעבה מזגן בנזיןVAG98-01 ~ A6
VR10059000016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי3980מצנן מים פורד אדג
VR10059000016-'אדג' ~ 016-018פורדחליפי3980מצנן מים פורד אדג
VR1006900202-06 'אוט A-4 04-07אודיחליפי1801.4רדיאטור מים ~ A3
VR1006900202-06 'אוט A-4 חליפי1801.4רדיאטור מיםVAG04-07 ~ A3
VR10089002(חדש) A6/ 03-08 A4 03-06- 04-07אודיחליפי1801.4מצנן מים ~ A3
VR10089002(חדש) A6/ 03-08 A4 03-06- חליפי1801.4מצנן מיםVAG04-07 ~ A3

VR1010089002A4 94-00 95-99אודיחליפי1510מצנן מים אאודי ~ A4
VR1010089002A4 94-00 חליפי1510מצנן מים אאודיVAG95-99 ~ A4

VR10127000A4  -01209-011אודיחליפי2186.4מעבה מזגן אודי ~ A4
VR10127000A4  -012חליפי2186.4מעבה מזגן אודיVAG09-011 ~ A4
VR10157000Q7 -015 014-018אודיחליפי2502.6מעבה מזגן ~ A7
VR10157000Q7 -015 חליפי2502.6מעבה מזגןVAG014-018 ~ A7
VR10196802A6 05-11 05-08אודיחליפי2268קולר שמן ~ A6
VR10196802A6 05-11 חליפי2268קולר שמןVAG05-08 ~ A6
VR10197002A6 05-08 05-08אודיחליפי1723.7מעבה מזגן ~ A4
VR10197002A6 05-08 חליפי1723.7מעבה מזגןVAG05-08 ~ A4
VR10199002'אוט A6 05-08  3.0 05-08אודיחליפי2177.3רדיאטור מים ~ A4
VR10199002'אוט A6 05-08  3.0 חליפי2177.3רדיאטור מיםVAG05-08 ~ A4
VR10216700Q5 09-12-05-08אודיחליפי1502אינטרקולר טורבו ~ A4
VR10216700Q5 09-12-חליפי1502אינטרקולר טורבוVAG05-08 ~ A4
VR10219002Q5/A4 09-12 2.0- 09-011אודיחליפי2449.4רדיאטור מים ~ A4
VR10219002Q5/A4 09-12 2.0- חליפי2449.4רדיאטור מיםVAG09-011 ~ A4

VR102217000Q5 -017- 017-020אודיחליפי2525מעבה מזגן  ~ Q5
VR102217000Q5 -017- חליפי2525מעבה מזגןVAG017-020  ~ Q5

VR1022670207 טוארג Q7 '05-08אודיחליפי3317.8אינטר קולר שמ ~ A4
VR1022670207 טוארג Q7 'חליפי3317.8אינטר קולר שמVAG05-08 ~ A4
VR10226802Q7 06-10 07-015אודיחליפי1490.4קולר שמן מנוע ~ Q7
VR10226802Q7 06-10 חליפי1490.4קולר שמן מנועVAG07-015 ~ Q7
VR10227000Q7  07-015אודיחליפי2306.9מעבה מזגן ~ Q7
VR10227000Q7  חליפי2306.9מעבה מזגןVAG07-015 ~ Q7
VR1022900207-04 טוארג/Q7  -05 4.2 - 3.0 '07-015אודיחליפי2566.1מצנן מים אוט ~ Q7
VR1022900207-04 טוארג/Q7  -05 4.2 - 3.0 'חליפי2566.1מצנן מים אוטVAG07-015 ~ Q7
VR102490023.0 נפח Q5/A4/A5 08- 08-12אודיחליפי2436.5מצנן מים  ~ A5
VR102490023.0 נפח Q5/A4/A5 08- חליפי2436.5מצנן מיםVAG08-12  ~ A5
VR10257000A7 11- 011-013אודיחליפי2585.5מעבה אודי ~ A7
VR10257000A7 11- חליפי2585.5מעבה אודיVAG011-013 ~ A7
VR102590013.0 נפח A4/A5/A6/A7 09-014 05-08אודיחליפי2585.5רדיאטור מים ~ A4
VR102590013.0 נפח A4/A5/A6/A7 09-014 חליפי2585.5רדיאטור מיםVAG05-08 ~ A4
VR10266700014 דל4 סדן A3 -013-016אודיחליפי1170אינטרקולר ~ A3
VR10266700014 דל4 סדן A3 -חליפי1170אינטרקולרVAG013-016 ~ A3
VR102790001.4TSI 05- אוקטביה/לאון/אלטה/A3/S3 04-07אודיחליפי1890מצנן מים ~ A3
VR102790001.4TSI 05- אוקטביה/לאון/אלטה/A3/S3 חליפי1890מצנן מיםVAG04-07 ~ A3
VR10297000Q3 -015 011-014אודיחליפי2566.1מעבה מזגן ~ Q3
VR10297000Q3 -015 חליפי2566.1מעבה מזגןVAG011-014 ~ Q3
VR10299002Q3 12- / A6 011 95-97אודיחליפי1940רדיאטור מים ~ A6
VR10299002Q3 12- / A6 011 חליפי1940רדיאטור מיםVAG95-97 ~ A6
VR10309000A8 -015 011-014אודיחליפי3622.3רדיאטור מים ~ A8
VR10309000A8 -015 חליפי3622.3רדיאטור מיםVAG011-014 ~ A8
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VR10319001RS3  15 013-016אודיחליפי3363.1רדיאטור מים ~ A3
VR10319001RS3  15 חליפי3363.1רדיאטור מיםVAG013-016 ~ A3
VR10326700A4 01- 2.0 TDI 02-04אודיחליפי1720אינטרקולר שמ ~ A4
VR10326700A4 01- 2.0 TDI חליפי1720אינטרקולר שמVAG02-04 ~ A4
VR103390021.4L אוקטביה/Q2 -017 - אוקטביה ~ 013-016אודיחליפי2576.4רדיאטור מים
VR103390021.4L אוקטביה/Q2 -017 - חליפי2576.4רדיאטור מיםVAG013-016 ~ אוקטביה

VR103409001A5 -017 - 016-021אודיחליפי1990רדיאטור מים ~ A5
VR103409001A5 -017 - חליפי1990רדיאטור מיםVAG016-021 ~ A5

VR11016700LT 98-06 98-00פולקסווגןחליפי2340אינטרקולר ~ LT
VR11016700LT 98-06 חליפי2340אינטרקולרVAG98-00 ~ LT
VR11019001LT-06 01-07פולקסווגןחליפי2138.4רדיאטור מיים ~ LT
VR11019001LT-06 חליפי2138.4רדיאטור מייםVAG01-07 ~ LT
VR11026700011 פאסאט ~ 011-014פולקסווגןחליפי2360אינטרקולר פאסאט
VR11026700011 חליפי2360אינטרקולר פאסאטVAG011-014 ~ פאסאט

VR11036802B(OEM)גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי855.4מקרר שמן פאסאט98-00/אוקטביה97-11/בורה
VR11036802B(OEM)חליפי855.4מקרר שמן פאסאט98-00/אוקטביה97-11/בורהVAG93-97  ~ גולף

VR1105680202-08 סופרב ~ 03-05סקודהחליפי864.5קולר שמן-סופרב
VR1105680202-08 חליפי864.5קולר שמן-סופרבVAG03-05 ~ סופרב
VR1105900202-05  פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי894.24מצנן מים פאסט
VR1105900202-05  חליפי894.24מצנן מים פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VR11059012OEM)סופרב02-06 2.0בנזין אוט/A4/פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1620מצנן מים פאסט
VR11059012OEM)סופרב02-06 2.0בנזין אוט/A4/חליפי1620מצנן מים פאסטVAG01-05 ~ פאסאט

VR110619000Q7  -016 - 07-015אודיחליפי2758.9מצנן מים ~ Q7
VR110619000Q7  -016 - חליפי2758.9מצנן מיםVAG07-015 ~ Q7

VR1106680203-07 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי1140.5מצנן שמן טוראג
VR1106680203-07 חליפי1140.5מצנן שמן טוראגVAG04-08 ~ טוארג
VR1106700004-08 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2138.4מעבה מזגן ג'יפ טוארג
VR1106700004-08 חליפי2138.4מעבה מזגן ג'יפ טוארגVAG04-08 ~ טוארג
VR11067002013- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי3356.6מעבה מזגן קאיין
VR11067002013- חליפי3356.6מעבה מזגן קאייןVAG09-018 ~ טוארג
VR11069001013- טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2540.2מצנן מים - קאיין
VR11069001013- חליפי2540.2מצנן מים - קאייןVAG09-018 ~ טוארג
VR1106900209 טוארג ~ 04-08פולקסווגןחליפי2540.2מצנן מים - טוארג 04-08 / קאיין
VR1106900209 חליפי2540.2מצנן מים - טוארג 04-08 / קאייןVAG04-08 ~ טוארג

VR110707000A7/A5/A6/A4 -018 - 014-018אודיחליפי1620מעבה מזגן ~ A7
VR110707000A7/A5/A6/A4 -018 - חליפי1620מעבה מזגןVAG014-018 ~ A7

VR1107700094-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי654מעבה מזגן - פולו/איביזה
VR1107700094-00 חליפי654מעבה מזגן - פולו/איביזהVAG95-00 ~  פולו
VR110867021.9דיזלL 04-010 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי2540.2אינטרקולר גולף/ג'טה/אוקטביה
VR110867021.9דיזלL 04-010 חליפי2540.2אינטרקולר גולף/ג'טה/אוקטביהVAG01-05 ~ פאסאט
VR1109670006-10 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי2090אינטרקולר (הגדול) טוראן/קאדי
VR1109670006-10 חליפי2090אינטרקולר (הגדול) טוראן/קאדיVAG04-010 ~ טוראן
VR1109700206-10 טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1490.4מעבה מזגן טוראן/קאדי
VR1109700206-10 חליפי1490.4מעבה מזגן טוראן/קאדיVAG04-010 ~ טוראן
VR1109900205- טוראן ~ 04-010פולקסווגןחליפי1736.6מצנן מים פאסאט -010/סופרב/קאדי
VR1109900205- חליפי1736.6מצנן מים פאסאט -010/סופרב/קאדיVAG04-010 ~ טוראן
VR11109002'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1244.2רדיאטור מים-גולף -09 אוטו
VR11109002'חליפי1244.2רדיאטור מים-גולף -09 אוטוVAG05-08  ~ גולף
VR11111000XF 012-015 - 012-015יגוארחליפי1380מעבה מזגן ~ XF
VR11137000014/012 פולקסווגןחליפי2008.8מעבה מזגן-פאסטCC ~ 014-018 פאסאט
VR11137000014/012 חליפי2008.8מעבה מזגן-פאסטVAGCC ~ 014-018 פאסאט
VR1114680098-04 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1270.1מצנן שמן לגיר גולף
VR1114680098-04 חליפי1270.1מצנן שמן לגיר גולףVAG98-04  ~ גולף
VR1114680102-13 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי751.7מצנן שמן מנוע גולף 98/אוקט 97-13/סופרב
VR1114680102-13 חליפי751.7מצנן שמן מנוע גולף 98/אוקט 97-13/סופרבVAG98-04  ~ גולף
VR1114680298-06 גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי946.1מצנן שמן בורה 99-05/גולף
VR1114680298-06 חליפי946.1מצנן שמן בורה 99-05/גולףVAG98-04  ~ גולף

VR11146802B(OEM)גולף ~  98-04פולקסווגןחליפי1360.8מצנן שמן מנוע גולף-98/אוקט97-13/סופרב
VR11146802B(OEM)חליפי1360.8מצנן שמן מנוע גולף-98/אוקט97-13/סופרבVAG98-04  ~ גולף

VR1114700092-97 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי933.1מעבה מזגן גולף
VR1114700092-97 חליפי933.1מעבה מזגן גולףVAG93-97  ~ גולף
VR1114900196- 1.6-2.0 גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי980רדיאטור מים גולף
VR1114900196- 1.6-2.0 חליפי980רדיאטור מים גולףVAG93-97  ~ גולף
VR11149002'גולף ~  93-97פולקסווגןחליפי711.5רדיאטור מים גולף 97-93 אוט
VR11149002'חליפי711.5רדיאטור מים גולף 97-93 אוטVAG93-97  ~ גולף
VR11157000(!!!!!עם מייבש)גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1360.8מעבה גולף/אוקטביה 04-08
VR11157000(!!!!!עם מייבש)חליפי1360.8מעבה גולף/אוקטביה 04-08VAG05-08  ~ גולף
VR1116680201-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1010.9מצנן שמן פאסט
VR1116680201-05 חליפי1010.9מצנן שמן פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VR1116700001-05 פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי1490.4מעבה מזגן פאסאט
VR1116700001-05 חליפי1490.4מעבה מזגן פאסאטVAG01-05 ~ פאסאט
VR111890021.4/1.2 08-קאדי/A3/גולף ~  09-012פולקסווגןחליפי2058רדיאטור מים גולף/אוקטביה
VR111890021.4/1.2 08-קאדי/A3/חליפי2058רדיאטור מים גולף/אוקטביהVAG09-012  ~ גולף
VR111970022012 ג'טה ~  011-015פולקסווגןחליפי1594.1מעבה מזגן ג'טה/גולף
VR111970022012 חליפי1594.1מעבה מזגן ג'טה/גולףVAG011-015  ~ ג'טה
VR1121900211- טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1788.5רדיאטור מים טיגואן
VR1121900211- חליפי1788.5רדיאטור מים טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VR1124900098-04 חיפושית ~ 99-04פולקסווגןחליפי1520מצנן מים 1.8/1.9/2.0 חיפושית
VR1124900098-04 חליפי1520מצנן מים 1.8/1.9/2.0 חיפושיתVAG99-04 ~ חיפושית
VR11276700T5 06 (אינטרקולר)05-015פולקסווגןחליפי3058.6מצנן טורבו ~ T5
VR11276700T5 06 (אינטרקולר)חליפי3058.6מצנן טורבוVAG05-015 ~ T5
VR11277000T5 06-  05-015פולקסווגןחליפי1924.6מעבה מזגן ~ T5
VR11277000T5 06-  חליפי1924.6מעבה מזגןVAG05-015 ~ T5
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VR11279000(71X47) TDI 1.9 04- T-5 05-015פולקסווגןחליפי1749.6רדיאטור ~ T5
VR11279000(71X47) TDI 1.9 04- T-5 חליפי1749.6רדיאטורVAG05-015 ~ T5
VR11279002T5 06-04 05-015פולקסווגןחליפי1879.2רדיאטור מים ~ T5
VR11279002T5 06-04 חליפי1879.2רדיאטור מיםVAG05-015 ~ T5
VR11287000T5 010-05-015פולקסווגןחליפי1524.12מעבה מזגן ~ T5
VR11287000T5 010-חליפי1524.12מעבה מזגןVAG05-015 ~ T5
VR11287001T5   010-013 05-015פולקסווגןחליפי1880מאייד מזגן ~ T5
VR11287001T5   010-013 חליפי1880מאייד מזגןVAG05-015 ~ T5
VR11289002TDI 2.0L T5 010-05-015פולקסווגןחליפי2151.4רדיאטור מים ~ T5
VR11289002TDI 2.0L T5 010-חליפי2151.4רדיאטור מיםVAG05-015 ~ T5
VR1130670004- פאסאט ~ 01-05פולקסווגןחליפי2540.2אינטרקולר טיאגואן/פאסט
VR1130670004- חליפי2540.2אינטרקולר טיאגואן/פאסטVAG01-05 ~ פאסאט
VR11306702TDI 04-09 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי2455אינטרקולר פאסאט דיזל
VR11306702TDI 04-09 חליפי2455אינטרקולר פאסאט דיזלVAG06-010 ~ פאסאט
VR1130680107 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי803.5קולר שמן גיר פאסט
VR1130680107 חליפי803.5קולר שמן גיר פאסטVAG06-010 ~ פאסאט
VR1130680206-010 פאסאט ~ 06-010פולקסווגןחליפי1244.2קולר שמן - פאסאט
VR1130680206-010 חליפי1244.2קולר שמן - פאסאטVAG06-010 ~ פאסאט
VR11307002ON TDI-06 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1749.6מעבה דיזל פאסאט
VR11307002ON TDI-06 חליפי1749.6מעבה דיזל פאסאטVAG05-08  ~ גולף
VR11329002013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2397.6רדיאטור מים טנדר אמרוק
VR11329002013- חליפי2397.6רדיאטור מים טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VR11337000013- אמרוק ~ 013-016פולקסווגןחליפי2579מעבה מזגן טנדר אמרוק
VR11337000013- חליפי2579מעבה מזגן טנדר אמרוקVAG013-016 ~ אמרוק
VR1134680200-08 פולו ~ 06-10פולקסווגןחליפי751.7קולר שמן פולו 06/פביה
VR1134680200-08 חליפי751.7קולר שמן פולו 06/פביהVAG06-10 ~ פולו
VR11356700015-  קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי2290מצנן מים - קאדי
VR11356700015-  חליפי2290מצנן מים - קאדיVAG016-020 ~ קאדי
VR1135680211 קאדי ~ 05-015פולקסווגןחליפי894.2קולר שמן מנוע-קאדי
VR1135680211 חליפי894.2קולר שמן מנוע-קאדיVAG05-015 ~ קאדי
VR1137900295-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי1114.6רדיאטור מים-פולו
VR1137900295-00 חליפי1114.6רדיאטור מים-פולוVAG95-00 ~  פולו
VR1138900201-00 פולו  ~ 95-00פולקסווגןחליפי762.06מצנן מים פולו
VR1138900201-00 חליפי762.06מצנן מים פולוVAG95-00 ~  פולו
VR1139670006-  213/209 ספרינטר/TDI 2.5 קרפטר ~ 08-017פולקסווגןחליפי3304.8אינטרקולר קרפטר
VR1139670006-  213/209 ספרינטר/TDI 2.5 חליפי3304.8אינטרקולר קרפטרVAG08-017 ~ קרפטר
VR11407000010-09 טיגואן ~ 08-010פולקסווגןחליפי1080.84מעבה מזגן טיגואן
VR11407000010-09 חליפי1080.84מעבה מזגן טיגואןVAG08-010 ~ טיגואן
VR11417000MII/UP -14 014פולקסווגןחליפי1560מעבה מזגן-  ~ UP
VR11417000MII/UP -14 חליפי1560מעבה מזגןVAG014-  ~ UP
VR11459002TSI 1.4 -09 פולו  ~ 010-013פולקסווגןחליפי1658.9רדיאטור מים פולו
VR11459002TSI 1.4 -09 חליפי1658.9רדיאטור מים פולוVAG010-013 ~  פולו
VR11629002T5  -03 05-015פולקסווגןחליפי1918.1רדיאטור מים 2.5 טרנספורט ~ T5
VR11629002T5  -03 חליפי1918.1רדיאטור מים 2.5 טרנספורטVAG05-015 ~ T5
VR11636700'טוארג ~ 09-018פולקסווגןחליפי2929מצנן טורבו טוארג -10 ימ
VR11636700'חליפי2929מצנן טורבו טוארג -10 ימVAG09-018 ~ טוארג
VR116715021.8 08-05 גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי2190אינטר קולר גולף אוקטביה
VR116715021.8 08-05 חליפי2190אינטר קולר גולף אוקטביהVAG05-08  ~ גולף
VR11687000T5 016- 016-020פולקסווגןחליפי3434.4מעבה מזגן ~ T6
VR11687000T5 016- חליפי3434.4מעבה מזגןVAG016-020 ~ T6
VR11901502'גולף ~  05-08פולקסווגןחליפי1613.5רדיאטור מים- קאדי אוקטביה+גולף 08-05 אוט
VR11901502'חליפי1613.5רדיאטור מים- קאדי אוקטביה+גולף 08-05 אוטVAG05-08  ~ גולף
VR1202700009- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1465.8מעבה מזגן סיאט איביזה
VR1202700009- חליפי1465.8מעבה מזגן סיאט איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VR12029000013- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי517.08מצנן חום איביזה -09/טולדו
VR12029000013- חליפי517.08מצנן חום איביזה -09/טולדוVAG09-010 ~ איביזה
VR1202900209- איביזה ~ 09-010סיאטחליפי1110מצנן מים איביזה
VR1202900209- חליפי1110מצנן מים איביזהVAG09-010 ~ איביזה
VR12047000012- סיטיגו/MII 012 מיי ~ -012סיאטחליפי1451.5מעבה מזגן
VR12047000012- סיטיגו/MII 012 חליפי1451.5מעבה מזגןVAG012- ~ מיי
VR12049002MII 012 - מיי ~ -012סיאטחליפי1283רדיאטור מים
VR12049002MII 012 - חליפי1283רדיאטור מיםVAG012- ~ מיי
VR1207680297-02 איביזה ~ 97-00- לא פעילסיאטחליפי816.5מצנן שמן -אלתיאה 96-010/קורדובה/איביזה
VR1207680297-02 חליפי816.5מצנן שמן -אלתיאה 96-010/קורדובה/איביזהVAGאיביזה ~ 97-00- לא פעיל
VR120790021.0 96-94 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי661רדיאטור מים-איביזה
VR120790021.0 96-94 חליפי661רדיאטור מים-איביזהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VR12129002טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1153.4רדיאטור מים טלדו/אוקטביה-04/קאדי-04/ג'יטה
VR12129002חליפי1153.4רדיאטור מים טלדו/אוקטביה-04/קאדי-04/ג'יטהVAG06-012 ~ טולדו
VR12159000010- איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1290אינטרקולר אביזה -011/רפיד/רומסטאר/פביה
VR12159000010- חליפי1290אינטרקולר אביזה -011/רפיד/רומסטאר/פביהVAG011-012 ~ איביזה
VR1220680296-08 איביזה 94-96- לא פעילסיאטחליפי1127.5מצנן שמן - קורדובה/איביזה 39-99/אלתיאה
VR1220680296-08 חליפי1127.5מצנן שמן - קורדובה/איביזה 39-99/אלתיאהVAGאיביזה 94-96- לא פעיל
VR12216801(OEM)99-03קורדובה ~ 03-05סיאטחליפי622.1מצנן שמן - איביזה00-010/קורדובה
VR12216801(OEM)99-03חליפי622.1מצנן שמן - איביזה00-010/קורדובהVAG03-05 ~ קורדובה

