
המחירים מתייחסים למכירה סיטונאית על בסיס מזומן בלבד. ט.ל.ח

מק"טסוג מוצרתיאור המוצר
תוצר / 

דגם
מצאי 
במלאי

תוקף 
אחריות

מחיר 
לצרכן

הערות

038103601NA√85.00חליפיאגן שמן ללא חור

038103603N√85.00חליפיאגן שמן חור

36.00√38103663.00חליפיבית מדיד שמן אוקטביה

340.00√47127023.00חליפימש. דלק סקודה

25.00√58133843.00חליפימסנן אויר 255ָ212ָ58

03D103601G√170.00חליפיאגן שמן פביה רומסטר

047121011B√130.00חליפימשאבת מים פולי חריצים 6פל

047121111S√110.00חליפיבית טרמוסטט פאביה 4.1

058121301B√100.00חליפימניפה מאורר פאסאט

06A121132√45.00חליפיפלנש מים אוק. 1.6

06A121133AC√35.00חליפיפלנאש מים אוקטביה

06A903315E√450.00חליפימותח רצועת מנוע אוק.2

06A905161B√61.00חליפיחיישן

06A905430D√85.00חליפיסט חוטי הצתה בורה גולף אוק.

06A919501A√30.00חליפיחיישן חום אפור

06B103171B√100.00חליפימחזיר שמן אחורי+בית

06B103601AQ√160.00חליפיאגן שמן פאסאט ללא חור

06B103601P√160.00חליפיאגן שמן פאסאט חור

06B103663G√36.00חליפיבית מדיד שמן סופארב

06B109477A√640.00חליפימותח רצועה פאסאט 1.8

06B117021B√120.00חליפיקולר שמן מנוע

06B905115R√120.00חליפימודול אוקטביה

06H121026BF√1230.00חליפיבית מש. מים+מש. מים

076121301A√430.00חליפיויסקו קרפטר

1F0129620√55.00חליפיפ.אוויר גולף חדש



1H0819644B√10.00חליפימסנן מזגן אוק. 1

1J0121403B√45.00חליפימיכל עיבוי אוק.1

1J0122291B√16.00חליפימחבר מים חימום+יציאה

1J0122291D√22.00חליפימחבר מים 45 מעלות ללא יציאה

1J0127247A√40.00חליפישסתום פילטר סולר אוק.

