
03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

מחיר מחירוןבמלאיסוג מוצרדגמיםמותגתיאור פריטמקט#
1B.000.043004.00GT3-3 171.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריז
2B.000.043020.00986 197.00 ₪זמיןמקוריפורשהחומר סיכה מיוחד-גריז
3B.000.043024.0092A 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריז למנוע
4B.000.043110.01244.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריז ציריות
5B.000.043117.00997 236.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשחה לבלמים
6B.000.043153.10.4KV858.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט שטיחים כחולים 993 הגה ימין
7B.000.043202.55991 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל למטען לרכב
8B.000.043203.66206.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנוזל בלמים
9B.000.043203.66.10005L מוטול RBF 600 87.00 ₪זמיןמקוריפורשהנוזל בלמים

10B.000.043204.1920 תהילוכיםL 75W 90 3,633.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן
11B.000.043204.359PA-1 164.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסיליקון
12B.000.043204.57S/O 986-320 173.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור ידית הילוכים
13B.000.043204.689PA 03 - 143.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריז
14B.000.043204.89996 209.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן לגג מתקפל
15B.000.043204.90997 - ליטר A/T 20 2,831.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן גיר
16B.000.043205.01986-320 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור
17B.000.043205.10996 242.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריז לבלוק מנוע
18B.000.043205.299PA  A/T 3,687.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן גיר
19B.000.043205.3075W90 327.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן דיפרנציאל
20B.000.043205.44970 36.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריז לעמוד הגה חשמלי
21B.000.043205.9392A 181.40 ₪זמיןמקוריפורשהג'ל למערכת מים
22B.000.043206.049PA 174.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסרט הדבקה לפסי קישוט
23B.000.043206.29970 3,368.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט דבקים
24B.000.043206.301,126.00 ₪זמיןמקוריפורשהדבק
25B.000.043206.56144.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן הגה כח - כל דגמים
26B.000.043207.00986 1,957.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן גיר אוטומטי
27B.000.043207.29PDK A/T 970 153.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן גיר
28B.000.043207.56181.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריז
29B.000.043207.66970 645.00 ₪זמיןמקוריפורשהדבק
30B.000.043209.02970 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהתוסף דלק
31B.000.043300.379PA1    92A 294.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן סרנים
32B.000.043300.399PA 216.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשחת אטימה
33B.000.043301.169PA1 5W30 231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן מנוע דיזל
34B.000.043301.369PA 415.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן תיבת העברה
60B.000.043304.01281.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן גיר אוטומט
61B.000.043304.02997 514.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריז למצמד
62B.000.043305.14970 גלון PDK -A/T 3,621.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן גיר
63B.000.043305.159PA/986/996 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהנוזל קירור
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64B.000.043305.309PA 199.90 ₪זמיןמקוריפורשהסרט הדבקה לפסי קישוט
65B.000.043305.40T-997 361.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן סרן אחורי
66B.000.043305.4975W-90  265.80 ₪זמיןמקוריפורשהשמן דיפרנציאל
67B.000.043305.609PA-1 164.00 ₪זמיןמקוריפורשהסיליקון
68B.000.043305.639PA 415.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן תיבת העברה
69B.000.043305.7392A 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריז למנוע
70B.000.043305.74166.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן הגה כח - כל דגמים
71B.000.043306.1892A 395.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריז
72B.000.043400.14987/997 334.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לשלט
73B.000.043984.0092A 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לקשת כנף
74B.000.044000.03207.00 ₪זמיןמקוריפורשהחומר משמר לעור
75B.000.044000.86416.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט חומר ניקוי לחישוק מגנזיום
76B.000.044000.8755.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר תרכיז נוזל שמשות
77B.000.044000.91148.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספרי הגנה לגג קבריולט
78B.000.044000.9276.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר פוליש לרכב
79B.000.044002.02148.00 ₪זמיןמקוריפורשהספרי הגנה לגג קבריולט
80B.000.044002.06203.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר מילוי לניקוי חישוק מגנזי
81B.000.044601.00(גדול) 176.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לשסתום בגלגל
82B.000.044602.15(176.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לשסתום בגלגל)קטן
83B.000.044606.019PA/997 324.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
84B.000.044800.53.A10986 918.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים ששחור
85B.000.044800.53.C50986 963.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים אפור
86B.000.044800.84.S30996 '1,560.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים בז
87B.000.044901.16MDR 32 996 6,583.00 ₪זמיןמקוריפורשהרדיו מיני דיסק
88B.005.997864.8S/O O 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
89B.012.141165.EBOXTER 1999 559.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לחץ
90B.012.141719.E986 - '160.00 ₪זמיןמקוריפורשהמזלג לת היל
91B.012.141741.986+996-00 -  0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ מצמד
92B.012.141751.BS-986 - 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ מצמד
93B.012.141777.D986/996- 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לפלנג' מצמד
94B.014.301153.B970 34.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לבלוק מנוע
95B.01E.141165.00.BBOXTER 1999 630.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לחץ
96B.01E.141721.A987-2 63.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאבטחה לתפוח
97B.01E.141751.A987-2 34.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפוח למזלג
98B.01E.941521.BC-987 104.00 ₪זמיןמקוריפורשהיוניט אור אחורי
99B.026.997234.8T-996 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן שמן גיר

100B.038.103196.B9PA-1 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן גובה שמן
102B.0A2.141719.A987-2 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזלג לתיבת הילוכים
103B.0B4.409309.G1,476.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם לתיבת העברה

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

104B.113.881633.E.01C911-82 81.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור הטית מושב
105B.113.945515.H993 177.00 ₪זמיןמקוריפורשהיוניט לחץ שמן
106B.140.270086.1997 3,456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלטה חשמלית למוח גיר
107B.140.271008.0C4S/178.90 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מסנן שמן גיר טורבו
108B.141.951253.B9PA - 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהממסר למחשב מנוע
109B.161.949111.00986/996 - 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית נורה לדלת
110B.171.419831.C993 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומית אבק להגה
111B.191.201557996 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למכסה דלק
112B.1H0.819943.00991 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לפלסטיק מגן מפוח
113B.1J0.721165.00981 65.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לדוושת בלם
114B.1J0.919133.A996 - 105.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למש' דלק
115B.1K0.803899.E95B 68.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל ספייר
116B.1K0.947411.CRT -92A- 147.20 ₪זמיןמקוריפורשהפנס דלת אחורי
117B.1K1.823509.E970 169.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול פתיחת מכסה מנוע
118B.1K5.955651997-425.60 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבה למתיז מים
119B.1K8.943021.C981 240.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אור מספר
120B.1S0.919275.00.G2L92A-D 637.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק אחורי פנימי
121B.1S0.919275.A981 757.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק
122B.1S0.919275.C.G2L92A-D 867.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק אחורי פנימי
123B.211.857771.00997 9.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לבורג חגורת בטיחון
124B.298.407621RT+LT 970-T '909.50 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל אח
125B.298.609583.00T-997 95.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם דגם
126B.298.609715.00970 97.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
127B.298.609717.00970 81.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד דגם
128B.298.609723.00בילום-S-986 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט מותח נעלי
129B.298.615301.BLT 970 2,274.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
130B.298.615301.CLT 970 5,620.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
131B.298.615302.BRT 970 2,274.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
132B.298.615302.CRT 970 5,620.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
133B.298.615302.FLT- 1,182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
134B.298.615601.ALT 970 1,737.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
135B.298.615601.BLT 970 1,951.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
136B.298.615602.ART 970 1,737.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
137B.298.615602.BRT   970 1,951.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסק בלם אחורי
138B.298.698533.00970 948.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט נעלי בלם יד
139B.311.906231.B9PA - 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לצמת
140B.3B1.837015.ALT - 986 '832.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד
141B.3B1.837016.Mללא נעילת מפתח RT '1,426.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת ק
142B.3B1.837016.PRT 996\997   1,290.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד
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143B.3B2.837015.Fק ללא נעילת מפתח'LT 1,028.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול לדלת
144B.3D1.837015.00LT 987 1,395.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד
145B.3D1.837015.C997 1,958.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד' שמאל
146B.3D1.837016.00RT   987 1,395.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד
147B.3D1.837016.C997 805.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קדמי ימין
148B.420.943021.0095B 235.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אור מספר
149B.431.955465.B92.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למיכל מתיז
150B.4D0.601365.009PA1 32.10 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי שסתום
151B.4E0.955609.0092A\970 148.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסיליקון לחיישן גשם
152B.4G0.423812.ART 95B- 638.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפוח הגה
153B.4G0.615121.0095B '94.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים רפידות בלם אח
154B.4G0.698451.A95B '964.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אח
155B.4H0.919275.A92A 720.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק אחורי חיצוני
156B.4H0.959107.AA970 2,176.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב דלת אחורית
157B.4L0.012619.A987/997 - 516.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהערכת ניפוח לגלגל
158B.4M0.411317.00RT+LT-95B 408.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב
159B.4M0.612103.E95B- 4,148.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר בלם
160B.5Q0.919133.00.9B995B 6.70 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן חניה
161B.5Q0.919275.B.G2X95B 768.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חניה
162B.644.628741.02193.00 ₪זמיןמקוריפורשהעין למתיז מים
163B.701.867299.00.9B992A 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לריפוד
164B.722.270020.6997 11,228.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוח לתיבת הילוכים
165B.722.277009.5C4S/טורבו AT 466.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן גיר
166B.7L0.823533.D.1E0970 74.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית פתיחת מכסה מנוע
167B.7L0.823533.D.4H0970 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית פתיחת מכסה מנוע
168B.7L5.601151.  .JE1981 511.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפה לגלג שחור
169B.7L5.601151.0B5991-2 525.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפות לגלגל
170B.7L5.853611.B993 986 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהבסיס סמל מכסה מנוע
171B.7P0.906093.B92A 945.00 ₪זמיןמקוריפורשהמודול למערכת דלק
172B.7P0.927601.B92A 2,676.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב משאבת שמן
173B.7P5.121671.00981 91.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום לחץ במיכל עיבוי
174B.7P5.941531.F92A 423.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג אורות
175B.7PP.010786.T970 1 20.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה מוביל
176B.7PP.035223.AA970- 6,785.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר לרמקולים
177B.7PP.035454.P991 984.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרמקול לדלת נהג
178B.7PP.103925.F92A 2,407.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אמצעי עליון למנוע
179B.7PP.145276.00970 411.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת מותח רצועה
180B.7PP.145279.0095B 414.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת לרצועת מנוע
181B.7PP.199331.A970 645.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
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182B.7PP.253835.00970 624.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהואקום לדוד אגזוז
183B.7PP.419091.CC.9J992A 11,660.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
184B.7PP.419091.CG.9J9970 8,661.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
185B.7PP.419091.CJ.8T392A 9,754.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
186B.7PP.419091.CJ.9J9970 9,754.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
187B.7PP.419091.CJ.DE192A 9,754.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
188B.7PP.601150.  .8Z892A 398.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל שחור לבן
189B.7PP.601150.A.88Z970 384.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
190B.7PP.601150.A.8Z892A 421.10 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל צבעוני
191B.7PP.601152.A.0C6997-2 402.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
192B.7PP.601152.A.8Z8991 327.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
193B.7PP.615149.G92A 3,832.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפר מושלם
194B.7PP.819181.ALT 970 142.00 ₪זמיןמקוריפורשהתריס לכנף אחורי
195B.7PP.868404.AB970 3,144.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת מתגים בתיקרה
196B.7PP.868404.LP970 4,055.00 ₪זמיןמקוריפורשהמערכת תמגים בתיקרה
197B.7PP.903137.00970+9 פנמרהPA-1 - 1,021.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
305B.7PP.903137.A970 931.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
306B.7PP.905381.B970 741.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
307B.7PP.905852.C981 1,445.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב נעילת הגה
308B.7PP.905865.CT-970 832.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג התנעה
309B.7PP.905865.F92A 763.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג התנעה
310B.7PP.906270.00986 277.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולונוויד ואקום
311B.7PP.906283.C981/991 333.70 ₪זמיןמקוריפורשהסולונויד ואקום
312B.7PP.906283.F991- 266.00 ₪זמיןמקוריפורשהסולונוייד ואקום
313B.7PP.907064.GJ92A\970 2,745.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת בקרה לשלט
314B.7PP.907064.GL92A 2,810.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול בקרת שליטה קד
315B.7PP.907064.GN981 '2,810.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב קד
316B.7PP.907064.HT92A '2,510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מע' חשמל קד
317B.7PP.907064.JJ2,848.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחדת בקרה אלקטרוני קידמי
318B.7PP.907275.F92A 836.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ אוויר
319B.7PP.907279.BA991 '2,144.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת חשמל אח
320B.7PP.907279.BD991 '2,247.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת חשמל אח
321B.7PP.907279.BR981 '2,220.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב אח
322B.7PP.907279.CG92A- 2,480.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת חשמל אחורי
323B.7PP.907283446.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאנטנה לחיישניי גלגלים
324B.7PP.907530.RGETWAY 92A 2,772.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב
325B.7PP.91906992A 198.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור ללוח שעונים
326B.7PP.919133.0092A 981 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן מרחק
327B.7PP.919157.AT-970 141.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח פלסטיק
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328B.7PP.919341.00970- 65.90 ₪זמיןמקוריפורשהבית למצית
329B.7PP.953568.AT970 2,095.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון קפיץ לכרית אויר דגם
330B.7PP.953568.BB970 1,933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי לכרית אויר
331B.7PP.959253.B5,410.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת אוויר
332B.7PP.959537.AK.5Q05,299.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת מתגים על ההגה