VR12216801B99-03- איביזה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי1120מצנן שמן - איביזה 00-010/קורדובה
VR12216801B99-03- חליפי1120מצנן שמן - איביזה 00-010/קורדובהVAGאיביזה 00-02 -לא פעיל

VR1221680204-010 אלתיאה ~ 05-011סיאטחליפי895.6מצנן שמן - קורדובה 03-09/אלתיאה
VR1221680204-010 חליפי895.6מצנן שמן - קורדובה 03-09/אלתיאהVAG05-011 ~ אלתיאה
VR1221900202-00 קורדובה 00-02 -לא פעילסיאטחליפי776.04רדיאטור מים - סיאט קורדובה
VR1221900202-00 חליפי776.04רדיאטור מים - סיאט קורדובהVAGקורדובה 00-02 -לא פעיל

VR13010670208-11 פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1572אינטרקולר טורבו - פאביה
VR13010670208-11 חליפי1572אינטרקולר טורבו - פאביהVAG08-014 ~ פאביה

VR13017000(!!!!עם מייבש) אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1490.4מעבה מזגן-אוקטביה/גולף 06



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VR13017000(!!!!עם מייבש) חליפי1490.4מעבה מזגן-אוקטביה/גולף 06VAG06-08 ~ אוקטביה
VR130190021.4TSI 05- אוקטביה/לאון/אלטה/A3/S3 אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1490.4מצנן מים
VR130190021.4TSI 05- אוקטביה/לאון/אלטה/A3/S3 חליפי1490.4מצנן מיםVAG06-08 ~ אוקטביה

VR13029002106-08 דיזל TDI אוקטביה ~ 06-08סקודהחליפי1036.8רדיאטור מים אוקטביה
VR13029002106-08 דיזל TDI חליפי1036.8רדיאטור מים אוקטביהVAG06-08 ~ אוקטביה

VR1303900203-09פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1205.3רדיאטור מים פביה/קורדובה/רום סטאר
VR1303900203-09חליפי1205.3רדיאטור מים פביה/קורדובה/רום סטארVAG00-05 ~ פאביה

VR13039002B(OEM)03-09פאביה ~ 015-018סקודהחליפי1490.4רדיאטור מים פביה/קורדובה/רום סטאר
VR13039002B(OEM)03-09חליפי1490.4רדיאטור מים פביה/קורדובה/רום סטארVAG015-018 ~ פאביה

VR13046702אוקטביה ~ 09-012סקודהחליפי2358.7אינטרקולר אוקטביה/גולף/פאסט/ג'טה010-013בנזין
VR13046702חליפי2358.7אינטרקולר אוקטביה/גולף/פאסט/ג'טה010-013בנזיןVAG09-012 ~ אוקטביה
VR13056702פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1620אינטרקולר פביה דיזל 02-07 פולו/איביזה
VR13056702חליפי1620אינטרקולר פביה דיזל 02-07 פולו/איביזהVAG00-05 ~ פאביה
VR1306700098-02 אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1114.6מעבה מזגן ליאון 98-05 אוקטביה
VR1306700098-02 חליפי1114.6מעבה מזגן ליאון 98-05 אוקטביהVAG98-00 ~ אוקטביה
VR13069002(98-05 /אוקטביה ~ 98-00סקודהחליפי1088.6רדיאטור אוקטביה/ליאון
VR13069002(98-05 /חליפי1088.6רדיאטור אוקטביה/ליאוןVAG98-00 ~ אוקטביה
VR1307680204- 'טולדו ~ 06-012סיאטחליפי1010.9מצנן שמן - לאון 06-010/טולדו 05-09/אוקט
VR1307680204- 'חליפי1010.9מצנן שמן - לאון 06-010/טולדו 05-09/אוקטVAG06-012 ~ טולדו
VR13077000דיזל TDI 02-07 פאביה ~ 00-05סקודהחליפי1568.2מעבה מזגן פביה
VR13077000דיזל TDI 02-07 חליפי1568.2מעבה מזגן פביהVAG00-05 ~ פאביה
VR13099000018- ארונה ~ 018-021סיאטחליפי2440מקרן מים -ארונה
VR13099000018- חליפי2440מקרן מים -ארונהVAG018-021 ~ ארונה
VR13099002סופרב ~ 09-012סקודהחליפי1568.2רדיאטור מים - סופרב/קאדי  -09 דיזל
VR13099002חליפי1568.2רדיאטור מים - סופרב/קאדי  -09 דיזלVAG09-012 ~ סופרב
VR13106700010 איביזה ~ 011-012סיאטחליפי1660אינטר קולר איבזה ספורט
VR13106700010 חליפי1660אינטר קולר איבזה ספורטVAG011-012 ~ איביזה
VR1310900212- סיטיגו ~ 012-018סקודהחליפי1283רדיאטור מים - סיטיגו -12/סיאט מי
VR1310900212- חליפי1283רדיאטור מים - סיטיגו -12/סיאט מיVAG012-018 ~ סיטיגו
VR13116802013- רפיד ~ -013סקודהחליפי1490.4מצנן שמן - אוקטביה -013/פביה -015/ראפיד
VR13116802013- חליפי1490.4מצנן שמן - אוקטביה -013/פביה -015/ראפידVAG013- ~ רפיד
VR13117000013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1931מעבה מזגן אוקטביה/פאסאט/גולף/לאון
VR13117000013- חליפי1931מעבה מזגן אוקטביה/פאסאט/גולף/לאוןVAG013-016 ~ אוקטביה
VR13119000TSI 1.2L 13 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2050אינטרקולר אוקטביה 1.6 013/גולף
VR13119000TSI 1.2L 13 חליפי2050אינטרקולר אוקטביה 1.6 013/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה
VR13119002013- פאסאט/A3/אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2138.4מצנן מים אוקטביה/גולף
VR13119002013- פאסאט/A3/חליפי2138.4מצנן מים אוקטביה/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה
VR13119003אוקטביה -015 2.0 בנזין/A3 013- אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1050רדיאטור מים
VR13119003אוקטביה -015 2.0 בנזין/A3 013- חליפי1050רדיאטור מיםVAG013-016 ~ אוקטביה
VR13139002טולדו ~ 00-05סקודהחליפי1490.4רדיאטור מים אוקטביה-04/גולף/טלדו/ג'טה/לאון
VR13139002חליפי1490.4רדיאטור מים אוקטביה-04/גולף/טלדו/ג'טה/לאוןVAG00-05 ~ טולדו
VR13149000013-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1490.4מצנן שמן מנוע - סופרב  -016/אוקטביה
VR13149000013-  חליפי1490.4מצנן שמן מנוע - סופרב  -016/אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VR13149001018-  אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1968מצנן מים משני - קארוק
VR13149001018-  חליפי1968מצנן מים משני - קארוקVAG013-016 ~ אוקטביה
VR131490021.4/גולףL -013 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי2008.8רדיאטור(מישני) אוקטביה
VR131490021.4/גולףL -013 חליפי2008.8רדיאטור(מישני) אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה

VR13153900207 211 06-012מרצדסחליפי3468מצנן מים-מרצדס ~ (W221) S-CLASS
VR13156800013- פאביה ~ 08-014סקודהחליפי1140.5קולר שמן מנוע - פאביה
VR13156800013- חליפי1140.5קולר שמן מנוע - פאביהVAG08-014 ~ פאביה
VR13179002013-016 אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1550מצנן מים משני - אוקטביה
VR13179002013-016 חליפי1550מצנן מים משני - אוקטביהVAG013-016 ~ אוקטביה
VR13189002FSI אוקטביה ~ 013-016סקודהחליפי1620רדיאטור מים אוקטביה -013/גולף
VR13189002FSI חליפי1620רדיאטור מים אוקטביה -013/גולףVAG013-016 ~ אוקטביה

VR131919000(1.4 נפח) סופרב ~ 016-019סקודהחליפי2397.6מצנן מים - סופרב  -016
VR131919000(1.4 נפח) חליפי2397.6מצנן מים - סופרב  -016VAG016-019 ~ סופרב
VR133937000CLA -014 014-018מרצדסחליפי4176מעבה למזגן אויר ~ (W117) CLA-CLASS
VR133937001CLA 117 /012- B180 014  014-018מרצדסחליפי4776מעבה מזגן ~ (W117) CLA-CLASS

VR1602900103-08 2.0 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1289.5מצנן מים ברלינגו יקסו חיבור רגיל
VR1603670299-07  ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי1620אינטרקולר ג'מפי דיזל
VR1603700298-07 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי1749.6מעבה מזגן ג'מפי דיזל
VR16038702C4 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1750אינטרקולר ברלינגו 06- וגם
VR1603900298-07 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי1510רדיאטור מים ג'מפי דיזל
VR16056700C4 06- /ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1620אינטרקולר ברלינגו
VR16057002(דיזל) 2.0L 03-06 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1749.6מעבה מזגן ברלינגו
VR160570031.6-דיזלL 07- ברלינגו ~ 08-017סיטרואןחליפי1620מעבה מזגן-ברלינגו
VR16057200C4 DSL HDI 06- 06-08סיטרואןחליפי740מצנן חימום ~ C4
VR1605900206 דיזל C4 1.6/ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי746.52רדיאטור מים-ברלינגו 1.6 דיזל
VR1607400198-07 ג'מפי ~ 97-04סיטרואןחליפי466.6מצנן חימום ג'מפי
VR16076701ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2397.6אינטרקולר גמפי 08- דיזל
VR16077001ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2047.7מעבה מזגן ג'מפי -08 דיזל
VR16079001ג'מפי ~ 08-016סיטרואןחליפי2047.7רדיאטור מים ג'מפי 08 דיזל
VR1608900001- 306/ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי1620מצנן מים קסארה/ברלינגו
VR1608900299-02 1.8 ברלינגו ~ 97-02סיטרואןחליפי1490.4מצנן מים ברלינגו/קסרה/306/פרטנר
VR16119002C5 -05 - 05-07סיטרואןחליפי1355מצנן מים בנזין ~ C5
VR1612900103 ברלינגו ~ 03-08סיטרואןחליפי1240רדיאטור ברלינגו פיקסו חיבור מהיר 2.0 דיזל
VR16137000C-3 -02/ 207 -208/07 -014  03-05סיטרואןחליפי1639.4מעבה מזגן ~ C3
VR16139002C3  03-07 03-05סיטרואןחליפי1360.8מצנן מים ~ C3
VR1615670006 פיקאסו C4 סיטרואןחליפי2390אינטרקולרC4 07-013 ~ פיקסו
VR16157002C4 06- סיטרואןחליפי1490.4מעבה מזגן פיקאסוC4 07-013 ~ פיקסו
VR1615900206 5008 308 פיקאסו C-4 סיטרואןחליפי1671.8מצנן מיםC4 07-013 ~ פיקסו
VR16179002פיקאסו C4-סיטרואןחליפי799רדיאטור מיםC4 07-013 ~ פיקסו
VR16189100C4 08-010 - '09-010סיטרואןחליפי744רדיאטור חימום פני ~ C4
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VR16197000015- פיקסו C-4- סיטרואןחליפי1620מעבה מזגןC4 014-016 ~ פיקסו
VR16199000308/014- סיטרואןחליפי2138.4אינטרקולר טורבו-פיקסוC4 014-016 ~ פיקסו
VR16199001C4/308 -014 סיטרואןחליפי1810מצנן מים פיקסוC4 014-016 ~ פיקסו
VR16209000C4- 011/08- 011-016סיטרואןחליפי1620אינטרקולר ברלינגו ~ C4
VR1701700099-03 206-206 ~  99-05פיג'וחליפי1490.4מעבה מזגן
VR170190002.0L CC 206 99-05 01-07פיג'וחליפי1680רדיאטור מים ~ CC 206
VR1701900299-05 206 206 ~  99-05פיג'וחליפי878.7רדיאטור מים פי'גו
VR17027000306 ~  97-01פיג'וחליפי1581.1מעבה מזגן 306 97-02 כולל מייבש
VR17057000018-  קרוסלנד C3/207 07-207 ~  08-012פיג'וחליפי1373.8מעבה מזגן
VR17059002C3/207  -07 - 207 ~  08-012פיג'וחליפי1430.9מצנן מים
VR17067000307 ~  01-05פיג'וחליפי995.34מעבה מזגן -06 307/קסארה פיקסו בנזין
VR1706900002- 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי1140.5רדיאטור
VR1706900100- 307 307 ~  01-05פיג'וחליפי342.12מצנן חימום
VR17069002C4 00-06/206 ~  99-05פיג'וחליפי1283רדיאטור מים 307/קסארה/206/ברלינגו
VR17107000107 08- 107 ~  07-011פיג'וחליפי1620מעבה מזגן
VR17109002107 08- 107 ~  07-011פיג'וחליפי1320מצנן מים
VR1715670008- בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי2825.3אינטרקולר בוקסר/דוקטו
VR1715700208- בוקסר ~ 08-011פיג'וחליפי1490.4מעבה מזגן בוקסר/הרקולס
VR17169002C3/07- 207/013- 301 -07-207 ~  08-012פיג'וחליפי1633רדיאטור מים
VR171870005008 5008 ~ 010-018פיג'וחליפי1749.6מעבה מזגן
VR17196700208 ~ 012-018פיג'וחליפי1879.2אינטרקולר-016 301/208 דיזל
VR17197000013- 301 ~ 013-018פיג'וחליפי1879.2מעבה מזגן-301/אליזה
VR17207000C5/508 010-013 508  ~ 012-019פיג'וחליפי2138.4מעבה מזגן
VR17209002C-5 10/-010 508 508  ~ 012-019פיג'וחליפי1310רדיאטור מים
VR17247000015-בוקסר ~  -012פיג'וחליפי1620מעבה מזגן בוקסר
VR17249000016- פיג'וחליפי2190.5רדיאטור מים -בוקסר
VR18017000ZS  -018 - חליפי1038מעבה מזגןMG018- ~ ZS
VR19016700011- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1880אינטרקולר - אינסיגניה
VR19017002011- אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי2340מעבה מזגן אינסיגניה
VR19019000אינסיגניה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1980מצנן מים אינסיגנה -011 טורבו דיזל
VR19019001012- אסטרה ~ 011-012אופל (לובינסקי)חליפי2240רדיאטור מים -אסטרה
VR19027000קורסה ~ 011-013אופל (לובינסקי)חליפי1860מעבה מזגן קורסה -013 +קובו
VR1902900006- קורסה ~ 014-019אופל (לובינסקי)חליפי1176מצנן מים מושלם- קורסה
VR19029002014-017 אינסיגניה ~ 014-017אופל (לובינסקי)חליפי2238מצנן מים - אינסיגניה
VR190367002.0 4שברולט קוריאהחליפי1260אינטרקולר לטורבו אסטרה -013 קרוז נפחD ~ 09-011 קרוז
VR19037000018- אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי2376מעבה מזגן אינסיגניה
VR1904900014- מוקה ~  014-017אופל (לובינסקי)חליפי2220מצנן לטורבו מוקה
VR19089000016- 5אופל (לובינסקי)חליפי1800מצנן מים אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VR19089002017 5אופל (לובינסקי)חליפי2220מעבה מזגן אסטרהD ~ 016-021 אסטרה
VR19669000015-  אדם ~ -015אופל (לובינסקי)חליפי2832מצנן מים - אדם/קורסה
VR19676700014-  מריבה ~ 014-018אופל (לובינסקי)חליפי1860מצנן אינטרקולר - מריבה