1J0129620A√10.00חליפימסנן אויר אוק. 1

1J0145828AD√270.00חליפיצינור טורבו AXR תחתון

AXR 1חליפיצינור טורבו ביצ. אינטרJ0145834T√170.00

1J0145838B√140.00חליפיצינור טורבו עליון אוק. 1

1J0145838T√310.00חליפיצינור טורבו AXR עליון

1J0199851AA√120.00חליפיתושבת גיר תח. אוק. 1

1J0407181A√26.00חליפיבוקסה משולש אוק. 1

1J0407613G√90.00חליפינבה קדמית אוק. 1

1J0411314R√16.00חליפיגומי מיצב אוק. 19 מ"מ

1J0411336D√12.00חליפימהדק

1J0412331C√24.00חליפיכרית בולם אוק. 1

1J0412331C√24.00חליפיכרית בולם אוק. 1

1J0413031T√180.00חליפיבולם קדמי אוק. 1

1J0501541C√50.00חליפיבוקסה סרן אח. אוק. 1

1J0513025BG√120.00חליפיבולם אחורי אוק 1

1J0919506M√120.00חליפייחידת בקרת מאוררים פאביה

1J0959455M√130.00חליפימאורר מנוע קטן אוק. 1

1J4959857C√85.00חליפימרכזית חלון L אוקטביה

1J4959857D√85.00חליפימרכזית חלון L אוק. 1

1K0121407A√50.00חליפימיכל עיבוי אוק.2

1K0129620D√10.50חליפימסנן אויר אוק. 2

1K0145832B√295.00חליפיצינור טורבו S אוק. 2

1K0145832E√285.00חליפיצינור טורבו אוק. 2 2000

1K0145834L√295.00חליפיצינור טורבו R אוק. 2

1K0145838N√300.00חליפיצינור טורבו אוק. 2 עליון

1K0199231J√125.00חליפיבוקסה משולש מושלם L אוק.2

1K0199262AJ√180.00חליפיתושבת מנוע R אוק. 2

1K0199262C√180.00חליפיתושבת מנוע R אוק. 2

1K0199262L√180.00חליפיתושבת מנוע R אוק. 2 גיר רגיל

1K0199262M√180.00חליפיתושבת מנוע R אוק.2 גיר רגיל



1K0199855K√120.00חליפיתושבת גיר תח. אוק. 2 בנזין

1K0498621√250.00חליפינבה קד. אוק. 2 3 חורים

1K0959455DG√180.00חליפימאורר מנוע אוק. 2 קטן

1K0959455DL√360.00חליפימאורר מנוע גדול אוק. 2

1KO121251DM√350.00חליפימצנן אוקטביה

1U0827550A√65.00חליפיבולם מיטען אוק. 1

1U0837099D√20.00חליפיכבל דלת קדמית אוקטביה

1U0837461B√160.00חליפימנגנון חלון קדמי L אוק.

1U0837462B√160.00חליפימנגנון חלון קדמי R אוק.

1U0839461B√150.00חליפימנגנון חלון אח. L אוק.

1U0839462B√150.00חליפימנגנון חלון אח. R אוק.

1U0953235B√45.00חליפימתג חירום אוקטביה

1Z0805591D√500.00חליפימחזיק מצנן אוקטביה 2

1Z0853661√180.00חליפיגריל אוק. 2

1Z0853661A√380.00חליפיגריל קד. מושלם מקורי אוק.3

1Z0853666√35.00חליפיגריל צדדי R במגן אוק. 2

1Z0853668√200.00חליפיגריל מושלם אוק. 2

2E0145828√180.00חליפיצינור טורבו קרפטר

2E0145856A√140.00חליפיצינור טורבו קרפטר

3B0121321√10.00חליפימכסה מיכל עיבוי אוק.