333B.7PP.959578.ERT+LT 92A- 799.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע למראה חיצונית
334B.7PP.959663.E92A  1,521.00 ₪זמיןמקוריפורשהשנאי מתח
335B.7PP.959793.R1,250.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב דלת קידמי שמאל
336B.7PP.959832.J.IVI970 229.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לדלת תא מטען
337B.7PP.959855.C.DML92A\970 262.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג להרמת שמשה
338B.7PP.959855.E.DML92A\970 262.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג להרמת שמשה
339B.7PP.959858.AE.DML92A 1,288.20 ₪זמיןמקוריפורשהמתג חלונות ראשי
340B.7PP.959858.AF.DML970 1,122.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג חלונות+מראות
341B.7PP.959858.Q.DML92A 1,135.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג חלונות ראשי
342B.7PP.971675.B970 9,435.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכשיר טעינה להיבריד
343B.7PP.971676.00970- 2,056.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל למכשיר טעינה הייבריד
344B.7PP.971676.A970 3,240.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל טעינה מרכב למטען
345B.7PP.971678.00970 809.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל ביתי מתקע בבית למטען
346B.7PP.971678.AE400V 970 883.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל טעינה תעשייתי
347B.7PP.971678.AG230V 970 883.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל טעינה תעשייתי
348B.811.857845.00.01C997 7.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לבורג חגורת ביטחון
349B.8E0.864229.00.4H0970 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לשטיח
350B.8EO.864229.00.4H0970 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לשטיח
351B.8J1.837015.A970 812.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד' שמאל
352B.8J1.837015.BLT 92A '929.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול לדלת קד
353B.8J1.837015.Cלא מתאים) LT 970 '803.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד
354B.8J1.837016.ART 970- 2,911.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קדמי
355B.8J1.837016.CRT 970 771.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קדמית
356B.8K0.121251.AL95B 2,743.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים
357B.8K0.253115.J95B- 40.50 ₪זמיןמקוריפורשהאטם צינור פליטה
358B.8K0.407152.FRT 95B- 1,088.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה קדמי תחתון
359B.8K0.819439.B95B 471.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר מזגן
360B.8K0.839015.00LT 970-T '2,654.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת אח
361B.8K0.839016.00970 2,654.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול אח' ימין
362B.8K0.941597.F981 1,855.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבר פנס ראשי
363B.8N1.837015.B" נעילת מפתח+ LT ""1,122.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת ק
364B.8N1.837015.CLT 986 986.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת
365B.8N1.837016.B"נעילת מפתח+ RT ""1,084.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול נעילה קד
366B.8R0.698151.H95B 1,176.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

367B.8R0.698269.A95B439.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות בלם קדמי
368B.8R0.807113.D95B '2,320.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך מגן קד
369B.8R0.807133.AL 95B '278.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק תומך מגן קד
370B.8R0.807134.DRT 95B '278.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק תומך מגן קד
371B.8R0.807313.D95B '2,160.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך מגן אח
372B.8R0.867492.00981 '27.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לכיסוי תא מטען אח
373B.8R0.941286.D95B- 856.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גובה בולם
374B.8T0.127401.A95B 320.00 ₪זמיןמקוריפורשהפילטר סולר
375B.8T0.260403.0095B 3,367.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן למזגן
376B.900.025009.02986 - 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לדוושה
377B.900.031014.02S/O   911 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסקיות אטימה
378B.900.034039.01970 39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לזרוע הגה דגם
379B.900.041004.01997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול למותחן
380B.900.063010.00970 34.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
381B.900.067063.03970 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למסרק הגה דגם
382B.900.067073.02997-2 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקס קדמי
383B.900.067123.02996 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקס
384B.900.067131.03986/996 - 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לפלטה מצמד
385B.900.067211.09993 - 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לאקס
386B.900.067229.01996 997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקס
387B.900.067271.01993 38.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לקרטר
388B.900.067362.01GT3-3 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבנד דוד אגזוז
389B.900.067369.01997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל תנופה
390B.900.067416.01997- 3.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למחזיק כוסות
391B.900.075057.022.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג מחזיק לפלטה 996-01-מצמד
392B.900.076064.023.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לזרוע משולש קדמי
393B.900.081059.01997T 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגוזון
394B.900.082085.01986 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לפולי גל ארכובה
395B.900.119026.02993 95 - 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למניפה
396B.900.119114.07996 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
397B.900.123005.20T-996 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה שסתום טורבו
398B.900.123005.30970 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מעבר שמן
399B.900.123007.30970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לראש מנוע
400B.900.123009.20GT3 5.20 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לאגן שמנוע
401B.900.123010.20T-997 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק אגן שמן
402B.900.123018.209PA1 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
403B.900.123033.204.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה נחושת
404B.900.123062.20A/T 996-T 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק גיר
405B.900.123106.309PA/996/986 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק אגן שמן
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406B.900.123111.21991 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
407B.900.123118.30T/997-T-996 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה אגן שמן מנוע
408B.900.123131.30970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מים
409B.900.123136.30S/O 911-87 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם בורג ריקון שמן
410B.900.123140.30T-996 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לבורג בלוק מנוע
411B.900.123141.309PA 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה למותח שרשרת תזמון
412B.900.123144.30970 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן לחץ שמן
413B.900.123147.30997 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה
414B.900.123152.3095B 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק אגן
415B.900.123159.20GT3-3 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק אגן שמן
416B.900.123159.30GT3-3 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק אגן שמן
417B.900.123161.20991 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
418B.900.144101.02986 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לפגוש קדמי+אחורי
419B.900.146116.09996/986 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים  למנוע מאוורר
420B.900.151006.03997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לבורג קשת גג
421B.900.151007.02993 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסקית לכיסוי מנוע
422B.900.165002.02996 19.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד סגירה לצינור פליטה
423B.900.178010.01997T 40.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגשר אחורי
424B.900.181060.50986 54.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ברז חימום
425B.900.181062.50986 106.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ברז חימום
426B.900.197070.00986 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה להגה פין
427B.900.219002.0392A '26.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לפלנצ' מים אח
428B.900.219004.0195B 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק אגן שמן
429B.900.219007.02A/T 996-T 22.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לאגן שמן
430B.900.219009.3045.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק אגן שמן כללי
431B.900.219017.30986 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג כיסוי בבלוק מנוע
432B.900.219018.30997-2 67.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק ניקוז מערכת מים
433B.900.219020.31981 39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לשייבה
434B.900.219023.01970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק למשאבת ואקום דגם
435B.900.234040.01997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה למותחן
436B.900.234174.00997-1 '13.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לסרן קד
437B.900.249054.09986 46.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
438B.900.269047.01996 - לצלחת דיסק בלם Q3.00 ₪זמיןמקוריפורשהגרוב
439B.900.278013.02986 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים למנוע במראה חיצוני
440B.900.302021.00997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהפין לגל ארכובה
441B.900.331021.40996T 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן שמן גיר
442B.900.331034.409PA - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה
443B.900.331053.40997 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לנשם מנוע
444B.900.331056.40GT3 132.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת גומי
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445B.900.377010.01970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לצינור שמן טורבו
446B.900.377010.09986-320  1.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לגג מתקפל
447B.900.378017.01970 '13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תיבת היל
448B.900.378035.01970 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לאגן שמן מנוע
449B.900.378035.09986/996 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאגן שמן מנוע
450B.900.378036.01970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לצינור שמן טורבו
451B.900.378051.01GT3 66.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבית מיסב
452B.900.378055.01986 53.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
453B.900.378075.09986 - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למדחס
454B.900.378076.01970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת גיר
455B.900.378088.01T-997 29.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתומך
456B.900.378100.01996 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למסרק הגה
457B.900.378105.01986 - 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכסה משאבת הגה
458B.900.378135.01GT3 39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום חיזוק לנבה
459B.900.378135.09996 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
460B.900.378136.09986 - 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למדחס
461B.900.378139.01970- 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לזרוע מוט מייצב
462B.900.378163.092.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לכיסוי תושבת 986-מתיחה
463B.900.378165.01GT3 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג חיבור זרוע לנבה
464B.900.378165.09996 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים
465B.900.378183.01997 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג מחזיק דוד עמם
466B.900.378192.01997 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגשר נושא מנוע
467B.900.378210.09996 40.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
468B.900.378220.01970 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לעמוד הגה דגם
469B.900.378252.01970 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למחשב מנוע
470B.900.378279.01997 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לזרוע
471B.900.378309.01970 '10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תיבת היל
472B.900.378310.01T-970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג טורבו
473B.900.378320.01970 '13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תיבת היל
474B.900.378322.01GT3 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג חיבור בולם לנבה
475B.900.378351.01997-1 11.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתומכים לפגוש
476B.900.380005.01997 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג אגזוז
477B.900.380012.01997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לזרוע משולש
478B.900.380019.02997 11.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לגלגל זיזים
479B.900.385001.015.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למשאבת הגה כח
480B.900.385009.01970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבלוק מנוע
481B.900.385011.01970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למתנע
482B.900.385017.01997 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
483B.900.385025.01997 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לסליל הצתה
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484B.900.385025.09997 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
485B.900.385027.01970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגל זיזים
486B.900.385041.01T-970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאלטרנטור
487B.900.385042.01970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאלטרנטור
488B.900.385044.01T-970 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לטורבו
489B.900.385048.01997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
490B.900.385050.01997 - 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבית חיישן
491B.900.385070.019PA-1 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למחזיר שמן
492B.900.385071.019PA-1 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תזמון
493B.900.385072.019PA-1 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למערכת צינורות מים
494B.900.385092.01911 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהפין למותחן
495B.900.385096.01970 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למשאבת הגה כח
496B.900.385097.0130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
497B.900.385108.02991 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש מנוע
498B.900.385111.01991 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכוון גל זיזים
499B.900.385115.0195B- 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג משאבת שמן מנוע
500B.900.385116.01970 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברגים לתושבת מזרקים
501B.900.385126.01981 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבית משאבת שמן
502B.900.385127.01991 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג גלגל תנופה
503B.900.385164.01(WF99 ריקול) GT3 RS 40.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תיבת הילוכים
504B.900.385168.01GT3-3 8.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
505B.900.385275.09986/996 - 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגל מקשר
506B.900.385282.04970 - 20.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגל הינע
507B.900.631021.909PA - 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה לפנס חניה
508B.900.631025.9014.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה לאור פנימי
509B.900.631125.9082.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה לפנס ראשי
510B.900.906005.01993 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
511B.900.906011.02987 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למזרק דלק
512B.900.910003.03991 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג סעפת פליטה
513B.900.910129.02198.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לכיסוי מפלט 996-'אח
514B.900.918005.40996T - 39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
515B.901.107203.1069-993 157.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
516B.901.108955.11S/O   69-75/911 266.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
517B.901.332293.12S/O 993 131.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לאקס קדמי
518B.901.332297.00993 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטמים לציריה
519B.901.347823.0169-993 115.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי סליב לצופר
520B.901.352932.10S-986 - 38.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ למותח נעלי בלם יד
521B.901.424037.00911-73 460.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוף לידית בלם יד
522B.901.542482.20.700993 '237.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק למושב קד
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523B.911.095932.20.B9A991 134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה
524B.911.095933.20.M7S991 134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה
525B.911.107155.00S/O  911 87 204.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק טרמוסטט שמן
526B.911.113117.02S/O911 83 456.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן מע'דיחוס אוויר
527B.911.201095.0069-993 68.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם פייט תדלוק
528B.911.211272.02323.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור איררור
529B.911.332257.00986 25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לגומיה לאקס
530B.911.351950.03993 '884.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלמים קד
531B.911.351950.06911-82 647.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלמים קדמי