VR196806700018- אינסיגניה ~ -018אופל (לובינסקי)חליפי2384.4מצנן אינטרקולר אינסיגניה
VR200190011.4 93-01 קורסה ~ 94-00אופל ישןחליפי948מצנן מים - אופל קורסה ידני
VR2003700298-00 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי1380מעבה מזגן אסטרה
VR200390002.2 2.0 אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי1320רדיאטור מים - אסטרה אוט' 98-00 בנזיו
VR20039002אסטרה ~ 99-04אופל ישןחליפי1194מצנן מים אסטרה אוט' 98-00 בנזין
VR2004700006- אסטרה ~ 05-06אופל ישןחליפי1960מעבה מזגן אופל אסטרה בנזין
VR2005900201-07 קורסה ~ 01-04אופל ישןחליפי1980רדיאטור מים-קורסה
VR20067000013- קורסה ~ 07-010אופל ישןחליפי1188רדיאטור מים-קורסה 010/אדם
VR2102700093-04 איפון 93-96 - לא פעילאיסוזוחליפי1380מעבה מזגן איפון
VR2103670004-06 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי2220מצנן טורבו (אינטרקולר) - דימקס
VR2103700004-06 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1380מעבה מזגן דימקס
VR21039002'אוט DMAX 04 דימקס ~ 04-06איסוזוחליפי1980רדיאטור מים
VR2104900293-96 איפון 93-96 - לא פעילאיסוזוחליפי1380רדיאטור מים איפון דיזל
VR2105700008-11 דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1210מעבה מזגן איסוזו די מקס
VR2106900193-98 [רגיל] טרופר ~ 93-98איסוזוחליפי1380רדיאטור מים-טרופר
VR2106900293-97 טרופר ~ 93-98איסוזוחליפי1860רדיאטור מים אוטומט טרופר
VR2108700098-04 טרופר ~ 99-04איסוזוחליפי1380מעבה מזגן-טרופר
VR21097000012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי1740מעבה מזגן דימקס
VR21099000012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2340אינטרקולר-דימקס
VR21099001012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2220מצנן מים - דימקס ידני
VR21099002012- דימקס ~ 012-016איסוזוחליפי2220רדיאטור מים אוטו'-דימקס
VR2111900008- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1360מאייד מזגן דימקס
VR21129001דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1380מצנן מים-די מקס 08-011 גיר רגיל
VR2112900208- דימקס ~ 08-011איסוזוחליפי1980רדיאטור מים אוטומט די מקס
VR2201700007 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1140מעבה מזגן-ביואיק לוצרן
VR220190023.8 06- לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1860רדיאטור מים ביואיק לוצרן
VR2202700000-05 לה סייבר ~ 01-04ביואיקחליפי988מעבה מזגן - לה סייבר
VR2203700011- לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1656מעבה מזגן לה קרוז/קרוז
VR2203900210-11 לוצרן ~ 06-012ביואיקחליפי1820מצנן מים לוצרן/להקרוס
VR2208700206-08 לקרוז ~ 010-014ביואיקחליפי1860מעבה מזגן-לקרוז 09/אימפלה
VR24601700BRZ 16- 013-020סובארוחליפי1860רדיאטור מים ~ BRZ
VR25087002SRX -010 011-016קדילקחליפי1160מעבה מזגן ~ SRX
VR25089002SRX 10+ 011-016קדילקחליפי3540מצנן מים ~ SRX
VR25097002SRX -013 011-016קדילקחליפי1880מעבה מזגן ~ SRX
VR25107000ATS -013 013-016קדילקחליפי2274מעבה למזגן קאדילק ~ ATS
VR25109002ATS -013 013-016קדילקחליפי2700מצנן מושלם 2.0 קאדילק ~ ATS
VR25137000CTS - 09-014 - 05-08קדילקחליפי1580מעבה מזגן ~ CTS
VR25147000ATS -013 - 013-016קדילקחליפי1500מעבה מזגן ~ ATS
VR25156802014- אימפלה/XTS 013-016קדילקחליפי1220מצנן שמן ~ ATS

VR25158900116- אסקלייד ~ 08-020קדילקחליפי3420רידאטור מים אקסלייד
VR25167002XT4  -019 - 019קדילקחליפי2788מעבה מזגן- ~ XT4
VR25179001CT4  -016 - 016קדילקחליפי3178.22מצנן מים-  ~ CT6
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VR2526301010-013 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי3408מעבה מושלם למזגן ראנג'רובר

VR2601700205- מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי2016מעבה מזגן-מליבו
VR2601900005-010 מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1536מצנן מים 2.4/3.6 מליבו
VR260190023.5 05- מליבו ~ 05-07שברולט אמריקהחליפי1860רדיאטור מים מליבו
VR2602900294- 'קורסיקה 89-96 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי1214מצנן מים קורסיקה 1.3 אוט
VR2603900206-09 אפלנדר ~ 06-010שברולט אמריקהחליפי1074מצנן מים אפלנדר
VR2605000199-04 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי2820מצנן מים סוואנה
VR26059002L4  2.2 96-02  שברולט אמריקהחליפי1440רדיאטור מים-קווליר/פונטיאקPT 01-03 ~ קרוזר

VR26067092T02- טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי672כונס מאוררים 4.2 טרייל בלייזר
VR2606900202- טרייל בלייזר ~ 04-09שברולט אמריקהחליפי1680מצנן מיים טריל בלייזר
VR260790022.4L -07 קפטיבה ~ 012-013שברולט קוריאהחליפי2273.2רדיאטור מים - קפטיבה בנזין
VR26079003(עם חיבור) 3.0L -07 קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי2488.2רדיאטור מים-קפטיבה בנזין
VR2608700008-10 טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2088מעבה מזגן טרוורס
VR26089002010- טראוורס ~ 08-012שברולט אמריקהחליפי2220רדיאטור מים טראוורס
VR2610900098-05 אסטרו 95-98 - לא פעילשברולט אמריקהחליפי1710מצנן מים 4.3 אסטרו/ואן

VR26119000199-02 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי3108מצנן מים דיזל 6.5/5.0/5.7 ואן/סוואנה
VR26159000אימפלה ~ 00-05שברולט אמריקהחליפי1860מצנן מים 3.4 אימפלה 04-05/מונטה קרלו
VR2616900003-04 סוואנה ~ 97-05שברולט אמריקהחליפי1940מצנן מים 6.0 סוואנה
VR26179002013- אימפלה ~ -013שברולט אמריקהחליפי1980מצנן מושלם 2.0 - אימפלה -014/מליבו
VR26187000011- סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי1380מעבה מזגן-סילוורדו
VR2618700111 סילברדו ~ 011-013שברולט אמריקהחליפי2737מצנן שמן תיבת הילוכים-שברולט סילברדו
VR26197000014- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי2190מעבה מזגן - סילבראדו

VR26197000115-16 סילברדוMM סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי3540מעבה מזגן
VR26199002011- סילברדו ~ 014-016שברולט אמריקהחליפי4500מצנן מים מושלם- סילווראדו
VR26327002016-019 קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי1560מעבה מזגן - קאמרו
VR26349002016- מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי2376מעבה מזגן מליבו
VR2635900208- סוואנה ~  -06שברולט אמריקהחליפי4140רדיאטור מים סוואנה

VR26379000T016- אקווינוקס ~ 016-017שברולט אמריקהחליפי1880מצנן מים 2.4 -אקווינוקס
VR26397000018-  טראוורס ~ 018-021שברולט אמריקהחליפי2100מעבה מזגן - טראוורס
VR26409000017 -4שברולט קוריאהחליפי933.4מצנן חימום - קרוזD ~ -017 קרוז
VR26519000017-  סילברדו ~ 017-019שברולט אמריקהחליפי5621.8מצנן מים - סילברדו

VR2659000019-  מליבו ~ -019שברולט אמריקהחליפי3490מצנן מים - מליבו
VR2701700204-05 4שברולט קוריאהחליפי1230מעבה לשברולט אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VR2701900204- 4שברולט קוריאהחליפי961מצנן מים אופטרהD ~ 04-05 אופטרה
VR270290014D -010 4שברולט קוריאהחליפי1150מצנן מים - אוואו ביגD ~ 07-010 אוואו
VR27029002קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1236מצנן מים - קפטיבה 08-011 דיזל
VR2703700007-04 4שברולט קוריאהחליפי1490מעבה למזגן שברולט אוואוD ~ 04-06 אוואו
VR27039001(קצר) 4שברולט קוריאהחליפי859מצנן מים - אוואו 04-07 גיר רגילD ~ 04-06 אוואו
VR27039002(ארוך)4שברולט קוריאהחליפי1036רדיאטור מים אוואו 07-04 אוטומטD ~ 04-06 אוואו
VR2704700007-  קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1931.6מעבה מזגן קפטיבה בנזין
VR270470012.4L 06-80 קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1116מעבה מזגן קפטיבה
VR2704900107- קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי2068רדיאטור מים-קפטיבה דיזל
VR270590025D -08 5שברולט קוריאהחליפי1550מצנן מים אווהוD ~ 08-010 אוואו
VR2706900008- 4שברולט קוריאהחליפי1134מעבה מזגן קרוזD ~ 09-011 קרוז
VR2707900204-06 אפיקה ~ 04-06שברולט קוריאהחליפי646.8רדיאטור מים אוט' אפיקה
VR2708700004-010 ויונט ~  04-09שברולט קוריאהחליפי2405.7מעבה מזגן ויואנט
VR27089002ויונט ~  04-09שברולט קוריאהחליפי1095.6מצנן מים וויונט +04 אוט'+אופטרה
VR2709700011 ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי1820מעבה מזגן ספארק
VR2710900009- 4שברולט קוריאהחליפי1907.4מצנן מים דיזל קרוז/אורלנדוD ~ 09-011 קרוז
VR27109002ON-06 אפיקה ~ 07-09שברולט קוריאהחליפי1223.8מצנן שברולט אפיקה
VR27119002013- 4שברולט קוריאהחליפי1464.7מצנן מים קרוז -11/אימפלה -011/אסטרהD ~ 09-011 קרוז
VR27127000קפטיבה ~ 08-011שברולט קוריאהחליפי1960מעבה מזגן - קפטיבה 08-011 דיזל
VR27129002011- (גיר רגיל) ספארק ~ 011-012שברולט קוריאהחליפי770מצנן ספארק
VR27147002012- 4שברולט קוריאהחליפי996מעבה מזגן 1.4 סוניקD ~ 011-017 סוניק
VR27149002012- 4שברולט קוריאהחליפי1290מצנן מושלם למנוע(1.4) סוניקD ~ 011-017 סוניק
VR2715900209-10 4שברולט קוריאהחליפי1253.6רדיאטור מים-קרוזD ~ 09-011 קרוז
VR271670001.6L -011  4שברולט קוריאהחליפי3477.1מעבה מזגן סוניקD ~ 011-017 סוניק
VR271690021.6L -011  4שברולט קוריאהחליפי1880מצנן מושלם סוניקD ~ 011-017 סוניק
VR271867001.6 4אופל (לובינסקי)חליפי1350.5מצנן טורבו אורלנדו -012 נפחD ~ 09-011 קרוז
VR27197000015- טראקס ~  012-016שברולט קוריאהחליפי2990מעבה מזגן טראקס
VR27639001(גיר רגיל) ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2193.28מצנן מים ספארק -016
VR276390021.4 016- ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי2665מצנן מים ספארק
VR2764709116 4שברולט קוריאהחליפי3427.2כונס מאורר + מנוע קרוזD ~ -017 קרוז
VR2801700206-018 סוואנה GMC יוקון ~ 00-015גי.אמ.סיחליפי1740מעבה מזגן
VR28037000017- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי1210מעבה למזגן אקדיה
VR28047000016- אקדיה ~ 014-017גי.אמ.סיחליפי1980מעבה למזגן אקדיה
VR3001700002-05 147 147 ~ 02-05אלפא רומיאוחליפי1860מעבה מזגן אלפא
VR30019002156 97-06 156 ~ 98-05אלפא רומיאוחליפי936מצנן מים אלפא
VR3002700006-12 159 159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי1860מעבה מזגן אלפא
VR3002900206- 159 159 ~ 07-012אלפא רומיאוחליפי1410מצנן מים אלפא
VR3003900202-05 147 147 ~ 02-05אלפא רומיאוחליפי1980מצנן מים
VR30049002011- ג'ולייטה ~ 011-016אלפא רומיאוחליפי1305.62רדיאטור מים ג'וליטה
VR3005900209- בראבו/MITO מיטו ~ -09אלפא רומיאוחליפי1116.72רדיאטור מים
VR31371700SX4  -014 - 012-016סוזוקיחליפי1356רדיאטור מים ~ SX4
VR3203700205-07 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי1068מעבה לפיאט פונטו ספייס
VR3204900299-07 פונטו ספייס ~ 00-03פיאטחליפי534מצנן מים - פונטו ספייס
VR32056700F500 -07 - 07-016פיאטחליפי1380אינטרקולר ~ F500
VR3205670101-07 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי1860אינטרקולר דובלו טורבו דיזל
VR3205700107 דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1440מעבה מזגן דובלו דיזל טורבו
VR3207900205 פנדה ~ 04-05פיאטחליפי762מצנן מים -1.4 פנדה
VR320970001.8 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי900מעבה מזגן-פונטו 07/קורסה 11/ג'ולייטה
VR3210900207 פונטו גרנד ~ 07-010פיאטחליפי850רדיאטור מים-פיאט גרנד פונטו
VR3211700004-06 דוקטו ~ 03-05פיאטחליפי1740מעבה מזגן דוקטו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VR32126700012- פיאטחליפי2172אינטרקולר קובו
VR3212700007פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי1620מעבה מזגן פיורינו 09/גולייטה13/פונטו
VR321290001.5 דיזל ידניL 09-011 פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי960מצנן מים פיורינו/קובו
VR32129002(בנזין)פיורינו ~ 09-011פיאטחליפי570מצנן מים פיורינו -08
VR32136700דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי2640אינטרקולר דוקטו 2.3 07-010/בוקסר 06-2.2 דיזל
VR3213670108-13 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי2660אינטרקולר דוקטו