3C0145832M√185.00חליפיצינור טורבו גטה קאדי גולף 

3C0927225B√75.00חליפימתג בלם חשמלי פאסאט

4D0407151P√120.00חליפיזרוע פרונט תח. ישר מ. ישן

6N0412331E√95.00חליפיכרית בולם פאביה

6Q0121367√50.00חליפימחזיק רדיאטור על. פאביה

6Q0121367A√50.00חליפימחזיק רדיאטור תח.פאביה

6Q0121407B√45.00חליפימיכל עיבוי פאביה

6Q0199167BM√160.00חליפיתושבת מנוע ר פאביה

6Q0411314Q         √22.00חליפיגומי מיצב פאביה

6Q0411315N √37.00חליפימיצב קדמי פאביה קודובה

6Q0512131B√19.00חליפיכרית בולם

6Q0819653 √25.00חליפימסנן מזגן פאביה רומסטאר

6Q0820015H √400.00חליפימפוח פנימי פאביה

6Q0955453N√55.00חליפימיכל מים למתיז

6Q0959455N √280.00חליפימאורר מנוע פאביה בודד



6U0199427√30.00חליפיתושבת גיר תח. פ. דיזל

6U0199555 √28.00חליפיבוקסה מיכסה הילוך חמישי

6U0412355√4.00חליפיכרית בולם פיבוריט

6X0959455AF√110.00חליפימאורר מנוע גדול אוק. 1

6Y0711113H √120.00חליפיתפוח ידית הילוכים עור פאביה

6Y1857522A√50.00חליפיזכוכית מראה ר פאביה

701145828D√30.00חליפיצינור טורבו -א

7H0145980G √285.00חליפיצינור טורבו -א

8D0199379J √110.00חליפיתושבת מנוע  פאסאט

8D0199382L√110.00חליפיתושבת מנוע  פאסאט

232.00√90152839821חליפיצינור טורבו מרצדס

61.00√9015284382חליפיצינור טורבו מרצדס

92.00√9065280182חליפיצינור טורבו מרצדס

385.00√9065282582חליפיצינור טורבו ספרינטר

045109101C√1,300.00קמשפט פאביה 3 צילינדר

045121011H√120משאבת מים אוקטביה 2 דיזל

  ASY 045121011משאבת מים פאביהJ√120

045141025CX√850מצמד פאביה BNMמיסב  

045141025CX√850סט מצמד פאביה BNMמיסב

200√47105275זר שיניים פליסיה דיזל

6PK 047121011משאבת מים פולי חריציםB√130

047121111S√110בית טרמוסטט פביה בנזין

340√47127023מש. דלק סקודה

047129799A√30תושבת קרבורטור

150√47198026סט טימינג פאביה 1.4 בנזין

047905104A√500מודול פאביה

059919501A√30חיישן חום ירוק  ויקה
06A905161B√61חיישן קמשפט אוק 2 פאסט

06A905430D√85סט חוטי הצתה בורה גולף אוק.

06A919501A√30חיישן חום אפור

06B103171B√100מחזיר שמן אחוריבית

06B103601AQ√160אגן שמן פאסט ללא חור

06B103601P√160אגן שמן פאסאט חור בנזין

06B103663G√36בית מדיד שמן סופארב אוק2

06B117021B√120קולר שמן מנוע אוק 1



06B121011Q√140משאבת מים אוק. 6ץ1 בנזין

06B905115R√120מודול אוקטביה

06D115397J√600בית מסנן שמן מקורי פאסאט

06H121026BF√1,230.00בית משץ מיםמש< מים מקורי

06J115403J√69מסנן שמן סופרב TSI 1.8מקור

LT 35 074121302מצמד מאוררC√430

T- 400√74145100משאבת ואקום

076121301A√430ויסקו פאן   קראפטר

078121350A√200ויסקו פאסאט

T 5- 0ציריה פנימיתA5409343√450

120√115595015מש.בלם סקודה פרטי פיבוריט

430√115911000מפלג סקודה פייבוריט מושלם

100√115972071מצנן חימום פיבוריט

65√11617504536צינור

120√116595013משץ בלם מרכזית טנדר

180√1191210133צינור כפול קולר שמן מקורי

58√13541435627צינור

101√13541705209צינור

39√1417010997גוניות אינזקטור בוש

165√17127520668צינור

340√17127787448צינור

1C0122291A√25מחבר חימום מ. חדש

1C0945511A√44מתג בלם מקורי

1F0129620√55פץאוויר גולף חדש

1H0121321C√22מיכסה מיכל עיבוי פולו

1H0611053√90משץ אופן אוק 1 פביה

1H0819644B√10מסנן מזגן אוק 1

1J0121087B√12מחבר מים אוק 3 יציאות

1J0121087C√14פלנש מים מים אוק 3 יציאות

1J0121253N√180מצנן מים אוק. 1

1J0121321B√22מיכסה מיכל עיבוי אוק.