532B.911.351950.07749.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלמים קדמי
533B.911.351951.00986 515.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות בלם
534B.911.351951.01515.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות בלם
535B.911.352950.03S/O 986 749.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלמים אחורי
536B.911.352951.00986 370.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות בלם
537B.911.423205.03993 150.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למצמד
538B.911.511051.02993 474.00 ₪זמיןמקוריפורשהלשונית נעילת מכסה תא מטען
539B.911.531095.02993 689.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי דלת שמאל
540B.911.538902.00993 425.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח גולם
541B.911.538903.00911-95 993 155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח עבור
542B.911.551619.00"""TARGA""   911 837.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח סף עם
543B.911.551620.00"""TARGA""   986 781.20 ₪זמיןמקוריפורשהפח סף עם
544B.911.555421.00.01CLT- 993 21.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פנל עליון דלת
545B.911.555422.00.01CRT 993 '21.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לריפוד קד
546B.911.561221.01993 1,768.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למשקוף שמאל
547B.911.561222.01993 1,768.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למשקוף ימין
548B.911.561643.65986-98  40.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפסים גג מתקפל
549B.911.565093.66.700964 2,861.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פנימי לגג נפתח
550B.911.565214.60993 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהפין כיוונון גג נפתח
551B.911.606111.02993 865.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ שמן
552B.911.606407.00993 95 - 41.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לכבל
553B.911.613029.0373-993  4,053.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור הפעלה אורות
554B.911.613635.20S/O 911 86 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת מפסק חלון
555B.911.615109.01996 285.00 ₪זמיןמקוריפורשהממסר
556B.911.624055.CX993 8,915.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע חשמלי לגג נפתח
557B.911.624056.CX993 8,915.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע חשמלי לגג נפתח
558B.911.631620.04996 179.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס לוחית רישוי
559B.911.631914.00RT+LT -993 302.00 ₪זמיןמקוריפורשהבקלית פנס איתות
560B.911.701121.03130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מרווח לוחית רישוי
561B.911.799505.64S/O 667.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה
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562B.914.201893.10BOXSTER 58.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למצוף דלק
563B.914.552233.10.01C993 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי בורג ריפוד דלת
564B.914.618303.11523.00 ₪זמיןמקוריפורשהמימסר
565B.914.631937.10'1,287.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קד
566B.923.332037.00S/O 993 824.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לאקס קדמי
567B.923.332297.00993 131.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לציריה
568B.928.104193.1282/911 58.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות שסתומים
569B.928.106444.019PA04 - 47.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניפל למצנן מים
570B.928.107201.07S/O 139.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
571B.928.110253.0695/97-  993/911 266.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן דלק
572B.928.201187.02928 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
573B.928.332257.01986 38.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לגומיה לאקס
574B.928.332293.02986 304.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות לאקס קדמי
575B.928.521252.04S/O 993 681.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבלים לכסא
576B.928.521671.03TARGA 1997 357.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל מנוע לכסא
577B.928.521672.03TARGA 1997 766.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל מנוע לכסא
578B.928.521673.05TARGA 1997 786.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל מנוע לכסא
579B.928.521674.05TARGA 97 318.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל מנוע לכסא
580B.928.538032.02928 655.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפתח גולם
581B.928.555359.02.70B996 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור לדלת
582B.928.573729.05T-996 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור ואקום
583B.928.574573.03986 615.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברז חימום לגיר אוטומטי
584B.928.574717.05986-320 41.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
585B.928.613181.00692.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפסק לכסא חשמלי
586B.928.624126.01TARGA  1997 1,809.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע לכסא
587B.928.628074.0169-993 767.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבה לשפריצר
588B.928.628193.00996 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת מתיז
589B.928.632101.00911-95  118.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורת פנים
590B.930.100901.04993 - 559.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט אטמים למנוע
591B.930.101391.01993 51.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לבלוק מנוע
592B.930.105194.04S/O  911 103.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למכסה שסתומים
593B.930.105195.07S/O  911 51.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
594B.930.105197.05993 95 - 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לגל זיזים
595B.930.107040.01S/O 993 406.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט מוביל שמן
596B.930.110197.10911-82 61.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטמים לסעפת
597B.930.113430.00S-986 72.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבורג מחזיק מצנן
598B.930.602919.01993 - 1,287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מפלג
599B.941.573623.00982 536.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפילטר מזגן פנימי
600B.943.307011.02A/T 996 654.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן גיר
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601B.943.321123.06996 120.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לאגן שמן גיר
602B.944.102277.06S/O 944 679.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל מותח
603B.944.107201.03S/O 986 132.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
604B.944.110166.10S/O 968-94   208.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
605B.944.110901.01986-320 61.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות למזרקים
606B.944.111205.01993 95 - 196.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לטורבו
607B.944.501941.00970 883.00 ₪זמיןמקוריפורשהערכת תיקון ניטים
608B.944.538331.00993 61.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפתח גולם
609B.944.552259.00993 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מרווח לדלת תא כפפות
610B.944.573143.01996 - 525.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל יבוש למזגן
611B.944.612211.02208.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחוטים לנורות אזהרת בלמים
612B.944.628122.00996 '38.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה כיסוי לזרוע מגב א
613B.944.628305.01996 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לאום מגבים
617B.946.102117.3095B 365.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגלת לרצועת מנוע
618B.946.102241.01970 2,695.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפולי מנוע
619B.946.102252.3095B 511.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
620B.946.103354.04970 138.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב החלקה לטלטל
621B.946.104173.02970 437.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
622B.946.104174.024-6 970 437.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
623B.946.105068.00970 531.50 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל לשרשרת תיזמון
624B.946.105180.00970 1,166.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תזמון
625B.946.105935.001-3 970 292.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למכסה שסתום
626B.946.105936.004-6 970 292.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למכסה שסתום
627B.946.106022.24970 921.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
628B.946.106026.22970 370.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
629B.946.106033.00970 1,773.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
630B.946.106051.21970 362.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים במצנן מים
631B.946.106069.21970 787.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
632B.946.107013.23970 11,786.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת שמן
633B.946.107013.6195B- 12,026.30 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת שמן מנוע
634B.946.107022.7595B\970 407.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
635B.946.107029.7692A 111.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק צינור ואקום
636B.946.107113.6095B -1,860.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהאקטואטור למשאבת שמן מנוע
637B.946.107258.00970 447.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת משאבת שמן
638B.946.107275.21970 379.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לאגן שמן
639B.946.110016.03970 5,055.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה דגפ
640B.946.110020.04970 1,219.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אדי דלק
641B.946.110020.3595B 1,007.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
642B.946.110142.01970 109.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברגים לסעפת יניקה
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643B.946.110144.01V-6 970 130.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למצערת
644B.946.110146.02970 90.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטמים לסעפת יניקה דגם
645B.946.110666.7692A 438.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם טורבו
646B.946.110668.7592A 438.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם טורבו
647B.946.111041.02970 682.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם סעפת פליטה
648B.946.111042.02970 682.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם סעפת פליטה
649B.946.375057.22LT 2012-2011 970 2,076.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
650B.946.375058.22RT 2012-2011 970 2,076.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
651B.946.602104.0295B 408.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצליל הצתה
652B.948.101017.13970 388.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרסס שמן לבוכנה
653B.948.101022.20970 4,213.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה תזמון
654B.948.101125.049PA 112.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תיזמון
655B.948.101125.209PA-1 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תזמון
656B.948.101127.049PA 84.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תיזמון
657B.948.101127.209PA-1 79.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה מנוע
658B.948.101129.049PA 112.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תיזמון
659B.948.101129.21LT  9PA-1 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תזמון
660B.948.101130.079PA 98.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תיזמון
661B.948.101130.219PA1 RT 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תיזמון
662B.948.101190.01970 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבלוק מנוע
663B.948.101190.40970 32.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבלוק מנוע
664B.948.101191.01970 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבלוק מנוע
665B.948.101191.41970 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבלוק מנוע
666B.948.101215.10970 70.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרווח לגל ארכובה
667B.948.101223.40970 60.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה
668B.948.101241.07970 140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אטימה תחתון ירוק
669B.948.101241.10970 140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אטימה תחתון כחול
670B.948.101242.07970 130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אטימה עליון ירוק
671B.948.101242.10970 133.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אטימה עליון כחול
672B.948.101242.11970 133.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אטימה עליון כחול
673B.948.101910.209PA 1,535.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן + פלנג
674B.948.102118.20970 544.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת מותח רצועה
675B.948.102119.029PA 544.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת למותח רצועה
676B.948.102120.029PA04 - 544.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת למותחן רצוע
677B.948.102202.109PA-1 95.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפולי מנוע
678B.948.102230.00970 191.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרווח לגלגלי שיניים
679B.948.102231.119PA-1 1,333.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל שיניים
680B.948.102241.039PA 2,355.00 ₪זמיןמקוריפורשהפולי רצועת מנוע
681B.948.102241.629PA-1 2,057.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפולי מנוע
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682B.948.102241.649PA-1 3,930.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפולי מנוע
683B.948.102261.00997 1,062.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותחן לפולי
684B.948.102261.21970 1,211.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם מותח רצועה
685B.948.102261.7592A 1,062.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם למותח רצועה
686B.948.102359.039PA 2,552.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח רצועת מנוע
687B.948.102403.23970 786.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותחן לרצועת מנוע
688B.948.102403.7592A 786.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח רצועת מנוע
689B.948.102839.00997 48.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לגלגלת
690B.948.102901.009PA 28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג גלגלת מתיחה
691B.948.103057.215-8 970 1,825.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוכנה למנוע
692B.948.103057.22RT 970 1,825.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט בוכנה
693B.948.103058.211-4 970 1,825.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוכנה למנוע
694B.948.103058.22RT 970 1,825.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט בוכנה
695B.948.103230.25970 89.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לטלטל
696B.948.103931.16970 1,408.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט אטמים
697B.948.103941.20970 1,664.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט רינגים
698B.948.104016.26970-  5-8 23,292.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהראש מנוע
699B.948.104173.051-4  970 606.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
700B.948.104174.059PA-1    5-8 606.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
701B.948.104181.109PA-1  70.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש מנוע
702B.948.105023.029PA 574.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותחן שרשרת תזמון
703B.948.105023.12970 574.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל לשרשרת תיזמון
704B.948.105051.23970 9A2- 4,465.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכוון לגל זיזים
705B.948.105065.029PA 554.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מותח שרשרת תיזמון
706B.948.105065.10970 554.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל שרשרת תזמון
707B.948.105068.029PA 494.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותחן שרשרת תיזמון
708B.948.105068.11970- 562.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל לשרשרת תיזמון
709B.948.105114.009PA-1 353.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק למצמד בגל זיזים
710B.948.105145.029PA 28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לסליל הצתה
711B.948.105146.00970 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לסליל הצתה
712B.948.105166.029PA 289.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותחן שרשרת תיזמון
713B.948.105166.12970- 289.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל לשרשרת תיזמון
714B.948.105169.029PA 2,117.00 ₪זמיןמקוריפורשהשרשרת תזמון
715B.948.105169.109PA1 2,117.00 ₪זמיןמקוריפורשהשרשרת תזמון
716B.948.105180.029PA 1,140.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תיזמון
717B.948.105180.11970 1,140.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תיזמון
718B.948.105243.219PA1 9,375.00 ₪זמיןמקוריפורשהגל זיזים
719B.948.105245.049PA1 309.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
720B.948.105245.519PA1 404.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
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721B.948.105254.009PA1 44.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגל זיזים
722B.948.105303.079PA -  1,691.00 ₪זמיןמקוריפורשהסלנויד לגל זיזים
723B.948.105304.069PA1 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאקטואטור לגל זיזים
724B.948.105304.07970 1,691.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום הידראולי
725B.948.105308.03970 1,235.00 ₪זמיןמקוריפורשהסולונוייד לגל זיזים
726B.948.105321.02970 376.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום יניק
727B.948.105322.02970 363.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום פליטה
728B.948.105322.5292A 483.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום פליטה
729B.948.105931.039PA04 - 331.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
730B.948.105932.059PA 331.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