VR321379000015-  דוקטו ~ -015פיאטחליפי3960אינטרקולר - דוקטו
VR3213900007-012 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1504.8רדיאטור חימום-דוקטו
VR321390023 2.2 07 דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1380מצנן מים בוקסר/דוקטו/ג'אמפר/בוקסר
VR32149002014- דוקטו ~ 07-014פיאטחליפי1305רדיאטור מים דוקטו
VR3215670010- דובלו ~ 07-010פיאטחליפי1740אינטרקולר דובלו/בראבו
VR32157000010- בראבו ~ 09-012פיאטחליפי1500מעבה מזגן בראבו -09/ג'ולייטה
VR3216900007 פנדה ~ 09-012פיאטחליפי1320מצנן מים אוטו' פנדה
VR321690020.9L 06- פנדה/F500 08-011 - 07-016פיאטחליפי1500מצנן מים ~ F500
VR321790001.4i 1.9d 16i16v 01-06 דובלו ~ 01-06פיאטחליפי1150רדיאטור מים- דובלו
VR32237000011- דובלו ~ 011-015פיאטחליפי1380מעבה מזגן - דובלו

VR32276700095-00 דוקטו ~ 95-02פיאטחליפי1620אינטרקולר דוקטו/הרקולס קצר
VR32277000VR17097000-172 דוקטו ~ 95-02פיאטחליפי1620מעבה מזגן דוקטו 94-04/ראה
VR3227700197-01 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי1740מצנן מים ארוך(1 מטר) הרקולס
VR3227900295-06 הרקולס - לא פעילפיאטחליפי2220רדיאטור מים - הרקולס קצר
VR32287002F500 09- 07-016פיאטחליפי1655מעבה מזגן ~ F500
VR32309002012- פנדה ~ -013פיאטחליפי1560רדיאטור פנדה
VR32319000017- 4פיאטחליפי1788רדיאטור מים -טיפוD ~ -016 טיפו

VR326327000016- 1.4 - ספארק ~ 016-018שברולט קוריאהחליפי1290מעבה מזגן ספארק
VR326339000016-מליבו ~ 014-015שברולט אמריקהחליפי4740רדיאטור מים מליבו
VR32634670014 מליבו ~ 012-013שברולט אמריקהחליפי1836אינטרקולר -מליבו

VR32659000016-019 קאמרו ~ 016-019שברולט אמריקהחליפי4688.32מצנן מים - קאמרו
VR3501700209-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי1740מעבה למזגן - פורטה
VR3501900209-012 פורטה ~ 09-012קיהחליפי1280מצנן מים - פורטה

VR35027000107- 4קיהחליפי1210מעבה מזגן ריו בנזיןD ~ 07-011 ריאו
VR35029000017- 4קיהחליפי2410רדיאטור -ריוD ~ 015-017 ריאו
VR3502900207-10 4קיהחליפי980מצנן  מים - ריאו דיזלD ~ 07-011 ריאו

VR3502900214קיהחליפי1120רדיאטור מים - ריאו 07-09 בנזיןD ~ 07-011 ריאו
VR35037000(דיזל) אופטימה ~ 012-015קיהחליפי2700מעבה למזגן - אופטימה 2.0 -012
VR35037002ON-08 5קיהחליפי1580מעבה מזגן קאיה סיד דיזלD ~ 08-012 סיד

VR350517800016-018 'סיד סטיישן ~ 016-018קיהחליפי6743טורבו - סיד סט
VR35057000TDI קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1890מעבה מזגן קרניבל 07- טורבו
VR3505700205-  קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1610מעבה מזגן קרניבל
VR3506900204- ריאו ~ 04-06קיהחליפי1890רדיאטור מים ריאו
VR3508700096-01 'ספורטאג' ~ 96-98קיהחליפי1140מעבה למזגן קאיה ספורטאג
VR35089002'סרטו ~ 06-010קיהחליפי864רדיאטור מים סרטו 04-06 אוט
VR35099002קרניבל ~ 02-04קיהחליפי1202מצנן מים - קרניבל 99-06 בנזין
VR3511700004-06 סורנטו ~ 03-05קיהחליפי1809מעבה מזגן סורנטו

VR351219001011 מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי1962מצנן קולר מגנטיס
VR3512700009- מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי1385מעבה מזגן - מגנטיס דיזל
VR3512900209- מגנטיס ~ 09-011קיהחליפי1540מצנן מים דיזל מגנטיס
VR3514700003-06 קארנס ~ 03-05קיהחליפי1610מעבה מזגן בנזין קארנס
VR3514900203-06 קארנס ~ 03-05קיהחליפי1210מצנן מים אוט' בנזין קארנס
VR3516700007- קארנס ~ 06-012קיהחליפי2410מעבה מזגן קארנס דיזל
VR3516900207- קארנס ~ 06-012קיהחליפי1040רדיאטור מים-קארנס אוט' בנזין
VR35177002011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1740מעבה מזגן - פיקנטו

VR35177002OEM011-015 פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1818מעבה מזגן - פיקנטו
VR35179001(גיר רגיל) פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1075.2מצנן מים - פיקנטו -011
VR35179002011- 'פיקנטו ~ 011-015קיהחליפי1150מצנן מים - פיקנטו אוטו
VR35187000(דיזל)סול ~ 011קיהחליפי1620מעבה מזגן - קיה סול -011
VR35189001{דיזל} סול ~ 011קיהחליפי1500מצנן מים קאיה סול 011

VR351890021012 סול ~ 012-014קיהחליפי1650מצנן מים -סול דיזל
VR351917000017- 4קיהחליפי2403.32מעבה מזגן -ריוD ~ 015-017 ריאו

VR35217000012- 4קיהחליפי1500מעבה מזגן - ריאו/וולסטרD ~ 012-015 ריאו
VR352190021012- 4קיהחליפי1640מצנן מים - ריאו דיזלD ~ 012-015 ריאו

VR3523700011- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1860מעבה מזגן סורנטו
VR3524900203-05/01-02 ריאו ~ 00-03קיהחליפי1050מצנן מים 1.6/1.5 אוטומט ריו
VR35259002AT -06 קרניבל ~ 07-010קיהחליפי1660מצנן מים - קרניבל
VR35269002016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי2360מצנן מים - קרניבל
VR3528700206- סרטו ~ 06-010קיהחליפי1240מעבה סראטו

VR35297000T013- 5קיהחליפי1980מעבה מזגן סידD ~ 012-015 סיד
VR35299002014- קאיה סיד/I30 5קיהחליפי1740רדיאטור מיםD ~ 012-015 סיד

VR352990021013- 5קיהחליפי1480מצנן מים אוט' דיזל סידD ~ 012-015 סיד
VR35307000013-סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2220מעבה מזגן סורנטו
VR35309000014- 2.2/2.0 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי2100מצנן מים - סורנטו דיזל
VR353090022.4L 13- סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1150רדיאטור מים סורנטו
VR35317000016- קרניבל ~ 015-017קיהחליפי2820מעבה מזגן - קרניבל/סורנטו
VR35389002IX-35 -014/'ספורטאג' ~ 011-015קיהחליפי1980רדיאטור מים - ספורטאז
VR35397001016-018 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2340מעבה מזגן - ספורטאג
VR35399002016- ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2700מצנן מים - ספורט'ג
VR35427000016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי1620מעבה מזגן סורנטו
VR35429002016- סורנטו ~ 016-020קיהחליפי2952מצנן מים סורנטו
VR35439002017- קיהחליפי1840מצנן מים פיקנטוGT ~ 017-021 פיקנטו
VR35447000016- נירו ~ 016-018קיהחליפי1840מעבה מזגן - נירו/איוניק
VR35449001016- נירו ~ 016-018קיהחליפי1740מצנן מים נירו

VR354517000G16 אופטימה ~ 016-017קיהחליפי2557.6מעבה מזגן אופטימה
VR354719000020-  סלטוס ~  -020קיהחליפי2146מצנן מים - סלטוס

VR35489002021-  סטוניק ~ -021קיהחליפי3108מצנן מים - סטוניק



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VR3801900099- דיפנדר ~ 95-016לאנדרובר/רוברחליפי1480מצנן - לנדרובר דיפנדר
VR38029002015 דיסקאברי 5 ~ -017לאנדרובר/רוברחליפי3468רדיאטור מים-דיסקברי
VR3803900292- לא פעיל - 600 94-99לאנדרובר/רוברחליפי1776רדיאטור רובר 600 94-99/אקורד 90-93/פרלוד
VR3804900092-04 דיסקברי V8 4.0 דיסקאברי 2 ~ 99-02לאנדרובר/רוברחליפי2376מצנן מים למנוע
VR3805670012 פרינלנדר 2 ~ 06-014לאנדרובר/רוברחליפי6980אינטקולר(מצנן ביניים)-איווק
VR38057000012- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי3936מעבה מזגן איווק
VR38059001012- איווק ~ 012-018לאנדרובר/רוברחליפי3936מצנן מים איווק
VR4001900189-97 אפלאוז 90-92 - לא פעילדיהטסוחליפי1010רדיאטור מים אפלאוז גיר רגיל
VR40029002'שרייד 96-01 - לא פעילדיהטסוחליפי830רדיאטור מים-שריד 98-02 רגיל+אוט
VR4003700006- סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי1140מעבה מזגן - סיריון
VR4003900206- סיריון ~ 06-011דיהטסוחליפי899רדיאטור מים - סיריון
VR40049002'אלומניום אוט YRV 04-01-05דיהטסוחליפי1180רדיאטור מים ~ YRV
VR4006900298-06 טריוס ~ 98-01דיהטסוחליפי1120מצנן מים טריוס
VR4007900108- טריוס ~ 07-09דיהטסוחליפי1704מצנן מים דיהטסו טריוס
VR40451000CRV  -017 - 013-014הונדהחליפי1266מעבה מזגן ~ CRV
VR41027002נובירה 00-02 - לא פעילדייהוחליפי624מעבה מזגן - נובירה
VR4102900299-02 לגנצה 98-02 - לא פעילדייהוחליפי828רדיאטור מים נובירה

VR410770099- לגנצה 98-02 - לא פעילדייהוחליפי984מעבה מזגן לגנצה
VR420817001016-  טיבולי ~ -016סאן יאנגחליפי3084מעבה מזגן - טיבולי
VR420819000016-  טיבולי ~ -016סאן יאנגחליפי2805.81מצנן מים - טיבולי

VR43011700RX-350 08-015לקסוסחליפי1980רדיאטור מים ~ RX350
VR442257000015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי1152מעבה למזגן - אלמרה

VR4501700098-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי640.8מעבה מזגן-היילקס
VR450190004X4 98-01 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי1065.6מצנן מים-הילקס
VR450190012X4 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי1152מצנן מים היילקס 98-01 ידני
VR4501900298-01 2 הילקסX4 היילקס ~ 98-01טויוטהחליפי921.6מצנן מים

VR450217090Gויגו ~ 06-011טויוטהחליפי2426.54מצנן מע' קירור ויגו
VR4502700003-04 4טויוטהחליפי1500מעבה מזגן  קורולהD ~ 03-04 קורולה
VR4502900203- 4טויוטהחליפי1500מצנן מים - קורולהD ~ 03-04 קורולה
VR4503900192 4 - לא פעילטויוטהחליפי1032מצנן מים[רגיל]-טיוטה קורולהD  91-92 קורולה
VR4503900293-97 4טויוטהחליפי970רדיאטור מים אוט'-קורולהD ~ 93-97 קורולה
VR4504700298-02 4טויוטהחליפי1356מעבה מזגן - קורולהD ~ 98-00 קורולה
VR4504900100-02 1.6 4טויוטהחליפי1380רדיאטור מים קורולהD ~ 01-02 קורולה
VR4504900298-00 4טויוטהחליפי1128מצנן מים קורולהD ~ 98-00 קורולה
VR4505700206-014 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1500מעבה מזגן היילקס ויגו דיזל
VR4505900206-15  ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1980רדיאטור מים-ויגו גיר אוטומט
VR4506700297-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי1380מעבה מזגן  הייאס
VR4506900202-05 הייס ~ 97-05טויוטהחליפי2220רדיאטור מים הייאס
VR4507700208-014 4טויוטהחליפי1188מעבה מזגן אוט' - קורולהD ~ 08-010 קורולה
VR4507900208- 5/קורולהD -08 4טויוטהחליפי1500מצנן מים הוריסD ~ 08-010 קורולה
VR450791024טויוטהחליפי1380מצנן מים אוט' קורולה 4 -07 ללא קולר (רובוטיD ~ 08-010 קורולה
VR450870002 אוט' דיזלX4 02-06 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי705מעבה מזגן-הילקס
VR450890014 גיר רגילX4 02-06 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי1488מצנן מים-היילקס
VR45089002'4 אוטX4 02-06 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי1740מצנן מים הילקס
VR450990004X2 -02 היילקס TD 2.5 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי1500רדיאטור מים
VR4509900106-15 ויגו ~ 06-011טויוטהחליפי1740רדיאטור מים היילקס ויגו גיר רגיל
VR450990024 אוט' דיזלX2 02-06 היילקס ~ 02-05טויוטהחליפי1980רדיאטור מים היילקס
VR4510700004-00 יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי1152מעבה מזגן יאריס
VR45109001יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי705.6מצנן מים יאריס 00-04 ידני
VR45109002'יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי1380רדיאטור מים יאריס 00-04 אוט
VR45109003(פיה מתפרקת) יאריס ~ 99-02טויוטהחליפי1032רדיאטור יאריס 99-05
VR45117000V8 08-09טויוטהחליפי1860מעבה מזגן-לנד קרוזר ~ V8
VR4511900008-14 דיזל V8 08-09טויוטהחליפי2880מצנן מים לאנד קרוזר ~ V8
VR45119001V8  -09 59 לנדקרוזרX71 08-09טויוטהחליפי3540מצנן מים דיזל ~ V8

VR451249000-M-3 4D 04 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי1020רדיאטור למערכת חימוםD M3
VR4512700097-00 ראב-4 ~ 96-00טויוטהחליפי1344טויוטה ראב 4 מעבה מזגן
VR4514700207-09 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי1500מעבה מזגן טויוטה פריוס היברדי
VR4514900204-08 פריוס ~ 07-09טויוטהחליפי1610רדיאטור מים פריוס
VR4515700002-06 קאמרי ~ 02-06טויוטהחליפי972מעבה מזגן קאמרי
VR45169002אונסיס ~ 01-02טויוטהחליפי1512ראדיטור מים-אוונסיס 01 בנזין
VR4517900208-012 4ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1512מצנן מים - ראב

VR451827000G021-  016-020 ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי3958.04מעבה מזגן - ויגו
VR4518700001-04  4ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי1620מעבה מזגן - ראב
VR4518900001 4 ראב-4 ~ 01-04טויוטהחליפי1740מצנן מים ראב
VR451891004X4 92-97 היילקס ~ 92-97טויוטהחליפי475.2מצנן מים - הילקס
VR4519700009- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1480מעבה מזגן - פריוס
VR45199000010 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1620מצנן למערכות אידראולי פריוס
VR45199001013- פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1620מצנן מים 1.8 פריוס  -010 / הוריס
VR452070004 07- ראב-4 ~ 07-012טויוטהחליפי1620מעבה מזגן ראב
VR45219002פראדו ~ 98-02טויוטהחליפי2100רדיאטור מים לנד קרוזר 97-02 אוט' דיזל
VR4522700003-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי1980מעבה מזגן-אונסיס
VR4522700103- אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי1380מעבה מזגן אוונסיס
VR4522900203-06 אונסיס ~ 03-05טויוטהחליפי1620רדיאטור מים 2.0 אוונסיס
VR452390022.0 92-97 קארינה ~ 93-98טויוטהחליפי900מצנן מים - טויוטה קרינה
VR4524700002-08 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1506מעבה מזגן קמרי היבירד 07-10/קמרי
VR4525700007 יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1260מעבה מזגן-יאריס
VR45259002יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי972מצנן מים יאריס -07 ידני
VR4526900216V 2.2 06-2.4 אונסיס ~ 06-08טויוטהחליפי1056רדיאטור מים אוונסיס
VR4527700012 יאריס ~ 012-013טויוטהחליפי1500מעבה מזגן יאריס
VR4531700004- 4.0 פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1260מעבה מזגן-לנד קרוזר
VR45317001פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי2268מעבה מזגן פרדו +03 אלקטורני
VR4531900003+ פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1540מצנן לגיר אוט' - פרדו
VR45319002פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי1860מצנן מים - פרדו/קרוזר 0.4 07/03-09- אוטומט
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VR45349002012- אייגו ~ 012-015טויוטהחליפי468מצנן מים אייגו
VR45357000012- יאריס ~ 07-011טויוטהחליפי1380מעבה יאריס ספייס וורסו
VR45359000012- יאריס ורסו ~ 00-05טויוטהחליפי1380מצנן מים וורסו
VR45359002011- ספייס וורסו~ 011-016טויוטהחליפי1380מצנן מים ספייס וורסו
VR45379002ES350  07-010/קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1980רדיאטור מים 3.5 קאמרי