1J0121403B√45מיכל מים אוק 1

1J0122291√20פלנש מים למצנן פביה אוק

1J0122291B√16מחבר מים חימום+יציאה

1J0122291D√22מחבר מים 45 מעלות ללא יציאה



1J0127247A√40שסתום פילטר סולר אוקץ

1J0127401A√32מסנן סולר אוק. 1 ויקה

1J0129620√10מסנן אוויר אוק 1

1J0129620√10מסנן אויר אוק.1

1J0129620A√10מסנן אויר אוק. 1

1J0129684CG√60צינור נשם אוקטביה בנזין

1J0129684N√60צינור נשם אוק. בנזין

1J0145803G√160אינטרקולר אוק. 1

1J0145828AD√270צינור טורבו AXR תחתון

AXR 1צינור טורבו אינטרקולרJ0145834T√170

1J0145838B√140צינור טורבו עליון אוקץ 1

1J0145838T√310צינור טורבו AXR עליון

1J0199262BF√95תושבת מנוע R אוקץ 1

1J0199555AJ√140תושבת מנוע L אוק.1

1J0199851AA√120תושבת גיר תח. אוק. 1

1J0407151C√110משולש קדמי אוק. 1

1J0407181A√26בוקסה משולש אוק. 1 

L 1 1תפוח פרונט אוקJ0407365C√28

R 1 1תפוח פרונט אוקJ0407366C√28

1J0407613G√90נבה קדמית אוק 1 ויקה

1J0411314N√9גומית מיצב פאביה

1J0411314R√16גומי מיצב אוק 19 ממ

1J0411314T√16גומי מיצב אוקץ 21 מ"מ

1J0411315√30מיצב קדמי אוק 1

1J0411315J√30מיצב קדמי אוק. 1

1J0411315K√28מיצב קדמי בורה אוק בנזין

1J0412249√30מיסב כרית בולם

1J0412331C√24כרית בולם אוק. 1

1J0413031T√180בולם קדמי אוק 1

1J0422154J√450משאבת הגה כוח אוקץ 1

1J0422807B√28זרוע הגה אוק. 1

1J0422811B√22תפוח הגה ימין אוק 1

1J0422811B√22תפוח הגה L אוק. 1

1J0422812B√22תפוח הגה שמאל אוק 1

1J0422812B√22תפוח הגה R אוק. 1



1J0513025BG√120בולם אחורי אוק. 1

1J0598477√170נבה אח אוק 1

1J0819022A√100נגד מזגן אוק 1 בורה טולדו

1J0819644B√10מסנן מזגן אוק 1

1J0825245E√160מגן מנוע קד. L אוק.

R 1מגן מנועJ0825250F√95

1J0906627A√300חיישן טורבו ראש לבן

1J0919506K√160יחידת בקרת מאוררים אוקטביה

1J0919506L√400יחידת בקרת מאוררים אוקטביה

1J0919506M√120יחידת בקרת פאביה

1J0937617D√130בית פיוזים אוק.

1J0959455M√130מאורר מנוע אוק 1 קטן

1J1819021C√400מפוח פנימי אוק.1

1J1819031B√95מצנן חימום אוק 1

1J3959857A√90מרכזית חלון פביה

1J4959857D√85מתג חלון אוק 1

1K0121207T/9594√1,150.00סט מאוררים אוק. 2 1900

1K0121251DD√350מצנן מים אוק 1.6 דיזל

1K0121253AA√260מצנן מים אוק.2

1K0121407A√50מיכל עיבוי אוק 2

1K0129620D√10.5מסנן אוויר אוק 2

1K0129684AE√100צינור נשם אוק 2 1.6  2.0

1K0145790C√300צינור טורבו יציאה מהטורבו

1K0145803S√650אינטר קולר אוק. 2

1K0145832AC√240צינור טורבו אוק. 1.6 דיזל

1K0145832B√295צינור טורבו אוק 2 גטה

1K0145832E√285צינור טורבו אוק 2 נפח2000

1K0145834L√295צינור טורבו R אוק. 2

1K0145838N√300צינור טורבו אוק 2 גטה עליון

1K0145838S√145צינור טורבו טוראן גטה

1K0199231J√125בוקסה משולש אוק 2 שמאל מושלם.

1K0199232J√125בוקסה משולש אוק 2 ימין מושלם

1K0199232J√125בוקסה משולש מושלם R אוק. 2

1K0199262AJ√180תושבת מנוע R אוק.2פסט חדש

1K0199262L√180תושבת מנוע R אוק. 2 גיר רגיל



1K0199262M√180תושבת מנוע ימין אוק 2

1K0199555L√280תושבת מנוע L רגיל אוק. 2

1K0199555M√180תושבת מנוע L רגיל אוק. 2

1K0199555T√220תושבת גיר L אוק. 2 אוט.