731B.948.105933.009'שסתPA 143.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לפלגים במכסה
732B.948.105934.009PA 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
733B.948.105935.019PA -1-4 1 218.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
734B.948.105936.015-8 9PA-1 218.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
735B.948.105937.029PA -1 142.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
736B.948.105938.00970 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למכסה שסתומים
737B.948.106011.04-9PA 1,506.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
738B.948.106016.039PA - 340.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
739B.948.106026.049PA-1 394.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
740B.948.106026.22970 417.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
741B.948.106033.0195B\9PA-1\970 2,126.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
742B.948.106034.0195B\92A/970 1,128.00 ₪זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
743B.948.106035.519PA 232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
744B.948.106049.079PA - 1,425.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
745B.948.106050.019PA 268.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור קירור מערכת שמן
746B.948.106051.019PA-1 372.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים למצנן שמן
747B.948.106051.21970 302.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים מושלם
748B.948.106051.73970 561.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים מושלם
749B.948.106059.069PA - 1,732.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת צינורות מים
750B.948.106060.059PA-1 2,262.00 ₪זמיןמקוריפורשהמערכת צינורות מים
751B.948.106061.079PA-1 1,722.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלנג מים אחורי למנוע
752B.948.106061.21970 1,722.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלנגי מים אחורי
753B.948.106069.109PA-1 1,135.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים מתכת
754B.948.106069.21970 779.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים מתכת
755B.948.106080.0292A/970 2,510.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית טרמוסטט
756B.948.106090.019PA04 - 309.00 ₪זמיןמקוריפורשהפולי למש' מים
757B.948.106091.019PA-1 309.00 ₪זמיןמקוריפורשהפולי משאבת מים
758B.948.106101.039PA-1 232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט גומיות לטרמוסטט
759B.948.106115.03-9PA 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם משאבת מים
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760B.948.106123.039PA - 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לבית טרמוסטט
761B.948.106124.029PA-1 44.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מעבר מים
762B.948.106125.019PA-1 586.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
763B.948.106130.069PA 1,396.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלמנג' מיים
764B.948.106153.059PA 03 - 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת מעבר מים
765B.948.106154.019PA-1 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מעבר מים
766B.948.106230.00-9PA 251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתאם לצינור מעבר מים
767B.948.106240.009PA - 76.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
768B.948.106259.009-מיםPA 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת תחתונה לצינורות
769B.948.106269.009-מיםPA 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת עליונה לצונורות
770B.948.106279.009-לצינורPA 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה מתושבת תחתונה
771B.948.106355.069PA 101.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים לאלטרנטור
772B.948.106357.039PA04 - 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למש' מים
773B.948.106362.019PA 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהניפל לצינור מעבר מים לאלטרנטור
774B.948.106401.019PA - 42.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי אטם לבית טרמוסטט
775B.948.106457.21970 135.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
776B.948.106462.00970 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור מים
777B.948.106533.009PA-1\970 49.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם משאבת מים
778B.948.106707.0092A/970 80.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה אטם לטרמוסטט
779B.948.107006.069PA - 388.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדיד שמן + בית
780B.948.107013.129PA-1  7,196.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת שמן
781B.948.107015.23S-970 481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאגן שמן מנוע
782B.948.107015.24S-970 493.40 ₪זמיןמקוריפורשהאגן שמן מנוע
783B.948.107022.009PA-1\970\997-2 287.80 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמןמנוע
784B.948.107035.019PA - 98.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מילוי שמן
785B.948.107055.019PA1 1,369.00 ₪זמיןמקוריפורשהאגן שמן
786B.948.107066.019PA1 295.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מדיד שמן
787B.948.107087.715-8 1,125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר שמן לטורבו
788B.948.107113.10997 1,564.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולנויד לאגן שמן
789B.948.107113.22970 2,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולנוייד למשאבת שמן מנוע
790B.948.107122.00997-2 304.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן מושלם
791B.948.107123.50T-970 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטורבו
792B.948.107135.2192A 906.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
793B.948.107135.2292A 982.70 ₪זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
794B.948.107175.009PA-04 - 112.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן שמן מנוע
795B.948.107175.209PA1 124.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לאגן שמן
796B.948.107214.519PA 699.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור איוורור אדי דלק
797B.948.107215.039PA 699.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור איוורור אדיי דלק
798B.948.107215.529PA 03 - 971.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור איוורור
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799B.948.107216.519PA 971.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום לנשם
800B.948.107217.029PA - 971.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור איוורור אדי דלק
801B.948.107217.539PA 971.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם מנוע
802B.948.107219.509PA 745.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום לצינור איוורור
803B.948.107222.00997-2 177.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
804B.948.107229.519PA-1T 869.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום לנשם מנוע
805B.948.107229.75970 1,226.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם לאגן שמן מנוע
806B.948.107236.02A-1 נשם-מנוע()V-8 1,027.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה שסתומים
807B.948.107236.035-8 9PA1 1,001.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
808B.948.107245.029PA1 339.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
809B.948.107245.20970 609.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם מנוע
810B.948.107245.539PA-1 1,023.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
811B.948.107245.6092A-T 1,025.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
812B.948.107245.71970 1,084.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם דגם
813B.948.107247.029PA-1 322.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
814B.948.107247.2092A 361.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
815B.948.107249.539PA-1T 464.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
816B.948.107275.21970 304.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם אגן שמן מנוע
817B.948.107276.039PA04 - 3,367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמקרר שמן למנוע
818B.948.107286.119PA-1  28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לאגן שמן
819B.948.107286.20970 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לאגן שמן
820B.948.107287.119PA-1  70.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לאגן שמן
821B.948.107437.20970 49.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבה ואקום
822B.948.107438.20970 49.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבה ואקום
823B.948.110016.40970 5,503.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה
824B.948.110020.039PA-1 1,324.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסטום קניסטר
825B.948.110020.5492A 1,385.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אדי דלק
826B.948.110050.06970 1,552.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת ואקום
827B.948.110070.039PA-04 - 845.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם מנוע
828B.948.110115.57970 3,552.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחליל הזרקה
829B.948.110125.10970 354.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור החזרת דלק
830B.948.110126.00970 68.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור זוית ואקום
831B.948.110128.32970 1,232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזרקים
832B.948.110141.009PA 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לסעפת יניקה
833B.948.110142.02970 96.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לסעפת יניקה
834B.948.110144.02970 92A 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למצערת
835B.948.110144.20970 92A 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למצערת
836B.948.110145.019PA03 - 221.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת יניקה
837B.948.110146.019PA-1 70.80 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת יניקה
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838B.948.110148.009PA - 393.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם מנוע
839B.948.110148.519PA 474.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
840B.948.110202.03V-8 9PA 669.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
841B.948.110235.23970 890.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למשאבת דלק לחץ גבוה
842B.948.110247.019PA - 174.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם מנוע
843B.948.110315.079PA 10,445.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק לחץ גבוה
844B.948.110315.25970 10,445.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק לחץ גבוה
845B.948.110615.00970 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת דלק
846B.948.110656.549PA 1,650.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום לטורבו
847B.948.110666.549PA 421.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אדיי דלק
848B.948.110668.559PA 167.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אדיי דלק
849B.948.111042.01970 629.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם פליטה
850B.948.111171.01970 155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם סעפת פליטה
851B.948.111181.0192A 146.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לממיר קטליטי
852B.948.111181.70T-970 316.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטורבו
853B.948.111217.20970 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהגוזון לממיר
854B.948.111401.70970 46.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב החלקה עליון
855B.948.111402.70970 44.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב החלקה תחתון
856B.948.123025.711-4 970 17,719.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגדש טורבו
857B.948.123026.71970 5-8 18,992.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדגש טורבו
858B.948.123203.5292A 97.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לאגזוז טורבו
859B.948.123204.509PA 03 - 157.00 ₪זמיןמקוריפורשהגוזון לטורבו
860B.948.123323.50970 85.00 ₪זמיןמקוריפורשהגוזון לממיר קטליטי
861B.948.123324.50970 22.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
862B.948.126011.03970 10,708.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדחס
863B.948.147019.019PA 304.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפולי משאבת הגה כוח
864B.948.314050.049PA 4,244.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח
865B.948.375049.019PA 1,662.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
866B.948.375049.0392A LT 1,662.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
867B.948.375050.019PA 1,662.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
868B.948.375050.0392A RT 1,662.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
869B.948.375057.03LT    970 1,133.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
870B.948.375057.12LT    970 1,878.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
871B.948.375058.03RT   970 1,124.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
872B.948.375058.12RT    970 1,878.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
873B.948.602104.139PA-1 398.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
874B.948.602104.149PA-1 440.00 ₪זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
875B.948.602104.21V-8 9PA 439.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
876B.948.602104.22V-8 9PA 439.60 ₪זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
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877B.948.603135.00970 800.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגליה לאלטרנטור
878B.948.604206.009PA 7,222.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתנע מכלל
879B.948.604206.019PA1 7,222.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתנע מכלל
880B.948.606128.02CAYENNE 1,959.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן לפני ממיר
881B.948.606129.02CAYENNE 1,959.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן לפני ממיר
882B.948.606133.009PA-1  2,163.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן לפני ממיר
883B.948.606134.0092A 2,163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן עליון
884B.948.606140.00948 792.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מד שמן
885B.948.606150.00997-2 595.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מד שמן
886B.948.606160.0292A 808.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן גובה שמן
887B.948.606180.00970 489.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ אוויר
888B.948.606203.019PA - 411.00 ₪זמיןמקוריפורשהיוניט לחץ שמן מנוע
889B.948.606213.00970 1,071.80 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ שמן
890B.948.606230.019PA-1 867.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לחצן דלק
891B.948.606420.0092A 165.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
892B.948.607003.039PA-1 10,216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת מנוע ראשית
893B.948.607314.0092A- 27.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למחשב מנוע
894B.948.607901.00970 435.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט שיפוץ לצמת חוטים
895B.948.607905.00970 7,084.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים ראשית למנוע
896B.950.116012.52993 6,668.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסק למצמד
897B.950.116080.081,902.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לחץ   996-טורבו
898B.950.116237.12993 1,234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת עזר למצמד
899B.950.116710.04GT3 479.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר למזלג מצמד
900B.950.116713.02996-01 - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה למזלג
901B.950.116715.01997 37.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה למזלג
902B.950.116725.00996-01 - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למזלג מצמד
903B.950.116813.06TURBO 997 832.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל למצמד
904B.951.351917.00996 148.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות בלם
905B.951.352917.00996 131.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות בלם
906B.951.352917.01996 114.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות בלם
907B.951.512606.02.01C968 - 435.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לגג נפתח
908B.955.006118.109PA 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקת אזהרה לדלתית דלק
909B.955.044000.30S/O - (אורך) 5,345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגגון
910B.955.044000.6092A 5,399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנשא לאופניים אחורי זוגי
911B.955.044000.619A2 3X 1,636.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנשא לאופניים אחורי
912B.955.044000.64144.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתאם ל וו גרירה - עבור גרשון
913B.955.044000.729PA 3,131.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט גגון רוחבי כסף
914B.955.044000.81436.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהערכת ניקוי לרכב
915B.955.044000.8492A 795.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט פנסים למנשא
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916B.955.044000.9092A 2,311.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לרכב חיצוני
917B.955.044002.039PA1 616.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לתא מטען
918B.955.044002.179PA 1,054.20 ₪זמיןמקוריפורשהשטיח גומי לתא מטען
919B.955.044002.661,120.20 ₪זמיןמקוריפורשהמנשא לאופניים
920B.955.044800.64.8B29AP CAYENNE - 41.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לשטיח
921B.955.044800.64.8D49PA 41.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לסט שטיחים
922B.955.044801.62.8C39AP 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים אפור דגם ישן
923B.955.044801.62.8D49AP 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים בז' דגם חדש
924B.955.044802.64.8B29PA 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לשטיח
925B.955.044802.90B10 2,497.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכסא בטיחות לילד
926B.955.044802.9292A 5,060.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכסא תינוק