VR453819000019- פריוס16 /קורולה/CHR 17 - פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1680רדיאטור מים
VR45387000V -013 פריוס ~ 010-011טויוטהחליפי1500מעבה מזגן פריוס
VR45397000(הייברידית) קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי1500מעבה מזגן קאמרי -013
VR45399002013- קאמרי ~ 012-014טויוטהחליפי1500רדיאטור מים קאמרי
VR45419000RAV4 -013 ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי2190מצנן מים
VR45427002019- 4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי3763מעבה מזגן - ראב
VR45429000016- 4ראב-4 ~ 016-018טויוטהחליפי1980רדיאטור מים -ראב

VR454406090G017-  היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי3788.16מצנן שמן גיר - היילנדר
VR454419000017-  היילנדר ~ 017-019טויוטהחליפי4860מצנן מים - היילנדר

VR45447000015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי4140מעבה מזגן היילנדר
VR45449000015- 2.7 היילנדרL היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי3780מצנן מים
VR4544900207-010 קאמרי ~ 07-011טויוטהחליפי1860מצנן מים קאמרי
VR45449003(ייבוא אישי) 3.5L 015- היילנדר ~ 015-016טויוטהחליפי7020רדיאטור מים היילנדר
VR45499000019-  4 ראב-4 ~ -019טויוטהחליפי1980מצנן מים - ראב
VR45507000012- 350 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי1740מעבה מזגן-סייאנה/לקסוס
VR4550900214 סיינה ~ 011-017טויוטהחליפי3180מצנן מים-סייאנה
VR455270004 013- ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1620מעבה מזגן ראב
VR45527001013-017 4-ראב-4 ~ 013-015טויוטהחליפי1420מעבה מזגן היברידית ראב
VR45587000010 פראדו ~ 010-014טויוטהחליפי2890מעבה מזגן-פרדו
VR455970002.5L/3.5L 015- קאמרי ~ 015-017טויוטהחליפי1890מעבה מזגן קאמרי
VR45607000014- יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי2110מעבה מזגן יאריס היברידית
VR4560700115 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי1420מעבה מזגן-טיוטה יאריס

VR45607001T15 יאריס ~ 014-017טויוטהחליפי1420מעבה מזגן-טיוטה יאריס
VR45637000016-  ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי1880מעבה מזגן - ויגו
VR45639002(2.8/2.4L) 016-  ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי3540מצנן מים - ויגו
VR4564900115- פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1680מצנן מים יחידה היברידית - פריוס
VR45657000יאריס ~ 017-020טויוטהחליפי1932מעבה מזגן יאריס -017 הייבריד
VR456670024D/5D -019 קורולה/CHR  -017 - פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1580מעבה מזגן

VR4566700214D/5D -019 קורולה/CHR  -017 - פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1908מעבה מזגן
VR45687000016-  פריוס ~ 016-018טויוטהחליפי1848מעבה מזגן - פריוס

VR45688900003פראדו ~ 03-09טויוטהחליפי2268רדיאטור מים - פרדו
VR45717000020-  היילנדר ~  -020טויוטהחליפי3374מעבה מזגן - היילנדר
VR45809000017- פרדו ~ 014-017טויוטהחליפי4796מצנן מים פראדו
VR45836700016- ויגו ~ 016-020טויוטהחליפי4390אינטרקולר-טויוטה ויגו
VR46017000GS300 06-08 08-012לקסוסחליפי534מעבה מזגן לקסוס ~ GS300
VR46019001GS300 06-08 08-012לקסוסחליפי1500רדיאטור מים לקסוס ~ GS300
VR46067000IS250/350 08 - 08-013לקסוסחליפי1620מעבה מזגן ~ IS250
VR4610700009-10 ונזה /ES350 07-09 לקסוסחליפי2148מעבה למזגן לקסוס
VR46129002LS460 013- 08-012לקסוסחליפי1980רדיאטור ~ LS460
VR46137000RX350  -016 - 016לקסוסחליפי1740מעבה מזגן- ~ RX350H
VR48016002R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי1197.6אינטרקולר מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VR48017001R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי4822.7מעבה קונדנסור מזגן מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VR48017002R56 07-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2980מעבה קונדנסור מזגן מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VR4801900008 ב.מ.וו / מיניחליפי2145.5מצנן מים מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VR4801900101-06 ב.מ.וו / מיניחליפי1890מצנן מים מיני קופר(R50) 02-06 ~ מיני קופר
VR4801900208 ב.מ.וו / מיניחליפי2211.5רדיאטור מים מיני קופר(R56) 07-010 ~ מיני קופר
VR480280005 09-11 ב.מ.וו / מיניחליפי2180.7מעבה מזגן סדרה(E60LCI) סד' 5  07-010 - לא פעיל
VR48029002E39 99-03 'ב.מ.וו / מיניחליפי1881רדיאטור מים(10*65*34)סד'5 4דל(E39) 97-03 ~  5 'סד
VR48049002E46 98-02 3 ב.מ.וו / מיניחליפי1603.2רדיאטור מים במוו סידרה(R56 LCI) 010-012 ~ מיני קופר
VR48069000F10/F11-F18-09-15 ב.מ.וו / מיניחליפי3422.9רדיאטור מים(F01) 09-015 ~ 7 'סד
VR4809900215- 2 סד F22/12- F20/F30 'ב.מ.וו / מיניחליפי2298אינטרקולר סד'3 4דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VR48107000X3 E83 05-11 ב.מ.וו / מיניחליפי1390קונדנסור מזגן ג'יפ(E83) 05-011 גיפ ~ X3
VR48127000S 13- ב.מ.וו / מיניחליפי2355.2מעבה מזגן מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VR48129001S 013- ב.מ.וו / מיניחליפי5679.7רדיאטור מים מיני קופר(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VR48137000X5 E70 08-10 ב.מ.וו / מיניחליפי2260קונדנסור מזגן מעבה ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VR48139000X6 E71 -010 08-014ב.מ.וו / מיניחליפי3033.3אינטרקולר ג'יפ ~ X6 (E71/E72)
VR48139002X5/X6 E71 -010 ב.מ.וו / מיניחליפי3860רדיאטור מים ג'יפ(E70) 06-012 גיפ ~ X5
VR48146700X3 2.0L F25 -12 ב.מ.וו / מיניחליפי2160.1אינטרקולר ג'יפ(F25)010-017 גיפ ~ X3
VR48147000F26/12- X3 2.0L F25 -016 ב.מ.וו / מיניחליפי3426.9מעבה מזגן קונדנסור(F25)010-017 גיפ ~ X3
VR481470022.8I F25 11-12 ב.מ.וו / מיניחליפי2180.8מעבה למזגן(F25)010-017 גיפ ~ X3
VR48156700012-  1 סדרה (F20) - ב.מ.וו / מיניחליפי2792.1אינטרקולר(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VR48157001F22  2 -015 'ב.מ.וו / מיניחליפי2928.5מעבה  מזגן סד(F22) 015- ~ 2 'סד
VR481590001סד F20/15- 2סד F22/14- 4סד F32 - ב.מ.וו / מיניחליפי3178.3מצנן מים(F32) 2 סדרהD 015- ~ 4
VR48159002012-    1 'סד (F20) ב.מ.וו / מיניחליפי1518.4מצנן מים(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VR48179002E60 5 04-07 ב.מ.וו / מיניחליפי2053.8מצנן מים סדרה(E60) 03-010 ~  5 'סד
VR48187000X1-16 016ב.מ.וו / מיניחליפי2178.6מעבה מזגן-  ~ X1 (F48)

VR481987000F-48 I118 16 016ב.מ.וו / מיניחליפי5283מעבה מזגן-  ~ X1 (F48)
VR48209002E87/E90 1 05-11ב.מ.וו / מיניחליפי2501.3רדיאטור מים(לגיר אוטומט)סד(E90LCI\E92\E90) 05-011 ~ 3 סד
VR48229002F20/F30 -012 'סד'1 5דל (116I רק) ב.מ.וו / מיניחליפי1833.7רדיאטור מים(F20) 012-018 ~ 1 'סד
VR48236002F-56 ב.מ.וו / מיניחליפי2771.4מצנן אוויר למנוע(R60)  013-016 ~ קאנטרימן
VR48259000F-22 F30 12-17- ב.מ.וו / מיניחליפי1540.3רדיאטור מים(F30) 012-018 ~ 3 סדרה
VR5001900237X70 2.0 03-08 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1908מצנן מים-אקורד
VR5001900340X72 2.4 03-08 אקורד ~ 03-05הונדהחליפי1566מצנן מים-אקורד
VR500270004הונדהחליפי1620מעבה מזגן-סיויק -06  יפני היברידיD ~ 06-09  סיוויק
VR500270014 טורקי ~ 09-011הונדהחליפי1380מעבה מזגן-סיווק 08 טורקיD  סיוויק
VR5002900206- '5הונדהחליפי972רדיאטר מים סיוויק היברידית אוטD ~ 06-011  סיוויק
VR50047000CRV 02-06 02-05הונדהחליפי828מעבה למזגן הונדה ~ CRV
VR50049000(הייברידי) 4הונדהחליפי2220רדיאטור מים-סיווק 06-08 עם קולרD ~ 06-09  סיוויק
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VR50049002(ללא קולר) 4הונדהחליפי1434מצנן מים - סיווק 06-09D ~ 06-09  סיוויק
VR5005700201-06 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי1380מעבה מזגן - סיויק
VR500590021.4/1.6/1.7 01-05 סיוויק ~ 01-04הונדהחליפי816מצנן מים סיויק
VR50067000018-  4הונדהחליפי3474מעבה מזגן - סיויקD ~ 018-021 סיויק
VR5006900297-01 'אוט CR-V 2.0 98-01הונדהחליפי1188רדיאטור מים ~ CRV
VR5007700205-09 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1244מעבה מזגן-ג'אז
VR5008900296-00 סיוויק ~ 92-95הונדהחליפי828רדיאטור מים-סיווק
VR50097000CRV 07- 08-012הונדהחליפי1740מעבה מזגן ~ CRV
VR50099002ON-07 'אוט CRV 08-012הונדהחליפי1860רדיאטור מים סיוויק ~ CRV
VR50109002'אקורד ~ 98-02הונדהחליפי1500מצנן מים 3.0 אקורד 98-02 אמריקאי אוטו
VR50117000FRV 09- 06-014הונדהחליפי1620מעבה מזגן ~ FRV
VR50127000D5 09- אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1740מעבה מזגן - אינסייט
VR501290025D -09 אינסייט ~ 09-011הונדהחליפי1860רדיאטור מים - אינסייט
VR5014700009- ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1620מעבה מזגן ג'אז
VR5014900208-011 ג'אז ~ 05-09הונדהחליפי1620מצנן מים ג'אז
VR50159002'ג'אז ~ 01-04הונדהחליפי1158מצנן מים גאז 01-03 אוטו
VR5016700009 אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1740מעבה מזגן-אקורד
VR5016900209- 'אקורד ~ 09-011הונדהחליפי1740רדיאטור מים אקורד אוט
VR502270005D -10 5הונדהחליפי1620מעבה מזגן-סיוויקD ~ 06-011  סיוויק
VR502290025D -09 5הונדהחליפי1380רדיאטור מים סיויקD ~ 06-011  סיוויק
VR502370005D/4D -012 4הונדהחליפי1500מעבה מזגן סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VR502390025D/4D -013 4הונדהחליפי1740רדיאטור מים-סיויקD ~ 012-017 סיוויק
VR50279002CRV 2.4 02-06 02-05הונדהחליפי1620מצנן מים ~ CRV
VR50307000CRV 97-01 98-01הונדהחליפי1008מעבה למזגן הונדה ~ CRV
VR50307001011-013 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1620מעבה מזגן ג'אז
VR50309000010-014 ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי1620רדיאטור מים (גיר רגיל) - ג'אז
VR50309001011- (היברידי)ג'אז ~ 010-014הונדהחליפי2268רדיאטור מים-ג'ייז
VR50319002016- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2100מצנן מים - גא'ז
VR50357000CRV 013- 013-014הונדהחליפי1980מעבה מזגן ~ CRV
VR50359002CRV 013- 013-014הונדהחליפי2988מצנן מים ~ CRV
VR503790005D 018-4הונדהחליפי2220מצנן מים  -סיויקD ~ 018-021 סיויק
VR503790025D -018-5הונדהחליפי1740מעבה מזגן  -סיויקD ~ 017-020 סיוויק
VR504190005D  -017 5הונדהחליפי2740.8אינטרקולר - סיויקD ~ 017-020 סיוויק

VR504307000018- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי2820מעבה מזגן-ג'אז
VR504309000018- ג'אז ~ 015-018הונדהחליפי3060מצנן מים -ג'אז

VR51027000C30 -06 07-010וולבוחליפי2490.9מעבה מזגן - וולו ~ C30
VR51037000S80 -04- 06-016וולבוחליפי2260מעבה מזגן ~ S80
VR5105900206- 'אוטו S80 06-016וולבוחליפי2029.6מצנן וולו ~ S80
VR51061000XC90  -016 - 015וולבוחליפי3862.6מעבה מזגן- ~ XC90

VR510619000XC90 -018 - 018וולבוחליפי3293.6רדיאטור מים- ~ XV90
VR51066090XC90  -018 - 015וולבוחליפי4055מאוורר מנוע- ~ XC90
VR5107900291-98 'לא פעיל - 91-97   940וולבוחליפי2210מצנן מים וולוו 960  אוט

VR510916090S60\XC60  -018 - 019וולבוחליפי4220מאוורר מנוע- ~ S60
VR51097000S60 -010- 010-018וולבוחליפי2973.6מעבה מזגן ~ S60
VR51099002גלקסי/S 60 -014-010-018וולבוחליפי2539.8רדיאטור מים ~ S60
VR51166700V-40 013 014-018וולבוחליפי4146אינטרקולר וולוו ~ V40
VR5190900203-  'אוט XC-90 04-014וולבוחליפי2440מצנן מים ~ XC90
VR52346700T6  -010 - 016-020פולקסווגןחליפי2527.2מצנן טורבו ~ T6
VR52346700T6  -010 - חליפי2527.2מצנן טורבוVAG016-020 ~ T6
VR52356700GTI 014 פולו ~ 014-017פולקסווגןחליפי939.6קולר טורבו-פולו
VR52356700GTI 014 חליפי939.6קולר טורבו-פולוVAG014-017 ~ פולו
VR5235700015 קאדי ~ 016-020פולקסווגןחליפי2370.9רדיאטור מים קאדי
VR5235700015 חליפי2370.9רדיאטור מים קאדיVAG016-020 ~ קאדי

VR5237000018-  חליפי3690.5מעבה מזגן - קרפטר
VR53156802A4-05 05-08אודיחליפי1620מצנן שמן ~ A4
VR53156802A4-05 חליפי1620מצנן שמןVAG05-08 ~ A4

VR531576700Q7  -016 - 016-019אודיחליפי2283אינטרקולר ~ Q7
VR531576700Q7  -016 - חליפי2283אינטרקולרVAG016-019 ~ Q7
VR531579000A6 011-015 - 011-015אודיחליפי3655מצנן מים ~ A6
VR531579000A6 011-015 - חליפי3655מצנן מיםVAG011-015 ~ A6
VR551117000F20/F30 -012 'ב.מ.וו / מיניחליפי3092.1מעבה (קונדנסור) מזגן סד' 1 5דל(F30) 012-018 ~ 3 סדרה

VR553690004D 014-  4 סדרה (F36) - ב.מ.וו / מיניחליפי2354.6מצנן מים(F36) 4 סדרהD 014- ~ 4
VR55396700M2 (F87 016-020) - 016-020ב.מ.וו / מיניחליפי4340.56מצנן שמן מנוע ~ M2 (F87)
VR5743170014 פיקסו C-4 סיטרואןחליפי1620רדיאטור מיםC4 014-016 ~ פיקסו