1K0199855AL√190תושבת גיר תחתונה אוק. 2 דיזל

1K0199855K√120תושבת גיר תח. אוק. 2 בנזין

1K0199867A√30בוקסה גשר אוק 2 ללא הברגה

1K0199868A√30בוקסה גשר אוק 2 הברגה

TSI 1מסנן דלק בנזיןK0201051K√75

1K0407182√22בוקסה פנימי אוק 2

1K0407183A√22בוקסה משולש אוק. 2 מקורי

1K0407365C√50תפוח פרונט אוק 2 שמאל

1K0407366C√50תפוח פרונט R אוק. 2

1K0411315K√34מיצב קדמי אוק 2 ויקה

1K0412331B√95כרית בולם אוק. 2

1K0413013BF√190בולם קדמי אוק2 ממ50

1K0423810A√45זרוע הגה אוק. 2

1K0423811G√40תפוח הגה שמאל אוק 2 ימין

1K0423812G√40תפוח הגה R אוק. 2

1K0498621√250נבה קדמית אוק 2 3 חורים

1K0505465J√65מיצב אח אוק 2

1K0505465K√65מקשר מיצב אחורי אוק. 2

1K0505541D√35בוקסה ציר אחורי אוק. 2

1K0513029EN√120בולם אחורי אוק. 2

1K0819620D√13מסנן אויר אוק. 2

1K0819644√22מסנן מזגן אוק 2

1K0955453S√140מיכל שפריצר אוק 2

1K0955453S√140מיכל מים למגבים אוק. 2

1K0959263A√100נגד מזגן אוק 2 פאסט

1K0959455DG√180מאורר אוק. 2 קטן 

1K0959455DL√360מאורר מנוע אוק 2 גדול

1K1819015√350מפוח אוק. 2 ללא נגד

1KO199868A√30בוקסה גשר אוק. 2 עם הברגה

1T0145790B√280צינור טורבו אוק 2 ביציאה

1T0413031HN√180בולם קדמי אוק. 2 55 מ"מ



1U0805591N√270מחזיק מצנן אוק.1

1U0807367B√35גריל צדדי L במגן אוק. 1

1U0807368B√35גריל צדדי R במגן אוק.1

1U0809961B√160ביטנה קדץ L אוק. 1

1U0809961C√160ביטנה קד. L אוק.1

1U0809962A√160ביטנה לגלגל אוק 1 ימין

1U0809962B√160ביטנה קדץ R אוק. 1

1U0809962C√160ביטנה קד R אוק. 1

1U0827550A√65בולם מיטען אוק. 1

1U0837099D√20כבל דלת ק אוק 1

1U0837461B√160מנגנון חלון קדמי L אוק.

1U0837462B√160מנגנון חלון קדמי R אוק.

1U0839461B√150מנגנון חלון אח. L אוק.

1U0839462B√150מנגנון חלון אח R אוק. 