927B.955.044804.63.CU49AP 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים שחור דגם חדש
928B.955.044804.73.CR19AP 1,437.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט שטיחים אפור דגם ישן
929B.955.044900.561,064.00 ₪זמיןמקוריפורשהמטען למצבר
930B.955.044902.30970 1,363.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתיק קרור אחורי
931B.955.101051.009PA 636.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן אחורי למנוע
932B.955.101052.0092A '251.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לפולי מנוע קד
933B.955.101053.009PA-1D 250.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן אחורי
934B.955.101085.009PA 152.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן קד' למנוע
935B.955.101147.0092A 18.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה תיזמון
936B.955.101251.009PA 78.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח מילוי למיכל דלק
937B.955.101601.019PA-1 3,088.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאגן שמן מנוע
938B.955.102118.0192A- 322.20 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת פולי לאטרנטור
939B.955.102119.0092A 405.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
940B.955.102119.2192A 313.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת רצועת מנוע
941B.955.102229.0092A 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג
942B.955.102277.0092A 7.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפין מוביל
943B.955.102299.00V-6 9PA-1 806.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח רצועה
944B.955.102303.6092A 170.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת מרווח גלגל תנופה
945B.955.102933.00V-6 AP9 951.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
946B.955.104091.1092A 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה
947B.955.104119.009PA 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן
948B.955.104171.0192A 848.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לראש מנוע
949B.955.104383.009PA 930.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש
950B.955.104384.009PA 63.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
951B.955.104384.109PA 63.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
952B.955.104483.009PA 265.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
953B.955.104484.019PA 83.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מוביל לפלגים
954B.955.104485.00970 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מילוי שמן דגם
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955B.955.105051.0192A 4,715.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל שניים
956B.955.105065.0192A 256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תיזמון
957B.955.105169.009PA 659.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשרשרת תיזמון
958B.955.105231.009PA-1 263.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
959B.955.105231.0192A 2,152.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה
960B.955.105244.0192A 367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגלת סרק
961B.955.105345.009PA 52.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת לגל זיזים
962B.955.105345.019PA 52.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת לגל זיזים
963B.955.105423.0192A 121.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום הדראולי לראש מנוע
964B.955.105465.019PA 778.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשרשרת תיזמון
965B.955.105467.009PA 426.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל שרשרת תיזמון
966B.955.105469.009PA 108.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל שרשרת תיזמון
967B.955.105507.029PA 483.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תיזמון
968B.955.105509.009PA 238.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל שרשרת תיזמון
969B.955.105513.009PA 223.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל שרשרת תיזמון
970B.955.106011.009PA-V6 - 1,895.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
971B.955.106049.009PA 264.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
972B.955.106058.029PA 167.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
973B.955.106061.009PA1 811.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים למיכל עיבוי
974B.955.106073.009PA 374.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
975B.955.106074.109PA1-D 216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
976B.955.106079.009PA04 - 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן מים
977B.955.106109.009PA 309.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
978B.955.106111.009PA 984.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלנג מים
979B.955.106113.009PA V6 - 455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
980B.955.106115.0092A 51.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג' מים
981B.955.106119.009PA V6 - 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם טרמוסטט
982B.955.106125.0192A 350.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
983B.955.106142.019PA04 - 9,176.40 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים
984B.955.106147.239PA 860.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
985B.955.106165.009PA-1 688.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
986B.955.106173.009PA04 - 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד מח' למצנן
987B.955.106174.009PA04 - 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד למצנן מים
988B.955.106175.00-9PA 200.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן מים
989B.955.106176.009PA04 - 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת עליונה למצנן
990B.955.106231.009PA1 144.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור קירור
991B.955.106238.009PA04 - 240.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
992B.955.106239.009PA 331.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
993B.955.106239.109PA04 - 292.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
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994B.955.106258.009PA-04 1,301.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למנוע מאוורר
995B.955.106258.109PA - 3,026.50 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למאוררים
996B.955.106259.009PA04 - 173.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן
997B.955.106271.009PA04 - 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן
998B.955.106304.0092A 51.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
999B.955.106312.009PA-1 1,417.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים

1000B.955.106322.009PA 101.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
1001B.955.106323.009PA 127.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
1002B.955.106323.509PA - 177.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מחבר מים
1003B.955.106355.059PA-1  43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מיים
1004B.955.106356.069PA-1 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מיים
1005B.955.106361.109PA-1 לצינור מיים N39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרבחמ
1006B.955.106362.029PA-1 80.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור מיים
1007B.955.106431.009PA1 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה מחבר לצינור קירור
1008B.955.106447.209PA 04/05 - 111.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מיכל עיבוי
1009B.955.106509.0092A 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לפלנג" מים
1010B.955.106511.0092A 40.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לפלנג" מים
1011B.955.106586.0092A 25.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לפלנג" מים
1012B.955.106632.109PA-1 254.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
1013B.955.106633.009PA-1 254.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים תחתון
1014B.955.106633.309PA1-D 604.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
1015B.955.107040.0092A-D 1,560.00 ₪זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
1016B.955.107070.019PA 37.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה למצנן שמן מנוע
1017B.955.107222.009PA1-D1 169.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
1018B.955.107247.009PA-1  339.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם למנוע
1019B.955.107251.509PA 309.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
1020B.955.107427.0092A 32.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למדיד שמן
1021B.955.107561.009PA-V6 - 210.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
1022B.955.110006.019PA1 3,318.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה
1023B.955.110011.05LT 9PA1 4,523.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה
1024B.955.110012.0492A   RT 3,906.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה
1025B.955.110012.05RT 9PA-1D 3,906.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה
1026B.955.110021.109PA 2,150.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מסנן אויר
1027B.955.110021.309PA 2,400.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מסנן אוויר
1028B.955.110022.10RT- 9PA 2,150.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מסנן אוויר
1029B.955.110022.559PA RT 2,392.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מסנן אוויר
1030B.955.110030.009PA1 1,800.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למשאבת דלק
1031B.955.110035.019PA-1 6,519.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזרק דלק מושלם
1032B.955.110046.009PA 299.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור איוורור למצערת
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1033B.955.110046.109PA-1 299.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אויר למצערת
1034B.955.110050.1192A 2,627.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת ואקום
1035B.955.110055.1092A 711.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתאם צינור אויר לטורבו
1036B.955.110103.109PA 256.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור לבית מסנן אויר
1037B.955.110104.009-אווירPA04 256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לבית מסנן
1038B.955.110130.109PA 234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
1039B.955.110131.009PA - 254.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
1040B.955.110134.009PA-1D 765.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן סולר חיצוני
1041B.955.110136.0092A 96.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
1042B.955.110144.0092AD- 90.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מצערת
1043B.955.110145.509PA1 137.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספוג לצינור כונס אויר
1044B.955.110147.0092A 156.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה עליון
1045B.955.110213.4092A 2,309.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למנוע
1046B.955.110220.009PA 148.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור יניקת אויר
1047B.955.110221.009PA 317.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לבית פילטר אויר
1048B.955.110222.009PA 317.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור לבית פילטר אויר
1049B.955.110235.019PA-1    136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
1050B.955.110236.2092A 32.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה שסתומים
1051B.955.110241.009PA-1 442.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזרק דלק
1052B.955.110269.009PA04 - 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים
1053B.955.110316.009PA-1 2,962.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק לחץ גבוהה
1054B.955.110320.009PA-1 402.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
1055B.955.110330.009PA-1 402.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
1056B.955.110340.009PA-1 402.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
1057B.955.110347.109PA 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוגית לצינור אוויר
1058B.955.110348.009PA 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוגית לצינור אוויר
1059B.955.110368.1092טורבוA 631.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לחץ תחתון למצנן
1060B.955.110395.009PA1D 225.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
1061B.955.110395.219PA1D 153.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
1062B.955.110513.009PA1 83.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה למצנן קולר
1063B.955.110519.0092A- 40.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למרסס סולר
1064B.955.110581.0092A 108.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת ואקום
1065B.955.110624.1092טורבוA 1,256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לחץ אוויר למצנן
1066B.955.110639.00LT 9PA-1  4,730.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן אויר לטורבו
1067B.955.110639.01LT 9PA1 8,114.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן קולר
1068B.955.110639.1092A LT 11,512.80 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן אוויר לטורבו
1069B.955.110640.019PA-1 8,114.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן אוויר לטורבו
1070B.955.110670.009אירורPA-04 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג נעילה לצינור
1071B.955.110671.019PA1 57.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לצינור בית מסנן אוויר
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1072B.955.110684.009PA 376.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אויר עליון
1073B.955.110710.01367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום אוויר
1074B.955.110720.009PA 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה
1075B.955.110721.009PA 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה
1076B.955.110722.309PA-1   32.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל לצינור דלק
1077B.955.110750.009PA - 751.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם מנוע
1078B.955.110765.009PA 1,845.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום אדיי שמן
1079B.955.110778.029PA 858.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
1080B.955.110910.0092A 108.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות למזרק עליון
1081B.955.110911.0092A 119.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות למזרק תחתון
1082B.955.110935.009PA 1,309.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון לסעפת יניקה
1083B.955.111096.309PA-1 '6,992.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז קד
1084B.955.111096.409PA1 6,992.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינורות דוד אמצעי
1085B.955.111108.229PA 120.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לסוף אגזוז
1086B.955.111108.309PA-1 '139.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לאגזוז אח
1087B.955.111113.1092A 75.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לממיר קטליטי
1088B.955.111113.20970 63.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטורבו
1089B.955.111113.509PA-1 75.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לממיר קטלטי
1090B.955.111121.509PA-1 '8,511.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אח
1091B.955.111121.609PA-1 9,019.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אחורי
1092B.955.111121.809PA1 '13,339.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אח
1093B.955.111220.129PA - 230.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק צינור פליטה
1094B.955.111220.219PA 230.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק צינור פליטה
1095B.955.111220.309PA-1 128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד מחזיק צינור פליטה
1096B.955.111227.309PA1 203.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת אגזוז
1097B.955.111227.409PA -1 203.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לאגזוז
1098B.955.111227.509PA-1 273.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מחזיק אגזוז
1099B.955.111251.109PA LT 2,561.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז
1100B.955.111251.30LT 9PA-1 '4,213.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז אח
1101B.955.111251.609PA1 LT 3,997.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
1102B.955.111252.109PA RT 2,561.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז 1-יציאה
1103B.955.111252.30RT 9PA-1 1,732.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז
1104B.955.111252.40RT 9PA-1  1,999.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז
1105B.955.111252.609PA1 4,105.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופיית אגזוז ימין
1106B.955.111981.00LT 5,345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז 2-יציאות עגול
1107B.955.113023.319PA-1 10,342.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי אחורי
1108B.955.113023.609PA1 13,579.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
1109B.955.113287.00-9PA 287.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למשאבת אוויר נוסף
1110B.955.123025.0092A 15,935.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטורבו
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1111B.955.147219.0092A 434.00 ₪זמיןמקוריפורשהפולי הגה כח
1112B.955.147219.20970 337.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפולי משאבת הגה כוח
1113B.955.16586.0092A 40.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לפלנג" מים
1114B.955.170219.909PA-05 - 207.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
1115B.955.170220.909PA-1 - 187.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
1116B.955.170320.909PA-1D 146.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת חימום
1117B.955.201075.049PA-1 16,679.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל דלק
1118B.955.201075.409PA 16,679.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל דלק
1119B.955.201133.019PA - 79.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה דלק
1120B.955.201241.139PA 195.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מיכל דלק
1121B.955.201251.009PA 154.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח מילוי למיכל דלק