VR598747000017-  500/016-  07-016פיאטחליפי2100מעבה מזגן - טיפו ~ F500
VR6001700001-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי827מעבה מזגן לנטיס
VR6001900099-04 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי750מצנן חימום לאנטיס
VR6002700099-00 לנטיס ~ 99-01מזדהחליפי693מעבה מזגן לנטיס
VR60037000M5/M3 04-010 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי1190מעבה מזגןD M3
VR60039002(VR61019002 רא גם)M3 04-08 - 4 ~ 04-08מזדהחליפי1128מצנן מיםD M3
VR6004700298-99 626 - 626 ~ 98-99מזדהחליפי604.8מעבה מזגן
VR60059002ON M3-09 2.0 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי1690מצנן  מיםD M3
VR60067000M6 03-07 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי1051.2מעבה מזגןD M6
VR600690006 04 06-07מזדהחליפי1134מצנן שמן מנוע- מזדה ~ M6
VR60069001M6 03-05 - 4 ~ 02-05מזדהחליפי1500מצנן מיםD M6
VR60069002M-6 06-08  06-07מזדהחליפי1392מצנן מים ~ M6
VR6007700095-98לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי768מעבה מזגן לנטיס
VR6007900295-98 לנטיס ~ 95-98מזדהחליפי378רדיאטור מים-לנטיס
VR60087000MPV06 /07- BT-50/דיזל אוט B2500 04 03-06מזדהחליפי936מעבה מזגן ~ B-2500
VR6008900207- 'אוט BT-50 07-012מזדהחליפי1752רדיאטור מים ~ BT-50
VR6009900201-03 דמיו ~ 04-08מזדהחליפי510מצנן מים מזדה דמיו
VR60109002M5 04-010 - 05-010מזדהחליפי1380רדיאטור מים ~ M5
VR60117000M3 09-012 - 4 ~ 09-013מזדהחליפי3810מדחס מזגןD M3
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VR60119002M3 09 1.6- 4 ~ 09-013מזדהחליפי1500מצנן מיםD M3
VR60127000M5  -011 - 011-015מזדהחליפי890מעבה מזגן ~ M5
VR60129002M5  -011 - 011-015מזדהחליפי1500מצנן מים ~ M5
VR601370005D/4D 08- M2 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי1160מעבה מזגןD M2
VR601370912 מזדהחליפי516כונס אויר-מזדהM2 015- ~ סדן
VR60139002M2 08-015 - 5 ~ 08-015מזדהחליפי1380מצנן מיםD M2
VR6015900104- אוט MPV 04-06מזדהחליפי1580מצנן מים ~ MPV
VR6015900200-04 'אוט MPV 00-03מזדהחליפי1280מצנן מים ~ MPV
VR60167000M6 -08 2.5/2.0 08-012מזדהחליפי890מעבה מזגן מזדה ~ M6
VR6016900208- פרמיום M6 2.5 '08-012מזדהחליפי1740מצנן מים אט ~ M6
VR60169010M6 08- 2.0 08-012מזדהחליפי1500רדיאטור מים מזדה ~ M6
VR6017900292-02 '626 ~ 00-04מזדהחליפי770מצנן מים מזדה 626 אוט
VR601890024D 90-94 '4 ~ 92-97מזדהחליפי910רדיאטור מים-323 אוטD 323
VR6019700000-05 פרמסי ~ 00-05מזדהחליפי812.4מעבה מזגן פרמסי
VR60229002M.P.V 96-99  96-99מזדהחליפי1111.2מצנן מים מזדה ~ MPV
VR60247000CX5 012-014 012-017מזדהחליפי1650מעבה מזגן ~ CX-5
VR60249000CX5 012- 012-017מזדהחליפי1260רדיאטור מים ~ CX-5
VR60259000M6 -012 013-017מזדהחליפי1980רדיאטור מים ~ M6
VR60266800013-3 4 ~ 013-016מזדהחליפי1176קולר גיר מאזדהD M3
VR602670002.5/2.0/1.6L 013- M3/M6 '4 ~ 013-016מזדהחליפי1390מעבה מזגן - 4/5 דלD M3
VR60289002טריביוט   -02 - לא פעילמזדהחליפי1740רדיאטור מים טרביוט
VR60317000M2 015- 5 ~ 015-020מזדהחליפי1340מעבה מזגןD M2
VR6101700204-010 4פורדחליפי1490מעבה מזגן פוקוסD ~ 06-07 פוקוס
VR6102700202-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי1536מעבה מזגן מונדאו
VR6102900201-07 מונדאו ~ 01-04פורדחליפי1416רדיאטור מים מונדאו
VR6103700298-05 4פורדחליפי1620מעבה מזגן פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VR6103900299-04 4פורדחליפי1188רדיאטור מים  אוטומט פוקוסD ~ 00-05 פוקוס
VR6104670003-08 קונקט ~ 02-010פורדחליפי712.8אינטרקולר קונקט
VR6104700005-08 קונקט ~ 02-010פורדחליפי1116מעבה מזגן- קונקט
VR6104900103- קונקט ~ 02-010פורדחליפי1044מצנן מים - קונקט טורבו דיזל
VR6105700008- 4פורדחליפי1656מעבה מזגן-מונדאו 08 /גלאקסיD ~ 08-011 מונדאו
VR6105900208- 06-016וולבוחליפי1824רדיאטור מים- מונדאו 08/גלאקסי ~ S80
VR6106670207 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי1390אינטרקולר טורבו - טרנזיט
VR6106700007 טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי1464מעבה מזגן טרנזית
VR6106900107 - טרנזית TDI טרנזיט ~ 07-014פורדחליפי1860מצנן מים
VR61076700SMAX - 08-015פורדחליפי1260אינטרקולר ~ S-MAX
VR61086700013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1340אינטרקולר קוגה
VR61087000'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1350מעבה-אדג" 07- אוט
VR61087000'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1350מעבה-אדג" 07- אוט
VR61089002'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1620מצנן מים אדג -07 אוט
VR61089002'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1620מצנן מים אדג -07 אוט
VR6110700001- טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי1620מעבה מזגן טרנזיט
VR611090002.4TDCI 2.3D 00-06 טרנזיט ~ 01-06פורדחליפי1620רדיאטור מים- טרנזיט
VR611290024D/5D -011 4פורדחליפי1380רדיאטור מים- פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VR61137000010-012 פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1740מעבה מזגן פיאסטה
VR6113900210- 'פיאסטה ~ 09-013פורדחליפי1380מצנן מים פיאסטה בנזין אוט
VR611470004D/5D/ST -012 4פורדחליפי1380מעבה מזגן - פוקוסD ~ 012-015 פוקוס
VR61157000017-  אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי1500מעבה מזגן פורד - אקספידישן
VR61157000017-  אקספדישן -010 - לא פעילפורדחליפי1500מעבה מזגן פורד - אקספידישן
VR611590006.4L F350 -07 02-09פורדחליפי6210רדיאטור מים ~ F350
VR611590006.4L F350 -07 02-09פורדחליפי6210רדיאטור מים ~ F350
VR61167000015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי2150מעבה מזגן מוסטאנג
VR61167000015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי2150מעבה מזגן מוסטאנג
VR61167091015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1010כונס אויר עליון מוסטנג
VR61167091015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי1010כונס אויר עליון מוסטנג
VR61169000015- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי4056מצנן מים 2.3 מוסטנג
VR61169000015- מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי4056מצנן מים 2.3 מוסטנג
VR61169001015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי5736מצנן מים 3.7/5 מוסטנג
VR61169001015- מוסטנג ~ 015-018פורדחליפי5736מצנן מים 3.7/5 מוסטנג
VR61217002011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1880מעבה מזגן אדג
VR61217002011- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1880מעבה מזגן אדג
VR61219002011-014 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי3420מצנן מים אדג
VR61219002011-014 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי3420מצנן מים אדג
VR61227000016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי2700מעבה מזגן אדג
VR61227000016- 'אדג' ~ 016-018פורדחליפי2700מעבה מזגן אדג
VR61227001019-  אדג' ~ -019פורדחליפי2025מעבה מזגן - אדג
VR61227001019-  אדג' ~ -019פורדחליפי2025מעבה מזגן - אדג
VR61227002014- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1880מעבה מזגן 2.0 אדג
VR61227002014- 'אדג' ~ 08-15פורדחליפי1880מעבה מזגן 2.0 אדג
VR6123900205-010 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1880מצנן מים 4.0/4.6 מוסטנג
VR6123900205-010 מוסטנג ~ 06-014פורדחליפי1880מצנן מים 4.0/4.6 מוסטנג
VR61247002011- 010-016פורדחליפי1788מעבה מזגן 6.7 סופר דיוטי ~ F350
VR61247002011- 010-016פורדחליפי1788מעבה מזגן 6.7 סופר דיוטי ~ F350

VR612616700020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2525מעבה מזגן - אקספלורר
VR612616700020-  אקספלורר ~ -020פורדחליפי2525מעבה מזגן - אקספלורר

VR6126900208- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2655מצנן מים 4.0/4.6 אקספלורר
VR6126900208- אקספלורר ~ 07-010פורדחליפי2655מצנן מים 4.0/4.6 אקספלורר
VR61277000016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1288מעבה מזגן מושלם אקספלורר
VR61277000016- אקספלורר ~ 016-017פורדחליפי1288מעבה מזגן מושלם אקספלורר
VR61277002011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1880מעבה מזגן אקספלורר
VR61277002011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי1880מעבה מזגן אקספלורר
VR61279002011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2390מצנן מים אקספלורר
VR61279002011- אקספלורר ~ 011-015פורדחליפי2390מצנן מים אקספלורר



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VR61287000013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1580מעבה מזגן פיאסטה
VR61287001013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1980מעבה מזגן פיאסטה 1.25 ידני
VR61289001013- פיאסטה ~ 013-017פורדחליפי1220מצנן מים פיאסטה 1.25 ידני
VR6129700012- קוגה ~ 013-016פורדחליפי1988מעבה מזגן קוגה
VR61299002013- קוגה ~ 013-016פורדחליפי2100רדיאטור מים קוגה

VR613789000F-150 -16 015-017פורדחליפי1988רדיאטור מים ~ F150
VR613789000F-150 -16 015-017פורדחליפי1988רדיאטור מים ~ F150
VR613797000017-  4פורדחליפי1860מעבה מזגן - קוגהD ~ 016-019 פוקוס
VR613799000017-  4פורדחליפי1810מצנן מים - קוגהD ~ 016-019 פוקוס

VR621170004D 014- GS-350 012-015לקסוסחליפי2928מעבה מזגן ~ GS350
VR62139000IS250 (2.5)  -08 - 08-013לקסוסחליפי2976מצנן מים ~ IS250

VR651017000016- 3 מודל 3 ~ -021טסלהחליפי4980.22מעבה מזגן  מודל
VR653217000S -016 טסלהחליפי6641.2מעבה מזגן ימ' מודלS ~ -021 מודל
VR653217001S -016 טסלהחליפי6641.2מעבה מזגן שמ' מודלS ~ -021 מודל
VR657567000013-015 סורנטו ~ 011-015קיהחליפי1540מעבה מזגן - סורנטו
VR657589000017- פיקנטו ~ 017-019קיהחליפי1576.3מעבה מזגן - פיקנטו

VR65759000016 'ספורטאג' ~ 016-018קיהחליפי2514.5מצנן מים-ספורטאז
VR657597000016 'טוסון ~ 016-018יונדאיחליפי2140מעבה מזגן-ספורטאז
VR657607000018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי1980מעבה מזגן סטוניק
VR657607001018-  סטוניק ~ 018-020קיהחליפי2150מעבה מזגן - ריו/סטוניק
VR657609000018- סטוניק ~ 018-020קיהחליפי2994מצנן מים סטוניק

VR70017000גטס ~ 03-05יונדאיחליפי1197.6מעבה מזגן גייטס
VR7001900103-09 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי830רדיאטור מים {רגיל} גייטס
VR7001900203-09 גטס ~ 03-05יונדאיחליפי920מצנן מים אוט' -גייטס
VR70027200016- איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1910.4מאייד מזגן - איוניק
VR70029001אקסנט ~ 00-03יונדאיחליפי828מצנן מים אקסנט 00-06 רגיל
VR70036700I800 09- 09-017יונדאיחליפי3210אינטרקולר ~ I800
VR70039003(גיר רגיל)סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1188רדיאטור מים-סנטה פה 07
VR7004670005- טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי2220אינטרקולר טוסון בנזין
VR7004700005-09 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1740מעבה מזגן טוסון
VR7004910004-11 טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי670מצנן חימום פנימי טוסון
VR70056700I-800 חליפי2476אינטרקולר
VR70057000I30 08-011 - 08-012יונדאיחליפי1500מעבה מזגן ~ I30
VR70059001I30 -07 - 08-012יונדאיחליפי1260רדיאטור מים ~ I30
VR7005900207- בנזין I30 08-012יונדאיחליפי1010רדיאטור חימום ~ I30
VR7006700096-99 אקסנט ~ 94-99יונדאיחליפי744מעבה מזגן-אקסנט
VR7006900095-99 '5יונדאיחליפי768רדיאטור מים אקסנט אוטD ~ 94-99 אקסנט
VR7006900200-95 גטס ~ 06-09יונדאיחליפי588רדיאטור חימום אקסנט

VR700716070GEV  -020 יונדאיחליפי2237.44מעבה מזגן - איוניקEV ~ -020 איוניק
VR7007700201-07 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי1500מעבה מזגן  אלנטרה
VR70079000אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי940רדיאטור חמום אילנטרה
VR7007900201-07 אילנטרה ~ 02-04יונדאיחליפי1260רדיאטור מים אילנטרה אוט
VR7008700003- טרקאן ~ 05-07יונדאיחליפי1860מעבה מזגן טראקאן
VR7008900205-08 טרקאן ~ 05-07יונדאיחליפי1260רדיאטור מים טראקאן אוט' דיזל
VR70099002!טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1740רדיאטור טוסון 04-07 דיזל תפס קצר
VR70117000I10  -09 09-011יונדאיחליפי1380מעבה מזגן ~ I10
VR70119002(אוטומט) 'יציאות צד ימ I10 08-010 - 09-011יונדאיחליפי1500מצנן מים ~ I10
VR70119003(אוטומט) 'יציאה צד שמ I10 -09 - 09-011יונדאיחליפי1260רדיאטור מים ~ I10
VR7012700007-010 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי855מעבה מזגן - אקסנט
VR7012900207-011 אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי1320מצנן  מים אוט' - אקסנט
VR7012910007- אקסנט ~ 07-010יונדאיחליפי1848ליבה ואטם למאדה מזגן אקסנט
VR7013670206 טנדר H1-06-08יונדאיחליפי3576מצנן אינטרקולר ~ H-1
VR70137000H1 97-04 01-05יונדאיחליפי1506מעבה מזגן ~ H-1
VR70137001גיר רגיל דיזל H1 98-05 יונדאיחליפי1980מעבה מזגן טראקH-100 96-01 ~ טרק
VR70137020H1 98-07 98-00יונדאיחליפי1500מעבה מזגן תחתון משני ~ H-1
VR70139001H1 98-08-98-00יונדאיחליפי860רדיאטור מים ~ H-1
VR7014700000-96 לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי2220מעבה מזגן-לנטרה
VR70149002(גיר רגיל) לנטרה ~ 96-98יונדאיחליפי1380מצנן מים 96-00  לנטרה
VR7016700008- סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1512מעבה מזגן סנטה פה

VR7017600H1 06-07 06-08יונדאיחליפי390רדיאטור חימום פנימי ~ H-1
VR70177000'סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי900מעבה מזגן - סונטה 99-04 אוט
VR70179002'סונטה ~ 99-01יונדאיחליפי665מצנן מים - סונטה 00-06 אוט
VR7018900296-01 טרבו בנזין H100 96-01יונדאיחליפי1740מצנן מים ~ H-100
VR70197000I20 08-012 - 08-012יונדאיחליפי1380מעבה מזגן ~ I20
VR7019900109-012 גיר רגיל I20 08-012יונדאיחליפי705.6רדיאטור מים מכלל ~ I20
VR70199002'גיר אוט I20  09-012 - 08-012יונדאיחליפי1176מצנן מים ~ I20
VR7020700001- טר'גט ~ 01-07יונדאיחליפי1392מעבה מזגן טאג'ט
VR7021900299-01 לנטרה ~ 99-01יונדאיחליפי1392רדיאטור מים-לנטרה
VR7022900201-06 סנטה פה ~ 06-07יונדאיחליפי860רדיאטור מים 2.7 סנטה פה
VR7023700008- מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי2340מעבה מטריקס
VR7023900208- מאטריקס ~ 08-010יונדאיחליפי1720רדיאטור מים  2*4 אוט' מטריקס
VR70247000I25  -010 - 011-018יונדאיחליפי1776מעבה מזגן ~ I25
VR70249000I25 011-018יונדאיחליפי1380מאייד מזגן ~ I25
VR70249001012- וולוסטר/I25 -011 - 011-018יונדאיחליפי560מצנן מים גיר רגיל ~ I25
VR70257000בנזין IX35 -10 010-015יונדאיחליפי1420מעבה יונדאי ~ IX35
VR70257001דיזל IX-35 -011 010-015יונדאיחליפי830מעבה מזגן ~ IX35
VR70259001IX35 -010 - 010-015יונדאיחליפי1668רדיאטור מים בנזין ~ IX35
VR70259002IX35 -010 - 010-015יונדאיחליפי1620רדיאטור מים דיזל ~ IX35
VR70267000I35 011-013 - 4 ~ 011-013יונדאיחליפי1450מעבה למזגן אוירD I35
VR70269002פורטה I35 011-/I30 014/-013-4 ~ 011-013יונדאיחליפי1089.39רדיאטור מיםD I35

VR70269002OEMפורטה I35 011-/I30 014/-013-012-018יונדאיחליפי1410רדיאטור מים ~ I30
VR70297000(דיזל) טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1968מעבה מזגן טוסון -06-11
VR70299002(תפס ארוך)טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1548רדיאטור מים טוסון 08-010 בנזיו