1U0853621C√28סמל גריל קדמי אוק. 1

1U0853651√180גריל מושלם אוק. 1

1U0853677√100גריל מרכזי במגן אוק. 1

1U0953155D√40פנס איתות L אוקטביה

1U0953235B√45מתג חרום אוק 1

1U1857521E√50זכוכית מראה L אוק. 1

1U1857522H√50זכוכית מראה R אוק.1

1U1941017E√230פנס ראשי L אוק. 1

1U1941018E√230פנס ראשי R אוק. 1

1U1955603C√110מנגנון מגבים אוק 1  

1U1959565L√75כפתור כוונון מראות

1U4839099B√20בולם מיטען אוק. 1

1U6827550E√65מחזיק מצנן

1Z0805591D√500מחזיק מצנן

1Z0807183√80מחזיק מגן קדץ R אוק. 2

1Z0807184√80גריל צדדי L במגן אוק. 2

1Z0807367√40גריל צדדי R במגן אוק. 2

1Z0807368√40ביטנה ימין אוק 2

1Z0853661√180גריל קד. מושלם אוק.3

1Z0853661A√380גריל צדדי L במגן אוק. 2

1Z0853665B√35גריל מושלם אוק.2 +סמל



1Z0853668√200סמל גריל אוק.2

1Z0853679√40תושבת פנס ראשי L אוק.2

1Z0941339√80תושבת פנס ראשי R אוק. 2

1Z0941340√80פנס ערפל R אוק. 2

1Z0941702√200פנס ערפל אוק 3 מקורי

1Z0959858B√140מראה חיצונית R אוק. 2

1Z1857508AC√400זכוכית מראה L אוק. 2

1Z1857521√80זכוכית מראה שמאל אוק 2

1Z1857522√80בולם מיטען אוקץ 2

1Z5827550B√80בולם דלת מטען אוק 2

1Z5945111A√180פנס אח אוק 2 ימין

T- 1צינור טורבוZ5945112A√180

2D0145828D√110צינור טורבו מרצדס

2D0145856D√240צינור טורבו מרצדס

2E0122051√95צינור טורבו קרפטר

2E0145828√180צינור טורבו קרפטר

2E0145834√72צינור טורבו מרצדס

2E0145856A√140צינור טורבו קרפטר

2E0598351A√95תושבת גל הינע ספרינטר

22√357407182בוקסה פנימי אוק 1

3B0121321√10מיכסה מיכל עיבוי אוק.

3B0122291B√28מחבר מים ישר

S 3צינור טורבו פאסטB0145828G√300

3B0145834AC√250צינור טורבו טוראן

3B0145834N√290צינור טורבו פאסאט

3B0823359D√50בולם מיכסה מנוע פאסאט

3B0823359D√50מתג חרום גולף פאסט

3B0953235D√50מתג חירום בורה פאסאט

L .3סטריקר קדB1837015A√200

R .3סטריקר קדB1837016A√200

L .3סטריקר אחB4839015A√200

R .3סטריקר אחB4839016A√200

3C0127434√22מסנן סולר אוק 2

3C0145828C√165צינור טורבו גטה 1.9 טורן

3C0145832M√185צינור טורבו גטה קאדי גולף 



3C0145838D√185בוקסה משולש פאסט מקורי

3C0199855A√65תושבת פטיש פאסאט חדש

3C0927225B√75מתג בלם חשמלי פאסאט

3CD109297√180בוקסה משולש מושלם פאסאט

4B0905849√75מתג חשמלי לסויץ.