1122B.955.201331.009-דלקPA-05 496.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחת' למיכל
1123B.955.201332.019-דלקPA-05 496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניסוי תחת' למיכל
1124B.955.201366.03-9PA 346.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור איוורור אדי דלק
1125B.955.301729.10970 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהמעצור לבלוק מנוע
1126B.955.307017.009PA04 - 3,040.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן לגיר
1127B.955.307171.03A/T 9PA-1 603.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור שמן גיר
1128B.955.307172.029PA-1 616.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למצנן שמן גיר
1129B.955.307172.039PA1 593.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור קירור שמן
1130B.955.307292.009PA1-D 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור שמן
1131B.955.307403.01A/T - 9PA 388.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
1132B.955.314015.209PA-1 483.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל שמן הגה כח
1133B.955.314015.309PA-1D 470.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל שמן הגה כח
1134B.955.314050.059PA-1 3,319.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח
1135B.955.314050.119PA-1  4,508.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח
1136B.955.314050.209PA-1D 2,401.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כוח
1137B.955.321181.019PA1 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם גומי למסנן גיר
1138B.955.321189.00268.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לתיבת הילוכים
1139B.955.321243.009PA  A/T 233.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן קדמי
1140B.955.321243.029PA - '226.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן קד' תהיל
1141B.955.321376.009PA A/T 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לאגן שמן
1142B.955.321379.009PA 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק אגן
1143B.955.325039.009PA 11,672.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוח לתיבת הילוכים
1144B.955.325039.109PA 11,672.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוח לתיבת הילוכים
1145B.955.325039.1192A14,146.40 ₪זמיןמקוריפורשהמוח גיר
1146B.955.325039.129PA1 12,780.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוח גיר
1147B.955.325443.009PA - 57.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם גומי למסנן גיר
1148B.955.331045.329PA-05 - '797.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט מייצב אח
1149B.955.332191.21(WF99ריקול) GT3 RS 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלטה אבטחה לבורג גל הינע
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1150B.955.332337.109PA1 '321.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לסרן קד
1151B.955.332375.309PA 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית מגן לסרן קדמי
1152B.955.333019.009PA 245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי כרית לבולם אחורי
1153B.955.333069.2192A  LT 460.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט מייצב אחורי
1154B.955.333070.2192A RT 460.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט מייצב אחורי
1155B.955.333504.00970 167.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לכרית בולם
1156B.955.333524.00970 273.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה עליונה לבולם
1157B.955.333701.0092A 1,004.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב
1158B.955.333777.0192A 47.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס למוט מייצב
1159B.955.333792.4092A 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למוט מייצב
1160B.955.333792.5092A 111.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למוט מייצב
1161B.955.341017.33LT - 9PA 3,685.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשולש קדמי תחתון
1162B.955.341017.61LT 9PA-1 '2,554.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קד
1163B.955.341018.339PA RT 3,262.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשולש קדמי תחתון
1164B.955.341018.61RT 9PA-1 '2,554.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קד
1165B.955.341027.029PA 3,129.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קדמי עליון
1166B.955.341075.009PA 1,665.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גובה בולם
1167B.955.341076.009PA -'ק RT 1,665.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גובה
1168B.955.341155.10LT - AP9 '3,496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ציריה קד
1169B.955.341156.10RT - 9PA '3,496.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית ציריה קד
1170B.955.341225.009PA-05 - '2,080.00 ₪זמיןמקוריפורשהגשר אח' תיבת היל
1171B.955.341225.109PA1 2,895.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגשר אח' תיבת הילוכים
1172B.955.341242.04-9PA 430.00 ₪זמיןמקוריפורשהתותב למשולש קדמי
1173B.955.341242.509PA - '442.00 ₪זמיןמקוריפורשהתותב למשולש קד
1174B.955.341242.629PA-1 '476.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למשולש קד
1175B.955.341588.109PA-1 '215.00 ₪זמיןמקוריפורשהתותב למשולש קד
1176B.955.341605.119PA 1,708.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבור לגלגל קדמי
1177B.955.341640.009PA 70.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לאקס קדמי+אחורי
1178B.955.341649.1092A 327.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך גשר נושא תיבת הילוכים
1179B.955.341901.009PA - '1,532.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל קד' אח
1180B.955.343015.319PA1/9PA- 924.20 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לכרית בולם קדמי
1181B.955.343018.109PA 356.80 ₪זמיןמקוריפורשהכרית לבולם קדמי
1182B.955.343033.45CAYENNE LT 11,060.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים קדמי
1183B.955.343034.229PA 10,546.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד' ימין
1184B.955.343034.459PA RT - '10,803.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים ק
1185B.955.343069.009PA 454.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט למוט מייצב
1186B.955.343069.109PA-1 396.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט קישור למוט מייצב
1187B.955.343243.019PA-1  '804.00 ₪זמיןמקוריפורשהתותב למשולש קד
1188B.955.343638.109PA1 44.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסות למחזיק צינור הגה
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1189B.955.343792.509PA - 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב
1190B.955.343792.619PA 75.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מיצב
1191B.955.343793.00PDCC 121.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למוט מייצב
1192B.955.347007.099PA 03 - 9,470.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
1193B.955.347007.209PA 14,545.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה חשמלי
1194B.955.347011.21-9PA (מסרק) 14,019.00 ₪זמיןמקוריפורשהתיבת הגה
1195B.955.347011.319PA-1 14,019.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתיבת הגה
1196B.955.347031.22LT - 9PA 1,797.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע ותפוח הגה
1197B.955.347032.22RT - AP9 1,588.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע ותפוח הגה
1198B.955.347069.039PA04 - 1,668.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן שמן לתיבה
1199B.955.347069.109PA1 1,231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן כח
1200B.955.347131.229PA 1,215.20 ₪זמיןמקוריפורשהתפוח לזרוע הגה שמאל
1201B.955.347132.229PA RT 1,073.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפוח לזרוע הגה
1202B.955.347191.109PA - 259.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לזרוע הגה
1203B.955.347449.009PA 684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למסרק הגה
1204B.955.347542.009PA 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לצינור הגה כח
1205B.955.347543.009PA-1 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי למשאבת הגה כח
1206B.955.347804.00.6Q24,757.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
1207B.955.347804.01.6Q29PA-1 7,073.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
1208B.955.347804.21.6Q29PA04 - 10,362.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
1209B.955.349047.009PA 191.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם לסרן אחורי
1210B.955.349189.009PA 68.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לסרן קדמי
1211B.955.349189.109PA 68.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבטת אטימה
1212B.955.349413.009PA 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
1213B.955.349901.039PA 3,241.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפעמון לאקס חיצוני
1214B.955.349903.019PA - 484.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה פנימית לאקס
1215B.955.349904.009PA '439.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לאקס חיצ
1216B.955.351401.41LT - 9PA V6 '1,510.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
1218B.955.351401.51LT - 9PA1/9PA '1,603.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם ק
1219B.955.351401.619PATS 6,890.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
1220B.955.351402.41RT - 9PA V6 '1,510.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
1221B.955.351402.51RT - 9PA1/9PA '1,603.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם ק
1222B.955.351402.619PATS 6,890.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
1223B.955.351403.00RT+LT 9PA-1  '1,698.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
1224B.955.351421.339PA1 LT '4,792.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפר לגלגל קד
1225B.955.351933.00970 81.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט קפיצים לרפידות בלם קד
1226B.955.351939.07V-6 9PA - '2,253.50 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד
1227B.955.351939.169PA '2,417.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם ק
1228B.955.351939.529PATS 2,579.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
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1229B.955.351939.63970 9PA1-T 2,370.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
1230B.955.351959.009קדמיPA 568.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות בלם
1233B.955.351959.109PA-1 '159.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצ' לרפ' בלם קד
1234B.955.351959.509PATS 456.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות קדמי
1235B.955.352073.009PA - 607.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח נעלי בלם יד
1236B.955.352401.31-RT+LT 9PA '1,226.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
1237B.955.352403.00RT+LT 9PA-1 '1,535.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
1238B.955.352925.009PA - 1,319.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט נעלי בלם יד
1239B.955.352939.069PA - '1,317.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם א
1240B.955.352939.509PA 2,208.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחוריים
1241B.955.352939.649PA-1 - 1,813.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות לבלם אחורי
1242B.955.352945.01-9PA 256.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט קפיצים לנעלי בלם יד
1243B.955.352959.109PA-1 150.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים
1244B.955.352960.00"א""ח-Aקד/P9-997 348.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות
1245B.955.355139.149PA 470.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלמים קדמי
1246B.955.355305.009PA 952.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישן לחץ למשאבת בלמים
1247B.955.355351.009PA 144.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה למילוי שמן בלם
1248B.955.355577.029PA 500.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום לבוסטר
1249B.955.355577.049PA1 316.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום לבוסטר
1250B.955.355577.519PA 1,298.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
1251B.955.355579.219PA 487.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
1252B.955.355579.309PA1 316.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום לבוסטר
1253B.955.355579.419PA1 434.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
1254B.955.355579.519PA 975.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
1255B.955.355617.029PA 1,994.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת ואקום
1256B.955.355923.019PA 4,074.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר בלם
1257B.955.355923.109PA1- 4,073.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר בלם
1258B.955.355955.069PA 19,821.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת מערכת בלמים
1259B.955.358039.019PA1 11,887.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
1260B.955.358045.209PA 1,018.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אוויר לקניסטר
1261B.955.358050.009PA-1 579.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למדחס בולמים
1262B.955.358055.01559.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור לחץ להרמה/הנמכת הרכב
1263B.955.358541.009PA - 191.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לפיית אוויר
1264B.955.358720.009PA - 364.00 ₪זמיןמקוריפורשהפיית אוויר לבולם
1265B.955.358901.059PA - 14,942.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדחס למע' בולמים
1266B.955.358903.009-בולםPA 4,295.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת צינורות לגובה
1267B.955.359030.019PA-1 '7,429.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבלוק שסתומים למייצב קד
1268B.955.359113.01PDDC 9PA-1 -728.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למערכת
1269B.955.359114.01PDDC 9PA-1 -728.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למערכת
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1270B.955.359115.01PDCC 9PA-1 660.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למערכת
1271B.955.359115.02PDCC 9PA-1 716.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למערכת
1272B.955.359116.01PDCC 9PA-1 631.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למערכת
1273B.955.359116.02PDCC 9PA-1 684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למערכת
1274B.955.359118.519PA1 1,092.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור יניקה למשאבת הגה כח
1275B.955.359125.139PA-1 2,773.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור שמן לחץ גבוה
1276B.955.361303.02.9A19PA 174.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
1277B.955.361303.07.9A19PA 399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
1278B.955.361303.08.9A1CAYENNE 395.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
1279B.955.361661.01-9PA 1,455.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ ניפוח אוויר
1280B.955.361957.10.0519PA-1 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1281B.955.361957.10.0529PA-1 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1282B.955.361957.10.0539PA 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1283B.955.361957.10.0549PA 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1284B.955.361957.10.055970 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגל
1285B.955.361957.10.0579PA 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1286B.955.361957.10.058130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגל
1287B.955.361957.10.059970 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1288B.955.361957.10.06565 9PA 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1289B.955.361957.10.0669PA 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1290B.955.361957.10.0679PA 126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגלים
1291B.955.362136.10.9A1CAYENNE 18X8 6,868.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
1292B.955.362136.30.9A19PA - 7,127.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
1293B.955.362140.80.9A19PA 9,793.20 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
1294B.955.362140.90.9A19PA- 7,935.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
1295B.955.362142.00.9A19PA 10JX20 8,990.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל אחורי
1296B.955.362156.00.9A19PA1 11,144.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
1297B.955.362533.119PA1 95.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל קדמי
1298B.955.375049.009PA 1,360.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
1299B.955.375057.309PA 306.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת גיר לגשר אחורי
1300B.955.375101.139-עליוןPA-1/9PA '1,341.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע ק
1301B.955.397016.00A/T - 9PA 607.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם אגן שמן
1302B.955.421020.049PA - '6,183.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגל הניע קד
1303B.955.421020.159PA - '11,650.00 ₪זמיןמקוריפורשהגל הניע אח
1304B.955.421020.259PA-1T- 8,682.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגל הינע אחורי
1305B.955.423023.00.6129PA - 584.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול דוושת גז
1306B.955.423023.409-גזPA 1,075.00 ₪זמיןמקוריפורשהמודול לדוושת מצערת
1307B.955.423052.069PA - 2,941.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון לדית בלם יד
1308B.955.423093.029PA 573.00 ₪זמיןמקוריפורשהדושת בלם
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1309B.955.423141.019PA-1 246.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל בלם יד
1310B.955.423212.0092A 93.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לרגלית בלם
1311B.955.423212.1092A 169.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לרגלית בלם
1312B.955.423389.009PA1 312.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לרגלית בלם
1313B.955.424140.029PA - 112.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל לידית בלם יד
1314B.955.424153.01.5Z19PA 394.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית בלם בז
1315B.955.424153.01.7BA9PA 404.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית בלם יד
1316B.955.424153.01.A039PA - 394.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית בלם יד