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VR70309002I800 -09 09-017יונדאיחליפי1860רדיאטור מים ~ I800
VR70327000I20 -012 - 012-015יונדאיחליפי1260מעבה מזגן ~ I20
VR70339002אוטומט I20 -012 - 012-015יונדאיחליפי1512רדיאטור מים ~ I20
VR70347000I-25 012-014011-018יונדאיחליפי1584מעבה מזגן ~ I25
VR70349002(אוטומט) I-25 -014 011-018יונדאיחליפי1380מצנן מים ~ I25
VR70359002H1 -97 2.5 - 98-00יונדאיחליפי1380מצנן מים ~ H-1
VR70379002טוסון ~ 04-010יונדאיחליפי1380רדיאטור מים טוסון -08 בנזין תפס קצר
VR70389002I35 -14 4 ~ 014-016יונדאיחליפי1380מצנן מיםD I35
VR70397000I800 -014 -09-017יונדאיחליפי1150מעבה מזגן ~ I800
VR70399002I800 -014 - 09-017יונדאיחליפי1450רדיאטור מים ~ I800
VR70407000014- פורטה/I35 4 ~ 014-016יונדאיחליפי1776מעבה מזגןD I35
VR70416700011 סנטה פה ~ 08-09יונדאיחליפי1408.52מצנן אינטרקולר - סנטה פה
VR704170002.0L 013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1290מעבה למזגן אויר - סנטה פה
VR704170022.4L 013- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי1440מעבה מזגן ס.פה
VR704190023.3L/2.4L 13- סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי2256רדיאטור מים ס.פה
VR70427002בנזין I-40 -012 012-015יונדאיחליפי2220מעבה מזגן ~ I40
VR70429002בנזין I-40 -012 012-015יונדאיחליפי1620רדיאטור מים ~ I40
VR70437000סונטה ~ 08-011יונדאיחליפי1500מעבה מזגן - סונטה 06-09 בנזין
VR70447000I20  -015  015-018יונדאיחליפי2456.9מעבה למזגן ~ I20
VR70449002I20  -015  015-018יונדאיחליפי1980רדיאטור ~ I20
VR70459002018-  קונה  ~ 018-020יונדאיחליפי1614מצנן מים - קונה
VR70477000I10 -014 - 014-016יונדאיחליפי1500מעבה מזגן ~ I10
VR70487000EV  -021 יונדאיחליפי2569מעבה מזגן - קונהEV ~ -021 קונה
VR70509000016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1980מצנן מים קדמי - איוניק
VR70509001016-  איוניק  ~ 016-019יונדאיחליפי1656מצנן מים - איוניק
VR70527000016-  סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי2688מעבה מזגן - סונטה היבריד
VR70527001016/-020- סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי2187מעבה מזגן סונטה
VR70529000016-  סונטה ~ 016-017יונדאיחליפי1980מצנן מים - סונטה
VR70787000016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1986מעבה למזגן אויר אילנטרה
VR70789000016-אילנטרה ~ 016-018יונדאיחליפי1480רדיאטור אילנטרה
VR70819002I10 014-018 - 014-016יונדאיחליפי1680מצנן מים ~ I10
VR70829000016-018 סנטה פה ~ 013-018יונדאיחליפי900מצנן מים - סנטה פה
VR70837000I20  -019 - 019-020יונדאיחליפי3654מעבה מזגן ~ I20
VR70847000I10  -020 - 020יונדאיחליפי1640מעבה מזגן- ~ I10

VR708817000G020-  וניו ~  -020יונדאיחליפי2162.92מעבה מזגן - וניו
VR72007900106 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1500מצנן מים (ידני) האנטר

VR720190014X4 97-02 מגנום ~ 96-02מיצובישיחליפי1500מצנן מים אטו' - מגנום
VR720367005D 09 מיצובישיחליפי3576אינטרקולר לנסר
VR7203700208 4מיצובישיחליפי1380מעבה מזגן לנסר 08/אאוטלנדרD ~ -08 לנסר
VR7203900208 5\ אאוטלנדרD \4D 4מיצובישיחליפי1380רדיאטור מים לנסרD ~ -08 לנסר
VR720390034מיצובישיחליפי1500רדיאטור מים-לנסר 09 עם קולרD ~ -08 לנסר
VR7204700004-07 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי1860מעבה מזגן לנסר
VR7204900204-08 לנסר ~ 04-07מיצובישיחליפי1056מצנן מים לנסר
VR72069002'אוט L4 1.5 93-97  סופר לנסר ~ 93-97מיצובישיחליפי1188מצנן מים סופר לנסר/קולט
VR72076700016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2490רדיאטור טורבו - האנטר
VR7207670108 האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי2580אינטרקולר -האנטר
VR7207700006- האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1500מעבה מזגן האנטר
VR7207900207-015 'האנטר ~ 06-13מיצובישיחליפי1860מצנן מים האנטר אוט
VR720890024X4 02-06 מגה מגנום ~ 02-06מיצובישיחליפי1860מצנן מים אטו' - מגנום
VR7210900298-01 'כריזמה 98-01מיצובישיחליפי1500מצנן מים כריזמה אוט
VR7211700099-03 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי1380מעבה מזגן פג'רו ספורט
VR721190023.2 דיזלL 99-013 פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי2676רדיאטור מים-קינג
VR721290013.5L 08- פג'רו קינג ~ 01-03מיצובישיחליפי1740מצנן מים - קינג
VR7214900200 לנסר ~ 00-03מיצובישיחליפי816מצנן מים אוטו' לנסר
VR7216900205 גרנדיס ~ 04-010מיצובישיחליפי1860מצנן מים גראנדיס
VR7221900294-97 פג'רו קצר   94-98 - לא פעילמיצובישיחליפי972מצנן מים פג'רו
VR72221001016-  אטראז' ~ 014-019מיצובישיחליפי2190מעבה מזגן - אטראז/ספייס סטאר
VR72227000013- 'ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1380מעבה מזגן ספייס סטאר/אטראז
VR7224900003-05 אאוטלנדר ~ 04-07מיצובישיחליפי1740מצנן מים 2.4 אאוטלנדר
VR72269000L200 96-01 2.5TD מיצובישיחליפי1620מצנן מים- האנטרL-200 96-02 - לא פעיל
VR7227900000- פג'רו ספורט/L200 01-06  -פג'רו ספורט ~ 00-02מיצובישיחליפי1620מצנן מים
VR72299002ספייס סטאר ~ 013-016מיצובישיחליפי1360מצנן מים אטראז' -014\ספייס סטאר -014 אוטומט
VR723190025D -013 מיצובישיחליפי2275רדיאטור מים לנסרEVO ~ 07-014 לנסר
VR72507000013-אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2340מעבה מזגן אוטולנדר
VR7250900213- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2064רדיאטור מים אווטלנדר
VR72519000016- אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי3180מצנן מים טריטון
VR72536700015- טריטון - A/T אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי4500מצנן שמן לממסרה
VR72537000015-  אנטר (טריטון) ~ 015-019מיצובישיחליפי2663מעבה מזגן - טריטון

VR725386700017- אאוטלנדר ~ 013-015מיצובישיחליפי2943.2אינטרקולר אקליפס
VR7401700208- 416  מרצדסחליפי2140מעבה מזגן -ספרינטרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VR7403700006מ W S-CLASS 221 06-012מרצדסחליפי2136מעבה מזגן מרצדס ~ (W221) S-CLASS
VR74039002S-CLASS 06-012 W221 06-012מרצדסחליפי3228רדיאטור מים ~ (W221) S-CLASS
VR7406670010 204 07-014מרצדסחליפי2640אינטרקולר-מרצדס ~ (W204) C-CLASS
VR74079000מרצדסחליפי1860מצנן מים-ספרינטר 08+קרפטר ללא קולרW906) ~ 08-013) ספרינטר
VR74079002(עם קולר)מרצדסחליפי2100מצנן מים -ספרינטר 515 07-10W906) ~ 08-013) ספרינטר
VR74089002'מרצדסחליפי2460מצנן מים ויטו 04-018 דיזל 2.2/3.0 אוטW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VR7409700007 'אוט C-CLASS W204 07-014מרצדסחליפי2220מעבה מזגן ~ (W204) C-CLASS
VR74099002C-300 08-011 - 204 07-014מרצדסחליפי2340מצנן מים ~ (W204) C-CLASS
VR74109002C-300 08-011 - 204 00-06מרצדסחליפי2340מצנן מים ~ (W203) C-CLASS
VR74117000S 220 280 00-05 00-05מרצדסחליפי1980מעבה מזגן ~ (W220) S-CLASS
VR74139000C220/280/36 2.2/2.8/3.6 94-96 00-05מרצדסחליפי2160מצנן מים ~ (W220) S-CLASS
VR74179002212 09- 011-016מרצדסחליפי1960רדיאטור מים E-class S212 - לא פעיל
VR74199000CLA 13- 014-018מרצדסחליפי2340רדיאטור אינטרקולר ~ (W117) CLA-CLASS
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VR74199001CLA 117 014- 014-018מרצדסחליפי2940מצנן מים ~ (W117) CLA-CLASS
VR74207000ML-166 14 012-018מרצדסחליפי2580מעבה מזגן ~ (W166) GLE-CLASS
VR74219000W169 A-CLASS 04-012 06-012מרצדסחליפי2376אינטרקולר ~ (W169) A-CLASS
VR74229002C204 10 07-014מרצדסחליפי2220מצנן מים-מרצדס ~ (W204) C-CLASS

VR743006700GLE/ML W166 -016 012-018מרצדסחליפי6376.8רדיאטור טמפרטורה מים ~ (W166) GLE-CLASS
VR7436900200-06מרצדסחליפי1380רדיאטור מים 203 -00 עם קולר ~ (W203) C-CLASS
VR74386700VR11016700-112 מרצדסחליפי1360אינטקולר- ספרינטר 06/ראהW416) ~ 01-07) ספרינטר
VR7438700095-00 412 מרצדסחליפי1740מעבה מזגן ספרינטרW903) ~ 96-00) ספרינטר
VR7438900000-06 208 211 213 מרצדסחליפי2340מצנן מים-ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VR7438900201-07 416 מרצדסחליפי2640רדיאטור מים-ספרינטרW416) ~ 01-07) ספרינטר
VR7439670005-015 מרצדסחליפי1176מצנן שמן גיר- ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VR7439700004-016 מרצדסחליפי2220מעבה מזגן ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VR74407000W164 ML 06-012 06-011מרצדסחליפי2220מעבה מזגן ~ (W164) ML
VR74409002ML350 08+ 06-011מרצדסחליפי2820רדיאטור מים ~ (W164) ML
VR7441700005- מרצדסחליפי2540מעבה מזגן ויטוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VR74439002W176/W117 -014 012-018מרצדסחליפי2700רדיאטור מים ~ (W246) B-CLASS
VR74449000230 10 לא פעיל - 05-       203מרצדסחליפי2580אינטרקולר לטורבו
VR7445900012 מרצדסחליפי1610אינטרקולר ויאנוW639) ~ 05-015) ויטו/ויאנו
VR74459002'אוט W639 -04 מרצדסחליפי1020רדיאטור מים ויאנוW638) ~ 97-04) ויטו/ויאנו
VR74469002W204 011- 07-014מרצדסחליפי1880מצנן מים ~ (W204) C-CLASS
VR74487000016-  ויאנו ~ -016 - לא פעילמרצדסחליפי1740מעבה מזגן - ויאנו

VR744907000W205/W213 -019 - 014-018מרצדסחליפי3180מעבה מזגן ~ (W205) C-CLASS
VR744909000W205- 427 -018 014-018מרצדסחליפי2988מצנן מים ~ (W205) C-CLASS
VR744919000W205 -018- 014-018מרצדסחליפי4688.4רדיאטור מים ~ (W205) C-CLASS
VR745009000(W253) GLC COUPE /018- W253 GLC  -020 016-019מרצדסחליפי2890מצנן מים ~ (W253) GLC

VR74517000G-CLASS 5.5   07-017 W463  חליפי7200מעבה מזגן
VR745309000(W205) C-CLASS COUPE  -019 - 019מרצדסחליפי5345.12מצנן מים- ~ (W205) C-CLASS COUPE
VR745417002GLE W167  -019 - 019מרצדסחליפי7297מעבה מזגן- ~ (W167) GLE-CLASS

VR80016700010- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי3132מצנן אינטרקולר - גוק
VR8001900297-01 טרנו ~ 97-00ניסןחליפי1860מצנן ניסן טרנו דיזל
VR800290022.5 טרנו ~ 97-00ניסןחליפי1296מצנן מים - טרנו אוט' 97-96 דיזל
VR80036700014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי2410מצנן טורבו - קשקאי
VR80036701014- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1680מצנן טורבו - קשקאי
VR8003900201-04 1.8 'אלמרה ~ 01-04ניסןחליפי744מצנן מים - אלמרה פרפקט אוט
VR80039003אלמרה פרפקט ~ 04-07ניסןחליפי1008מצנן מים אלמרה פרפקט 1.6 אוטו -01/טרנו/ווינר
VR8004700096-00 אלמרה ~ 96-00ניסןחליפי1500מעבה מזגן אלמרה
VR80066700NV200 -012 - 012-020ניסןחליפי1460מצנן טורבו ~ NV200
VR8006700099-02 ווינר ~ 98-02ניסןחליפי1080מעבה מזגן ווינר-פיק אפ
VR80079002מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי1176רדיאטור מים נוט +07 מיקרה
VR8009700008 2.0 קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1620מעבה מזגן קשקאי
VR8010670206- אוט' דיזל TDI נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי4140אינטרקולר נבארה
VR8010700006- נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי1188ניסן נברה מעבה מזגן
VR801090004X4 +06 נבארה  טנדר ~ 06-010ניסןחליפי2232רדיאטור מים נווארה
VR80109002ווינר ~ 04-010ניסןחליפי1752מצנן מים ווינר/פיק אפ 02-05 גיר רגיל
VR80117000010- מיקרה ~ 06-010ניסןחליפי1380מעבה מזגן ניסן טידה/מיקרה/גוק
VR8012900206- קשקאי ~ 08-013ניסןחליפי1380מצנן מים - קשקאי
VR8014700001-03 פרימרה ~ 01-03ניסןחליפי1188מעבה מזגן-ניסן פרימרה
VR8018700009- מורנו ~ 06-010ניסןחליפי1116מעבה מזגן מורנו
VR8018900009 מורנו ~ 06-010ניסןחליפי3548.4מצנן מים מורנו
VR80207000011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1500מעבה מזגן-אקו מיקרה
VR80209000019-  מיקרה ~  -019ניסןחליפי2137.2מצנן מים - מיקרה
VR80209002011- מיקרה אקו ~ 011-018ניסןחליפי1500מצנן מים -אקו מיקרה
VR802170001.6L (דגם מיוחד) ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1500מעבה מזגן גו'ק 011-012
VR8021900210- ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי1440מצנן מים ג'וק
VR8025700007- אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי1324.8קונדנסור למזגן אקסטריל
VR8025900008- ניסןחליפי2988מצנן מים אקסטרייל
VR8025900203-07 'אקסטריל ~ 03-08ניסןחליפי2016רדיאטור אקסטרייל אוטו
VR80267000015- אלטימה ~ 015-018ניסןחליפי2220מעבה מזגן אלטימה
VR80267001019-  אלטימה ~ -019ניסןחליפי3153.6מעבה מזגן - אלטימה
VR80269000015- מקסימה ~ 015-018ניסןחליפי2376מצנן מים - אלטימה
VR80277000015- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1550מעבה מזגן קשקאי/אקסטרייל דיזל
VR80299001016- קשקאי ~ 014-020ניסןחליפי1980רדיאטור מים קשקאי -015/קאדג'ר
VR80307000NV200 12 012-020ניסןחליפי1620מעבה מזגן ~ NV200
VR80309000NV200 -14 012-020ניסןחליפי4068אינטרקולר ~ NV200
VR80309002NV200 014  012-020ניסןחליפי1620רדיאטור מים ~ NV200
VR80319002016- סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי2220מצנן מים סנטרה
VR80327000015- ג'וק ~ 015-019ניסןחליפי1488מעבה מזגן -ג'וק
VR80339000016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי3552אינטרקולר אקסטריל
VR80339002016- אקסטריל ~ 016-018ניסןחליפי2340רדיאטור אקסטרייל
VR80349002015- אלמרה ~ -015ניסןחליפי2208מצנן מים - אלמרה
VR80367000016-  סנטרה ~ 016-019ניסןחליפי1980מעבה מזגן - סנטרה