4B3407151K√170זרוע פרונט תחתון ישר מ. חדש

50√500249110מרכזית חלון רומטסר

243.3√5175025001מרכזית חלון פולו רומסטר

5J0121367A√50גריל פביה רומסטר מי 10

5JD853651√250גריל מושלם רומסטר

5N0965561√900משץ סיחרור אוק. 3  1.6 דיזל

5N0965561A√750משץ סיחרור מקורית גולף

6N0121407A√45מיסב בולם קד. אוק. 2

6N0412249C√38כרית בולם פאביה

6N0412331E√95מודול מרובע פליסיה

6N0905104√180מודול מרובע פליסיה

6N0953235B√60מתג חירום פאביה

6Q0121206F√60כונס מאורר פאביה

6Q0121207√90מצנן מים פאביה

6Q0121253R√180מצנן מים פאביה

6Q0121407B√45מיכל עיבוי פאביה

6Q0121407F√60מסנן 

6Q0122291E√17מחבר מים עליון אוק 2

6Q0127401F√60מסנן 

6Q0145828A√90צינור טורבו פאביה .1.4 דיזל

6Q0145832G√155צינור טורבו פאביה 1.4 דיזל

6Q0199167BM√160תושבת מנוע R פאביה

6Q0199555AC√120תושבת גיר תחתונה פביה

6Q0199851AP√145תושבת גיר תח. פאביה דיזל

6Q0407365M√26תפוח פרונט L פאביה

6Q0407366M√26תפוח פרונט R פאביה

6Q0407621BR√180נבה קדמית פאביה

6Q0411314Q√22גומי מיצב פאביה

6Q0411315N√37מיצב קדמי פאביה קודובה

6Q0413031BH√120בולם קדמי פאביה איביזה קוד



TRW 6זרוע הגה פאביהQ0423810√36

KOYO 6זרוע הגה פאביהQ0423810C√36

6Q0423811√26תפוח הגה L פאביה

6Q0423812√26תפוח הגה R פאביה

6Q0598611√180נבה אחץ פאביה

6Q0819031√100רדיאטור חימום פאביה

6Q0819653√25מסנן מזגן פביה

6Q0820015H√400מפוח מזגן פביה

6Q0959263A√100מאורר מנוע קטן פאביה

6Q0959455AD√280מאורר מנוע פאביה בודד

6Q0959455J√180נגד למזגן פביה

6Q0959455N280מפוח פנימי פאביה

6U012105023צינור מתכת פיבוריט

6U012140325מיכל עיבוי פיבוריט פליסיה

6U01296209מסנן אויר פליסיה פולו דיזל

6U019933199.61תושבת גיר סקודה פליציה על,

6U019942730תושבת גיר עלץ פץ דיזל

6U019955528בוקסה מיכסה הילוך חמישי

6U0407615A65כרית בולם פייבוריט

6U04123554כרית בולם פיבוריט

6U0611019120כץמצמד סקודה פליציה בנזין

6U0721335149.8סט חוטי הצתה פליסיה

6U0905430A22מתג חשמלי לסויץ פליסיה

6U095352165ידית איתות פליסיה

6U194511130פנס איתות R פליסיה

6Y012962014פץאוויר פביה

6Y0827550C65בולם מיטען פאביה

6Y0853668180גריל מושלם פאביה

6Y095985590מתג חלון R פאביה

6Y1837461190מנגנון חלון קדמי L פאביה

6Y1837462190מנגנון חלון קדמי R פאביה

6Y1857522A50זכוכית מראה R פאביה  אוק

T- 701145828170צינור טורבו

T- 701145828צינור טורבוD30

T- 701145828צינור טורבוE110



T- 701145832צינור טורבוA90

T- 7ידית איתותD095351375

T- 7מאורר מנוע גדולD0959455K170

T- 7צינור טורבוE0145980235

T- 7צינור טורבוE0145980235

T 5 7צינור טורבוH0145555C285

T 5 7צינור טורבוH0145708H220

7H0145980F230צינור טורבו T  5 5ץ2

T- 7צינור טורבוH0145980G285

8D0121403L180מיכל עיבוי פאסאט

8D0145828L185צינור טורבו פאסאט

8D0199379J110תושבת מנוע L פאסאט

8D0199382L110תושבת מנוע R פאסאט

8D0399151J50תושבת גיר פאסאט

8D0498998850סט פרונט מושלם פאסאט ויקה

8D0498998Q700סט פרונט פאסאט נובה

8D1820021B500מפוח פנימי פאסאט

8DO121403L65מיכל עיבוי פאסאט

8E0407505C90זרוע פרונט עלץישר L פאסאט

8E0407506C90זרוע פרונט עלץ ישר R פאסאט

8E0407509A90זרוע פרונט עלץ עקום L פאסאט

8E0407510A90זרוע פרונט עלץ עקום R פאסאט

8E0407693AG135זרוע פרונט תחץ עקום L פאסאט

8E0407694AG135תפוח הגה פאסאט

8E0419811B45תפוח הגה פאסאט\סופארב

8J0598625250נבה קדץ אוקץ 2 4 חורים

8L0953513G85ידית איתות אוקץ 1

8L0953513J160צינור ספרינטר

90152839821232צינור טורבו מרצדס

901528438261צינור טורבו מרצדס

90152847821117צינור טורבו מרצדס

9065012482110צינור טורבו מרצדס

906528018292צינור טורבו מרצדס

9065280382245צינור טורבו מרצדס

9065281182223צינור טורבו מרצדס



9065282582385צינור טורבו ספרינטר