1317B.955.426011.019PA 1,593.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ידית הילוכים
1318B.955.501609.01.GRVLT 9PA-1 72.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית מחזיק כנף קדמי
1319B.955.501610.00.GRVRT - 9PA04 72.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח מחזיק כנף
1320B.955.501610.01.GRVRT 9PA-1 72.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית מחזיק כנף קדמי
1321B.955.503031.01.GRVLT - 9PA '6,765.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף ק
1322B.955.503031.02.GRV9PA1 2,654.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קדמי שמאל
1323B.955.503032.01.GRVRT - 9PA04 '6,765.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
1324B.955.503032.02.GRV9PA-1 6,712.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קדמית ימנית
1325B.955.503935.00.GRV9PA   LT 12,434.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת פח
1326B.955.504100.00.01C9PA 60.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכוסי פלסטיק למיכל עיבוי
1327B.955.504115.009PA - 47.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס
1328B.955.504116.009PA - 47.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס
1329B.955.504123.009PA    JACK 136.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה ל
1330B.955.504133.01.GRV9PA 287.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלתית למילוי דלק
1331B.955.504167.00LT 9PA-1 403.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למגן בוץ אחורי
1332B.955.504168.00RT 9PA-1 403.20 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למגן בוץ אחורי
1333B.955.504181.029PA 194.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס לכנף אחורי
1334B.955.504199.0092A 114.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפלסטיק רצפה
1335B.955.504211.019-רצפהPA-5 864.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק
1336B.955.504212.01RT - 9PA 864.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק לרצפה צד
1337B.955.504231.019PA - 2,498.40 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אמצעי
1338B.955.504272.009PA-1  45.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לפלטה הרמת גק
1339B.955.504283.00.9B9LT 9PA-1 286.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי עליון
1340B.955.504284.00.9B9RT 9PA-1 286.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי עליון
1341B.955.504285.00-9PA 2,084.40 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק לרצפה קדמי
1342B.955.504285.029PA-1 1,993.30 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה קדמי
1343B.955.504314.009PA1 148.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לבורג פנס
1344B.955.504331.00.01C9PA 143.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למכסה פח גשר עליון
1345B.955.504332.00.01C9עליוןPA-04 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי למכסה פח גשר
1346B.955.504441.02.01C9PA LT 247.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק למנוע
1347B.955.504711.039PA-1 1,986.10 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום אמצעי
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1348B.955.504778.01.01C9PA '58.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מקשר לכנף קד
1349B.955.504899.029PA1 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל למנגנון פתיחת דלתית דלק
1350B.955.504901.00.9B91,017.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה קדמי
1351B.955.504910.009PA 23.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לדלתית מיכל דלק
1352B.955.504961.02LT - 9PA '2,480.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף ק
1353B.955.504961.04LT '2,479.30 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף ק
1354B.955.504961.05LT 9PA-1 2,493.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
1355B.955.504962.02RT - 9PA04 1,025.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף
1356B.955.504962.039PA RT 2,479.30 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
1357B.955.504962.049PA-1 2,592.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי ימין
1358B.955.504962.05RT 9PA-1 2,545.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
1359B.955.504967.009PA - 48.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פנימי לביטנה
1360B.955.504968.009PA04 - 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק ביטנה לכנף
1361B.955.504971.02LT 9PA 2,493.00 ₪זמיןמקוריפורשהבטנה אחורית
1362B.955.504971.04LT 9PA-1 '1,025.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף אח
1363B.955.504972.029PA 2,493.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף אח' ימין
1364B.955.504972.04RT 9PA-1 '1,025.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף אח
1365B.955.505049.019PA-LT '775.80 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש קד
1366B.955.505049.10LT - 9PA1 '319.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קד
1367B.955.505050.019PA-RT '319.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קד
1368B.955.505050.10RT - 9PA1 '718.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קד
1369B.955.505055.00LT 9PA-1 87.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס למחזיק פגוש קדמי
1370B.955.505056.00RT 9PA-1 '87.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס למחזיק פגוש קד
1371B.955.505061.01.G2X9PA 6,460.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר לפגוש קדמי תחתון
1372B.955.505061.04.G2X9PA 03 - '5,508.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספוילר לפגוש ק
1373B.955.505061.07.G2X9PA 6,460.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר לפגוש קדמי תחתון
1374B.955.505061.11.G2X9PA-1 - '4,842.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספוילר לפגוש קד
1375B.955.505085.00LT 162.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספוילר אח' תחתון
1376B.955.505086.00LT 162.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספוילר אח' תחתון
1377B.955.505087.009PA 162.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה בספויילר אח
1378B.955.505109.009PA 8,623.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מגן קדמי
1379B.955.505155.01.G2X9PA-LT 115.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למכסה ספוילר קד
1380B.955.505155.04LT 9PA-04 115.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי מכסה לספוילר
1381B.955.505155.10.G2X381.60 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה כיסוי בפגוש קדמי שמאל
1382B.955.505155.11LT482.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה לכיסוי לפגוש קדמי וברוט
1383B.955.505156.01.G2X9PA-RT '279.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למכסה ספוילר קד
1384B.955.505156.04RT 9PA-04 157.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למכסה ספוילר
1385B.955.505156.10.G2X9PA1 406.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה כיסוי בפגוש קדמי
1386B.955.505156.11טורבו- RT 482.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה קדמי
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1387B.955.505252.039PA 656.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל למגן אחורי
1388B.955.505252.139PA 730.80 ₪זמיןמקוריפורשהקלקל למגן אחורי
1389B.955.505252.509PA - '212.00 ₪זמיןמקוריפורשהקלקל למגן א
1390B.955.505266.009PA - 524.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לחיישן מרחוק
1391B.955.505308.009PA-05 - 277.00 ₪זמיןמקוריפורשהמעבר לכונס אוויר
1392B.955.505311.00.G2X9PA04 - '7,658.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
1393B.955.505311.01.G2X-9PA  7,917.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
1394B.955.505311.02.G2X9PA-03 5,495.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי ללא מתיז לפנס
1395B.955.505311.03.G2X9PA-03 7,728.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד' +חור למתיז פנס
1396B.955.505311.04.G2X9PA 04 - '3,539.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קד
1397B.955.505311.09.G2X9PA04 - '7,917.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש ק
1398B.955.505311.10.G2X9PA1 3,136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
1399B.955.505311.11.G2X-9PA-1 8,133.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד' ללא חור למתיז
1400B.955.505311.12.G2X9 ללא חיישן מרחקPA-1 3,136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
1401B.955.505311.13.G2X9-למתיזPA-1 8,133.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד' עם חור
1402B.955.505311.14.G2X9PA-1 8,550.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי טורבו
1403B.955.505313.119PA-1 8,868.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך למגן אחורי
1404B.955.505371.01.G2X9PA - (קירבה) 446.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית לחיישן מרחק
1405B.955.505393.01LT - 9PA '329.40 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש א
1406B.955.505393.03LT - 9PA1 '329.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש א
1407B.955.505394.019PA - '329.40 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש א
1408B.955.505394.03RT - 9PA1 '329.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש א
1409B.955.505411.00.G2X9PA - '9,050.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן אח
1410B.955.505411.01.G2X9PA 9,239.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
1411B.955.505411.02.G2X9PA - '9,050.40 ₪זמיןמקוריפורשהמגן א
1412B.955.505411.10.G2X9PA-1 9,050.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
1413B.955.505411.11.G2X9PA-1 - '9,239.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
1414B.955.505449.00LT - 9PA 05 '201.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספוילר א
1415B.955.505449.01.G2X9PA - '199.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספוילר מגן א
1416B.955.505449.02LT - 9PA 201.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספוילר
1417B.955.505449.10.G2X9PA1 507.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה אחורי ימין
1418B.955.505450.00RT - 9PA 05 201.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לוו גרירה
1419B.955.505450.01.G2XRT - 9PA '199.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספוילר אח
1420B.955.505450.02RT - 9PA '201.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספוילר אח
1421B.955.505450.10.G2X9PA-1 495.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה אחורי שמאל
1422B.955.505513.00LT - AP9 '188.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ קד
1423B.955.505513.109-תחתוןPA-1 '3,027.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוילר לפגוש קד
1424B.955.505514.00RT - 9PA '188.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ קד
1425B.955.505516.119PA-1 227.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום לפגוש אח' אמצעי
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1426B.955.505521.009PA 04 - '7,530.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוילר למגן אח
1427B.955.505521.00.G2X9 רגילPA-05 - '7,093.80 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר למגן א
1428B.955.505521.02.G2X9PA - '7,530.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוילר למגן א
1429B.955.505521.049PA 7,530.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוילר למגן אחורי 4-ספורט
1430B.955.505521.09.G2X9'תחPA-1 7,482.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר לפגוש אחורי
1431B.955.505521.12.G2X9PA-1 - '9,421.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהספוילר אח' תחת
1432B.955.505547.019PA1 347.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
1433B.955.505548.00RT - 9PA '138.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אח
1434B.955.505548.019PA-1 347.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
1435B.955.505549.00.GRV9PA 2,237.80 ₪זמיןמקוריפורשהפח גשר תחתון
1436B.955.505550.109PA1 1,008.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל לפגוש קדמי
1437B.955.505550.119PA1 1,073.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל לפגוש קדמי
1438B.955.505550.611,010.50 ₪זמיןמקוריפורשהקלקל לפגוש קדמי
1439B.955.505587.019PA 05 - '708.10 ₪זמיןמקוריפורשהפח א
1440B.955.505587.039PA-1 438.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח אחורי
1441B.955.505593.109PA1 102.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפנס ערפל קדמי שמאל
1442B.955.505594.029PA04 - 4,788.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח חזית
1443B.955.505594.10RT 248.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק לספויילר קדמי תחתון
1444B.955.505665.009PA 251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מחזיק מתיז לפנס
1445B.955.505666.009PA 251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מחזיק מתיז לפנס
1446B.955.505681.00LT - 9PA04 1,601.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש
1447B.955.505681.01LT - 9PA '720.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קד
1448B.955.505681.10.9B9617.00 ₪זמיןמקוריפורשהרשת לפגוש קדמי שמאל
1449B.955.505681.12.9B9720.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת גריל לפגוש קדמי שמאל טורבו
1450B.955.505681.13.9B99PA-1 דיזל LT 617.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש
1451B.955.505682.00RT - 9PA04 617.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש
1452B.955.505682.01RT - 9PA '720.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קד
1453B.955.505682.10.9B91,562.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לפגוש קדמי ימין
1454B.955.505682.12.9B9RT 9PA-1 1,753.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת גריל לפגוש קדמי
1455B.955.505682.13.9B99PA-1 דיזל RT 617.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש
1456B.955.505683.00-9PA 1,753.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי לפגוש קדמי
1457B.955.505683.019PA 824.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל קד' עליון
1458B.955.505683.10.9B99PA1 - '2,136.60 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קד' אמצע
1459B.955.505683.11.9B99PA1 - 2,253.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל קד' אמצע
1460B.955.505684.00קדמי-AטורבוP9 2,136.60 ₪זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי לפגוש
1461B.955.505733.00LT - 9PA04 58.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפח חזית
1462B.955.505734.00RT - 9PA04 189.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפח חזית
1463B.955.505735.009PA-04 - '12.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לספוילר מגן ק
1464B.955.505748.00RT 9PA-1 '113.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום לפגוש אח
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1465B.955.505787.009PA 2,818.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל מגן אחורי
1466B.955.505787.109PA-1 2,818.60 ₪זמיןמקוריפורשהניקל לפגוש אחורי
1467B.955.505799.019- קאייןPA 815.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח ניצב
1468B.955.505819.00.GRV9PA  LT '69.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מגן בוץ ק
1469B.955.505820.00.GRVRT - 9PA 69.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מגן בוץ
1470B.955.505823.009PA-1 בפגוש LT 1,027.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לגריל
1471B.955.505824.00RT 9PA-1- 1,027.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לכונס אויר בפגוש קדמי
1472B.955.505834.009PA-1 1,930.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לספויילר אח' תחתון
1473B.955.505837.00.U909PA1 LT 1,055.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לסופית אגזוז
1474B.955.505837.01.U90LT 1,125.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי ניקל לספוילר אח'תחתון
1475B.955.505838.00.U90RT 9PA-1 1,044.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לסופית אגזוז
1476B.955.505838.01.U90תחת'חא'RT 1,085.80 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי ניקל לספיוילר
1477B.955.505863.029PA-1 '305.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית למגן אח
1478B.955.505875.13.G2X9PA-1 '5,177.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר תחתון לפגוש אח
1479B.955.505875.149PA-1 - '5,067.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספוילר אח' תחת
1480B.955.505887.009PA 57.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לפח גשר עליון
1481B.955.505889.009PA-1 69.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש קדמי
1482B.955.505890.009PA-1 167.40 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש קדמי ימין
1483B.955.505897.019PA 05 - '5.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפסים לניקל א
1484B.955.505902.009PA 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי גומי לגחון קדמי
1485B.955.505903.009PA-03 - 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לספוילר
1486B.955.505915.009PA04 - 1,271.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה לפח חזית
1487B.955.505915.019PA 490.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פנימי למגן
1488B.955.505961.009PA1 זוזגאLT 345.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לניקל סופית
1489B.955.505961.01345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כיסוי ניקל לספוילר אח'תח
1490B.955.505962.00RT' 9PA-1 345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק לניקל סופית אגזוז
1491B.955.505962.01839.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כיסוי ניקל לספוילר אח'תח
1492B.955.505966.009PA - 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס למחבר פגוש
1493B.955.505997.00RT 9PA-1 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס למחזיק פגוש קדמי
1494B.955.511011.00.GRV9PA04 - 16,506.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
1495B.955.511011.02.GRV9PA 6,786.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
1496B.955.511302.00RT 9PA04- 311.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר למכסה מנוע
1497B.955.511359.009PA1-9PA - 313.80 ₪זמיןמקוריפורשהבולם מכסה מנוע
1498B.955.511480.019PA 168.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול מכסה מנוע
1499B.955.511500.009-מנועPA-04 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי כוון למכסה
1500B.955.511509.029PA - 1,489.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול מכסה מנוע