VR803699000010-014 ג'וק ~ 010-014ניסןחליפי2373.1מצנן מים - ג'וק
VR8046900G18 חליפי3514.75קולר גיר ג'וק
VR8201900204-09 מגאן ~ 04-06רנוחליפי1640רדיאטור מים מגאן
VR8203700098-04 סניק ~ 98-00רנוחליפי1068מעבה מזגן רנו סניק
VR8203900295-04 מגאן ~ 01-03רנוחליפי663מצנן מים  - מגאן 00-03 סניק
VR8204670004-06 מגאן ~ 04-06רנוחליפי954אינטרקולר-מגאן
VR820468001.5 08- מגאן ~ 07-09רנוחליפי1880מצנן שמן מגאן/קנגו
VR8204700004 מגאן ~ 04-06רנוחליפי1500מעבה מזגן מגאן 04-06/סניק
VR820570012.5/2.2 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי1980מעבה מזגן רנו מאסטר 98-04 גיר רגיל
VR8206900205-09 קנגו ~ 08-013רנוחליפי960רדיאטור מים קנגו 1.5 דיזל
VR8207670004-07 קנגו ~ 04-07רנוחליפי1500אינטרקולר קנגו
VR82077000קנגו ~ 04-07רנוחליפי1620מעבה מזגן קנגו 04-09 1.6 בנזין
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VR82078000קנגו ~ 04-07רנוחליפי1464מעבה מזגן - קנגו 06-010 1.5 דיזל
VR82081000סימבול נתפס מהצדדי / B 99-02 רנוחליפי972מעבה מזגן קליאוB ~ 98-01 קליאו
VR8208700098-05קנגו/B 02-05 רנוחליפי1380מעבה מזגן רנו קליאוB ~ 02-05 קליאו
VR820890024D 01-04 דיזל B רנוחליפי792רדיאטור מים קליאוB ~ 02-05 קליאו
VR8209670010- קנגו ~ 08-013רנוחליפי1740אינטרקולר קנגו
VR8209700010 קנגו ~ 08-013רנוחליפי1500מעבה מזגן רנו קנגו
VR82099000010- קנגו ~ 08-013רנוחליפי1260רדיאטור מים - קנגו
VR8211670012 טרפיק ~ 02-08רנוחליפי2220אינטרקולר טרפיק
VR82116701016- טראפיק ~ -014רנוחליפי2700מצנן טורבו - טראפיק
VR8211700003-05 טרפיק ~ 02-08רנוחליפי1980מעבה מזגן טראפיק
VR82117001013- טראפיק ~ -014רנוחליפי2220מעבה מזגן -טרפיק
VR8212900204-08 - מגאן ~ 01-03רנוחליפי1260מצנן מים - מגאן
VR82131001022-  קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1860מעבה מזגן - ויטרה 016-018  -019/קרוסאובר
VR8213607009- פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1728מעבה מזגן - דיזל פלואנס
VR8213607109-012 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1476מעבה מזגן -  בנזין - פלואנס
VR82136090פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1190מצנן מים פלואנס -09 בנזין
VR82146700פלואנס ~ 010-011רנוחליפי1090אינטרקולר פלואנס 08-13 דיזל
VR82147000010- לוגן ~ 09-013רנוחליפי1620מעבה מזגן - לוגן
VR82149000A.T 2.0 - 09-011 פלואנס ~ 010-011רנוחליפי2028מצנן מים - פלואנס
VR82149001(טורבו) פלואנס ~ 012-017רנוחליפי1160מצנן מים - פלואנס דיזל 08-011
VR8214900210- לוגן ~ 09-013רנוחליפי840מצנן מים לוגן
VR82149003011- לוגן ~ 09-013רנוחליפי840מצנן מים-לוגאן גיר רגיל
VR8215700009-011 קולאוס ~ 09-014רנוחליפי2340מעבה מזגן - קולאוס
VR8215900201-05 סימבול ~ 09-010רנוחליפי990מצנן מים - קליאו
VR8216670013- גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי1680מצנן אוויר לטורבו סניק
VR82167000012- פלואנס ~ 012-017רנוחליפי1830מעבה מזגן פלואנס חשמלי
VR82177000B -05 רנוחליפי1620מעבה מזגן-רנו סימבול/קליאוB ~ 02-05 קליאו
VR8218670011- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי2100אינטרקולר מאסטר
VR82186802NV400/012- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1110קולר שמן מנוע - רנו מאסטר
VR8218700012 מאסטר ~ 011-15רנוחליפי1980מעבה מזגן מאסטר
VR8219900098-04/08 מאסטר CDI 2.5 מאסטר ~ 98-04רנוחליפי1410מצנן מים
VR82207000גרנד סניק ~ 013-017רנוחליפי2220מעבה מזגן - גראנד סניק -013/פלואנס דיזל
VR82209002013/-09 מגאן ~ 010-012רנוחליפי1480רדיאטור 1.5 דיזל מגאן/גראנד סניק
VR82216700013- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1880אינטרקולר קליאו
VR82217000L.15קליאו ~ 013-017רנוחליפי1488מעבה מזגן - קליאו -013/קפצ'ור/דצי'ה דוקר
VR82219000TD קליאו ~ 013-017רנוחליפי2100מצנן טורבו - קליאו -013/קפצ'ור/דוקר
VR8223900108- מגאן ~ 010-012רנוחליפי2028מצנן מים 1.6/2.0 ידני מגאן
VR82239002016-  קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2394מצנן מים - קאדג'ר
VR8225670008+ מאסטר ~ 06-010רנוחליפי858אינטרקולר מסטר
VR82267000016- רנוחליפי2580מעבה מזגן קאדג'ר
VR82309000מאסטר ~ 011-15רנוחליפי2220אינטרקולר(שמן) מאסטר -013 דיזל
VR82309001NV 400/015- מאסטר ~ 011-15רנוחליפי2220רדיאטור מים-מאסטר דיזל
VR82319002017- קליאו ~ 013-017רנוחליפי1010מצנן מים - קליאו
VR82326700013- קנגו ~ -014רנוחליפי1980מצנן טורבו - קנגו

VR824670017- מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי1728מעבה מזגן מגאן גראנד קופה
VR824680017- קדג'אר ~ 016-019רנוחליפי2016אינטרקולר קאדגאר\ קשקאי\גראנד מגאן

VR82469000017- 1.2 מגאן גראנד קופה ~ -017רנוחליפי2256מצנן מים - מגאן גרנד קופה
VR82477000014-  טראפיק ~ -014רנוחליפי1620מעבה מזגן - טראפיק
VR82509000017- טווינגו ~ -016רנוחליפי1459.2רדיאטור -טווינגו
VR83017000FX50 09 09-014אינפינטיחליפי1360מעבה למזגן אינפיניטי ~ FX37
VR83029002013- 015-021אינפינטיחליפי4656רדיאטור -אינפיניטי ~ QX60
VR83037000JX35 - 013-015 - 012אינפינטיחליפי3576מעבה מזגן- ~ EX35
VR83047001Q50 -015 015אינפינטיחליפי3360כונס אויר+ מאוורר מושלם- ~ Q50
VR83117000Q50/60 -014- 015אינפינטיחליפי2580מצנן מים- ~ Q50
VR83127000Q50 -015 015אינפינטיחליפי2808מעבה מזגן- ~ Q50

VR831306700Q50  -017 - 015אינפינטיחליפי2313.6אינטרקולר- ~ Q50
VR84019002013- דוקר ~ -015דאצ'יהחליפי1500מצנן מים דוקר/קליאו/קפצור
VR840290012.0 015 דאצ'יהחליפי1100אינטרקולר-לודג'י/דוקר/דאסטר/קפצ'ור
VR8404700009- דאסטר ~ 015-017דאצ'יהחליפי1380מעבה מזגן - לוגן
VR8501900202- 2.5 אימפרזה ~ 01-02סובארוחליפי990רדיאטור מים - אימפרזה
VR85037000B3 08-09 - 5 ~ 08-012סובארוחליפי1608מעבה מזגןD B3
VR8503900114-אוט' בנזין 1.5/אימפרזה B-3 08 5 ~ 08-012סובארוחליפי1488רדיאטור מיםD B3
VR8504700004- אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי1488מעבה מזגן-אימפרזה
VR85049002אימפרזה ~ 03-05סובארוחליפי892.8רדיאטור מים-אימפרזה 03 +צינור קולר
VR85067000B4 04-08 04-06סובארוחליפי1536מעבה מזגן ~ B4
VR85069000014- אימפרזה/XV/(קולר )B4 -04 אימפרזה ~ 01-02סובארוחליפי1056רדיאטור
VR85079002B9 07 08-011סובארוחליפי2976רדיאטור מים אוט' בנזין ~ B9
VR8509090190-94 לגאסי 90-91 - לא פעילסובארוחליפי1740רדיאטור מים - לגסי
VR8511700006-07 פורסטר ~ 06-07סובארוחליפי1860מעבה מזגן - פורסטר
VR85119000!2.5 טורבו עם פיהL A/T 06-07 פורסטר ~ 06-07סובארוחליפי1860רדיאטור פורסטר
VR851190022.0L!!ללא פיה A/T 03-05 פורסטר ~ 06-07סובארוחליפי1500מצנן מים פורסטר
VR85127000B4 010- 010-014סובארוחליפי1980מעבה מזגן ~ B4
VR85129000פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1860רדאטור מים פורסטר 14-15 2.0 26ממ
VR85129002B-4 04-08 04-06סובארוחליפי995מצנן חימום - אימפרזה ~ B4
VR85157000010 פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1320מעבה מזגן-פורסטר
VR8516900198-02 אימפרזה ~ 01-02סובארוחליפי828מצנן מים 2.5 ידני פורסטר/אימפרזה
VR85197002013- פורסטר ~ 013-015סובארוחליפי1380מעבה מזגן פורסטר
VR85199002013- פורסטר ~ 08-013סובארוחליפי1380רדיאטור מים פורסטר
VR85227000017-  אימפרזה ~ -018סובארוחליפי3848.4מעבה מזגן -אימפרזה
VR87019002ON-09 'אלטו ~ 010-016סוזוקיחליפי1500רדיאטור מים אלטו אוט
VR8702700099-00 גרנד ויטרה ~ 00-04סוזוקיחליפי1068מעבה מזגן גרנד ויטרה
VR8702700207-011 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1164מעבה מזגן - סוויפט
VR8703700098-03 יורו סוויפט 97-04סוזוקיחליפי1488מעבה מזגן יורו סוויפט



דגםיצרןמקור החלקמחיר מעודכןתאור מוצרמקט
VR8704700201-05 איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי2100מעבה מזגן איגניס
VR8704900201-06 איגניס ~ 01-06סוזוקיחליפי1032רדיאטור מים - איגניס
VR8705700095-00 בלנו ~ 99-03סוזוקיחליפי854מעבה לסוזוקי באלנו
VR87057002016-  בלנו ~ -016סוזוקיחליפי1620מעבה מזגן - בלנו
VR8705900295-00 'בלנו ~ 95-98סוזוקיחליפי756רדיאטור מים בלנו אוט
VR8707900207-010 סוויפט ~ 06-010סוזוקיחליפי1500רדיאטור מים אוט' - סוויפט
VR8708900299-00 'אוט L4 1.6/2.0 ויטרה 94-98 - לא פעילסוזוקיחליפי1500מצנן מים ויטרה
VR87097002010- ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי1380מעבה מזגן - ג'ימיני
VR870990023D 01 ג'ימני ~ 02-012סוזוקיחליפי1380מצנן מים אוטו' ג'ימיני
VR8710700002-04 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי1860מעבה מזגן ליאנה
VR8710700106- ליאנה חדש ~ 04-08סוזוקיחליפי1860מעבה מזגן ליאנה
VR8710900202-04 ליאנה ~ 02-03סוזוקיחליפי1740רדיאטור מים ליאנה
VR8711700007- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי1500מעבה מזגן גראנד ויטרה
VR8711900207- גרנד ויטרה ~ 07-012סוזוקיחליפי2028רדיאטור מים גראנד ויטרה
VR87127000013- פיאט סדיצ'י/SX4 -08 - 08-011סוזוקיחליפי1380מעבה מזגן ~ SX4
VR87127002013- פיאט סדיצ'י/SX4 -07 - 08-011סוזוקיחליפי1860מצנן מים ~ SX4
VR8715700011 סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי1620מעבה מזגן סויפט
VR87159001סוויפט ~ 011-016סוזוקיחליפי828מצנן מים-סוויפט 11 גיר רגיל
VR87167000014- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1500מעבה מזגן קרוסאובר
VR87169002014- קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי1860רדיאטור מים קרוסאובר
VR8717700016- סלריו ~ -016סוזוקיחליפי2340מעבה מזגן סלריו
VR8717900016- סלריו ~ -016סוזוקיחליפי1380מצנן מים סלריו
VR87207000017- איגניס ~ 017-020סוזוקיחליפי1690מעבה מזגן איגניס
VR87209000017-  איגניס ~ 017-020סוזוקיחליפי1480מצנן מים - איגניס
VR87279000019-  קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי3780מצנן מים - קרוסאובר  -017/ויטרה
VR87286700019-  קרוסאובר ~ 013-016סוזוקיחליפי3430.68אינטרקולר - קרוסאובר  -017/ויטרה
VR8728900017 ויטרה ~ 016-018סוזוקיחליפי2890מצנן מים-ויטרה
VR87297000017- סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי1788מעבה מזגן-סוויפט
VR87299001017- סופר סוויפט ~ -017סוזוקיחליפי2148מצנן מים-סוויפט
VR8801700200-06 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1060מעבה מזגן-ג.שירוקי
VR88029002גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1840רדיאטור מים גראנד שירוקי 00-06 צינור ארוך
VR8804700205- טאון קאנטרי ~ 01-09קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1440מעבה מזגן וויג'ר
VR8805700007-010 קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1980מעבה מזגן קליבר/פטריוט/קומפס/סוברינג
VR8805900207- קאליבר ~ 08-012קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1240מצנן מים דודג' קליבר
VR8806700201-04 וויאג'ר ~ 01-05קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1740מעבה מזגן וויאג'ר/טאון קאונטרי
VR8808700008-10 ניטרו ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2100מעבה מזגן נייטרו
VR8809700209- גרנד וויאג'ר ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1980מעבה מזגן גראנד וויאג'ר
VR8810700005-011 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2220מעבה מזגן גרנד-צ'ירוקי
VR8810900205-011 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2100רדיאטור גרנד צ'ירוקי
VR8814900201- קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1290רדיאטור מים 2.4 אוטומט קרוזרPT 01-03 ~ קרוזר
VR8815900201-03 גרנד צ'ירוקי ~ 00-06קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1640מצנן מים 4.7 ג.שיריוקי
VR8816709202-07 גרנד צ'ירוקי ~ 07-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי624כונס אויר על' 3.7 ג.שירוקי 08/ליברטי
VR88179000G.VOYAGER/G.CARAVAN 3.8/3.3 וויאג'ר ~ 01-05קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1396מצנן מים למנוע
VR88187000011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1980מעבה מזגן ג.צ'ירוקי
VR88189002012- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1740רדיאטור מים -גרנד צ'ירוקי

VR881909000015-  ריינגייד ~ 015-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1350רדיאטור מים ריינגייט
VR88209002011- קומפס ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2820מצנן קירור שמן+מזגן אוטו' קומפס
VR8823700207- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2340מעבה מזגן+קירור שמן אוטו' רנגלר
VR8823900207- ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2100מצנן מים אוטו' רנגלר
VR8824900205-09  06-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1620רדיאטור מים 300 קרייזלר/צ'רג'ר ~ C300
VR8826700209- ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1860מעבה מזגן 7.7 ג'רני
VR8826900209- ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1090מצנן מים 3.5 ג'רני
VR88277002011- ג'רני ~ 08-010קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1840מעבה מזגן ג'רני
VR8829900096-00 וויאג'ר ~ 01-05קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2340מצנן מים וויאג'ר/טאון קאונטרי
VR88317000015- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1500מעבה מזגן ראם
VR88317001012- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי1980מעבה מזגן ראם
VR88319002012- ראם ~ 012-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3460מצנן מים - דוד'ג ראם
VR883490003.0T 13- גרנד צירוקי ~ 014-016קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3552מצנן מים גרנד שירוקי
VR88359000018-019 ראם ~ 018-019קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי6305.6אינטרקולר טורבו - ראם
VR88367000018-  קומפס ~ 018-021קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2425.2מעבה מזגן - קומפס
VR8837700008-017 ריינגלר ~ 08-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2829.6מעבה מזגן - ריינגלר
VR88387000C300  -011 - 011-017קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי4656מעבה מזגן ~ C300
VR88399000011- גרנד צירוקי ~ 011-013קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3350מצנן מים -גרנד צ'ירוקי
VR88407000018-  פסיפיקה ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי3202.52מעבה מזגן - פסיפיקה
VR88507000020-  ריינגלר ~ -018קרייזלר / דוד'ג / גי'פחליפי2078.28מעבה מזגן - גלדיאטור

VR890217000970 - פאנמרה (970) ~ 09-015פורשהחליפי3375.6מעבה מזגן
VR89031670095B) 016-019) 95פורשהחליפי3339.6מצנן קירור פנ' ימ' - מקאןB) ~ 016-019) מקאן

VR9001700007- דיילי ~ 01-06איווקוחליפי1480מעבה מזגן איווקו דיילי
VR90019000דיילי ~ 01-06איווקוחליפי2820אינטרקולר-איוקו דילי
VR9001900207- דיילי ~ 01-06איווקוחליפי1440רדיאטור מים איווקו דיילי
VR90037000015- 50איווקוחליפי2016מעבה מזגן  איווקו דילייC15 ~ 011-017 ניו דיילי

VR903670050C15  -016 - 50איווקוחליפי2148אינטרקולרC15 ~ 011-017 ניו דיילי
VR904900050C15 -014  - 50איווקוחליפי3480מצנן מיםC15 ~ 011-017 ניו דיילי