1501B.955.511530.009PA 120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פתיחה מכסה מנוע חירום
1502B.955.511531.009PA 120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פתיחה למכסה מנוע
1503B.955.511633.01-9PA 59.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוף למנעול מכסה מנוע
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1504B.955.511707.019PA-04 - 239.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה מכסה מנוע
1505B.955.512011.10.GRV9PA1 18,191.50 ₪זמיןמקוריפורשהדלת תא מטען
1506B.955.512011.11.GRV9PA-1 19,591.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת תא מטען
1507B.955.512505.029PA 347.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול עליון לדלת תא מטען
1508B.955.512511.029PA 1,249.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול תחתון לדלת מטען
1509B.955.512528.009PA - 189.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם לחלון תא מטען
1510B.955.512550.069PA - 722.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם לדלת תא מטען
1511B.955.512550.079PA 722.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
1512B.955.512583.009PA 205.20 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לדלת מטען
1513B.955.512584.00-RT 9PA 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לדלת מטען
1514B.955.512761.009PA - 163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול לדלת תא מטען
1515B.955.521081.03.5Q29PA1 LT 2,514.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי גב מושב קדמי
1516B.955.521081.03.5R39PA1 2,514.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד גב מושב
1517B.955.521081.03.5S4LT '2,581.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי גב מושב קד
1518B.955.521087.03.5S49PA 2,514.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אחורי לגב מושב ק
1519B.955.521170.00.PBX9PA RT 9,327.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי גב מושב קד
1520B.955.521332.03.01C9-(מושב(שחורPA 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לבסיס
1521B.955.521355.02.01C9PA (שחור) 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לבסיס מושב
1522B.955.521383.00.7A89PA LT '101.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי למושב קד
1523B.955.521411.00RECALL LT - 9PA 808.00 ₪זמיןמקוריפורשהבסיס לכסא
1524B.955.521419.02.7K39PA-1 '745.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל כיסוי למושב קד
1525B.955.521445.01.7K39PA-1 '396.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל כיסוי למושב קד
1526B.955.521480.00.01C9PA 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי מושב
1527B.955.521887.04.6C69PA 65.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למסילה למושב ק
1528B.955.521888.04.6C69PA 65.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למסילה למושב ק
1529B.955.521901.05CAYENNE  LT 1,429.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אוויר למושב
1530B.955.521902.05S/O 9PA - 2,886.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אוויר לכסא
1531B.955.521902.06S/O 9PA - 2,886.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית אוויר לכסא
1532B.955.522651.09.9B99אחוריPA-1 259.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית נעילה לגב מושב
1533B.955.522660.00.6C692A 160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לחגורת ביטחון
1534B.955.522661.00.6C692A 160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לחגורת ביטחון
1535B.955.522781.009PA LT 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס מוביל לגב מושב
1536B.955.522782.009PA RT 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס מוביל לגב מושב
1537B.955.528605.029PA1- 83.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מילוי למיכל מתיז מים
1538B.955.528607.019-מיםPA-04 48.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה למיכל מתיז
1539B.955.528703.009PA 479.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל למתיז
1540B.955.528704.009PA-1 479.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל מתיז מים
1541B.955.531011.06.GRVLT - 9PA '12,648.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קד
1542B.955.531012.07.GRV9PA- S/0 ימדק-RT 12,645.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלת
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1543B.955.5310159PA LT '1,800.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת אח
1544B.955.531015.079PA LT '1,680.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת ק
1545B.955.531015.0892A 666.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול קידמי שמאל
1546B.955.531016.08RT 9PA1 '1,605.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד
1547B.955.531030.00.G2X9PA-RT+LT CAYENNE '1,404.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית דלת ק
1548B.955.531032.00.G2X"9PA1-9PA 2,172.60 ₪זמיןמקוריפורשהידית דלת ק""ד+א""ח
1549B.955.531036.019PA 194.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לידית דלת אח
1550B.955.531038.00.4W99P4 324.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לתושבת ידית דלת
1551B.955.531040.009PA - '44.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לידית דלת אח
1552B.955.531042.029PA דק'RT 313.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לידית דלת
1553B.955.531043.02LT 9PA-1 '313.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית לידית פת' דלת קד
1554B.955.531346.019PA 128.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למנגנון חלון
1555B.955.531431.019PA  LT 923.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל עליון לדלת קד
1556B.955.531432.01RT - 9PA '923.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל עליון דלת ק
1557B.955.531457.019PA -  72.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לכיסוי ריפוד דלת
1558B.955.531729.069PA-1   1,400.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למנוע שמשה
1559B.955.531915.02.9B9LT 46.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק דלת קדמי
1560B.955.531916.02.9B99PA1 '46.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק דלת קד
1561B.955.531935.009PA 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי בדלת
1562B.955.532010.00.G2X9PA1 לחצן+ >RT '3,967.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית דלת א
1563B.955.533011.06.GRVLT  9PA-1  12,646.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת אחורית
1564B.955.533012.06.GRV9PA RT 12,645.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת אחורי
1565B.955.533268.029PA 176.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש חיצוני לדלת אחורי
1566B.955.533432.01RT - 9PA '923.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת ניקל דלת א
1567B.955.533461.03LT 9PA1 '3,306.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון חלון אח
1568B.955.533717.00LT - 9PA '212.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לדלת אח
1569B.955.533729.029PA-1  1,289.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למנוע שמשה
1570B.955.533761.019PA LT - '583.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לדלת א
1571B.955.533762.019PA1 RT '583.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי דלת אח
1572B.955.533911.02LT 9PA-1  1,125.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה פנימית דלת אח
1573B.955.533916.00.9B99PA RT 95.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי בדלת
1574B.955.537365.02LT 9PA-1 723.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה פנימית דלת קד
1575B.955.537717.01LT - 9PA '134.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לדלת קד
1576B.955.537911.02LT 9PA-1 1,052.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה חיצונית דלת קד
1577B.955.538916.00997 448.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפתח גולם
1578B.955.539367.02LT 9PA-1 702.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה חיצונית דלת אח
1579B.955.541111.109PA04 - '6,836.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד
1580B.955.541530.009PA1 '21.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מרווח לשמשה קד
1581B.955.542461.049PA LT '1,307.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמש' קד
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1582B.955.542462.049PA RT 1,307.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמשה קדמי
1583B.955.542511.14LT - 9PA-05 '2,732.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת ק
1584B.955.542512.139PA1 2,525.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד' ימין
1585B.955.542512.14RT - 9PA-05 '2,525.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קד
1586B.955.542611.11LT - 9PA '2,492.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת אח
1587B.955.542612.11RT - 9PA '2,492.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת אח
1588B.955.543111.209PA LT 2,175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דופן אחרי
1589B.955.543112.24RT 9PA-1 '3,062.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דופן אח
1590B.955.543112.259PA 3,860.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה אחורית קבועה
1591B.955.543573.009PA1 8.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לחלון דופן צד
1592B.955.545011.079PA - 6,132.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת מטען
1593B.955.545011.109PA - 5,610.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת מטען
1594B.955.545011.239PA-1 5,037.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת תא מטען
1595B.955.545011.279PA - 20,808.50 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת מטען
1596B.955.551115.00.6C69PA 505.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול לכיסוי תא מטען
1597B.955.551227.00.B419PA - 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפקק כיסוי בשטיח
1598B.955.551227.01.B419PA - 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפקק כיסוי
1599B.955.551227.02970 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לשטיח
1600B.955.551229.00.01C9PA - 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לתושבת שטיח
1601B.955.551229.01.01C9PA-1  16.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לביטנה
1602B.955.551229.01.6C69-()שחורPA 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לשטיח
1603B.955.551229.01.7A89-()אפורPA 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לשטיח
1604B.955.551276.009PA - 12.60 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד
1605B.955.551357.00.6C69PA04 - 61.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לשטיח
1606B.955.551379.01.7A89PA-LT '944.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט מפתן דלת דלת ק
1607B.955.551379.02.6C6LT 9PA-1  1,844.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף פנימי
1608B.955.551459.03.6M79PA - 2,216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל אח' פנימי
1609B.955.551689.029PA - 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפסים לניקל פנימי
1610B.955.551773.05.6R59PA 5,698.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוילון אחורי
1611B.955.552083.00.A039PA 175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לקונסולה אמצעית
1612B.955.552101.04.A119PA 14,819.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדשבורד
1613B.955.552109.04.6E79PA-1 8,021.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדשבורט
1614B.955.552122.009PA - 394.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לתא כפפות
1615B.955.552123.009PA - 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לתא כפפות
1616B.955.552126.009PA - 146.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לתא כפפות
1617B.955.552127.019PA - 146.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול תא כפפות
1618B.955.552161.01.5Z19 בזPA-04 - 659.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לקונסולה
1619B.955.552161.01.7BA9PA - 659.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לקנסולה
1620B.955.552161.01.A03CAYENNE 659.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לקונסולה
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1621B.955.552161.01.L589PA-1 659.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסו' לקונסולה אחורי
1622B.955.552166.00.5Z19-לקונסולהPA '146.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אח' תחת
1623B.955.552166.00.A03146.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי אחורי תחתון לקונסולה
1624B.955.552185.01.A03LT 9PA- 1,157.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל כיסוי לדשבורט
1625B.955.552186.01.A039PA RT 1,157.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל כיסוי לדשבורט
1626B.955.552220.00.A039PA1 בדשבורד RT 909.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח אוורור
1627B.955.552222.009PA 1,591.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר מפעיל תריסים
1628B.955.552225.03.5Y99PA 1,402.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור בדשבורט
1629B.955.552245.029PA 2,254.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מאפרה קדמי
1630B.955.552246.009PA 313.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מאפרה בלוח שעונים
1631B.955.552248.00.5V79PA 146.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לבית מאפרה
1632B.955.552261.01.62WA/T 9PA-1 '2,460.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל ידית היל
1633B.955.552263.03.5Y99PA - 2,003.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור מרכזי
1634B.955.552263.03.5Z19PA - 2,003.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור מרכזי
1635B.955.552263.03.A039PA1 2,003.00 ₪זמיןמקוריפורשהפתח איוורור מרכזי
1636B.955.552265.009PA 282.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט פנימי לידית הילוכים
1637B.955.552283.02.A039PA-1 1,304.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות
1638B.955.552285.02.4X29PA - 5,403.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בקונסולה
1639B.955.552286.03.A039PA-1 1,902.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות אחורי
1640B.955.552318.01.6N39PA 192.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס מנעול לתא משקפיים
1641B.955.552328.009-קונסולהPA 152.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי גומי בתא
1642B.955.552381.00.62W9PA - 1,834.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנל לדשבורד
1643B.955.552497.00.5S49PA 1,070.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכסוי קונסולה אחורי
1644B.955.552677.00.9B99PA - 146.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת לצילינדר התנעה
1645B.955.552698.00.5Z19 בזPA  549.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לתא קונסולה
1646B.955.552698.00.7BA9PA04 - 549.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לתא קונסולה
1647B.955.552698.00.A039PA - 549.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לקונסולה שחור
1648B.955.552698.00.L589PA 549.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לקונסולה חום/ בורדו
1649B.955.552715.01401.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לטלפון נייד
1650B.955.552861.009PA 204.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם לקונסולה
1651B.955.553307.00.5Q29PA-05 - 6,658.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשענת יד לקונסולה
1652B.955.553307.00.5S49PA 6,658.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשענת יד לקונסולה מרכזית
1653B.955.553310.00.J699PA1 8,455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשענת יד קונסולה
1654B.955.555045.009PA 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסרט הדבקה
1655B.955.555111.05.PBTLT 9PA-1 14,945.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קדמית
1656B.955.555123.04.PBLLT 9PA-1  5,858.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קד
1657B.955.555131.10.WPH9PA-1 16,472.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קדמי שמאל
1658B.955.555243.009PA 04 - 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד
1659B.955.555271.009PA-1 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לפתח איוורור
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1660B.955.555271.019PA-1 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לפתח איוורור
1661B.955.555276.009PA 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד
1662B.955.555278.009PA - 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד
1663B.955.555333.009PA 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לריפוד
1664B.955.555334.009PA 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לריפוד
1665B.955.555355.02.G2X9PA 1,865.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל קישוט דלת תא מטען
1666B.955.555357.00.G2X9PA 1,865.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט דלת תא מטען
1667B.955.555365.019PA1-1 1,609.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל פלסטיק לדלת מטען
1668B.955.555520.00.9B99PA1 114.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למנעול דלת תא מטען
1669B.955.555537.00.T259PA LT '563.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לידית אחיזה אח
1670B.955.555551.00.6W0LT 92A- 1,735.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בריפוד דלת אחורי
1671B.955.555557.01.5Z19PA-1 738.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוח מתגים
1672B.955.555557.01.A039PA1 738.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוח מתגים בתקרה
1673B.955.555602.02.PCE9PA-1 4,924.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי דלת מטען
1674B.955.555677.00.7A89-פנימיPA 177.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית פנס א' לאור
1675B.955.555794.009PA - 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לניקל תא מטען
1676B.955.555843.03.9B99PA-1 1,096.20 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לניקל דלת מטען
1677B.955.555885.01.9B99PA-1 149.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איורור בריפוד דלת
1678B.955.555886.01.9B99PA-1 149.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איורור בריפוד דלת
1679B.955.555909.019PA 2,593.80 ₪זמיןמקוריפורשהניקל דלת תא מטען
1680B.955.556623.029PA-1 2,978.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוג לריצפה קדמי
1681B.955.556725.01LT- 9PA- 675.00 ₪זמיןמקוריפורשהלבד לכנף קדמי
1682B.955.556726.00RT- 9PA- 1,171.00 ₪זמיןמקוריפורשהלבד לכנף קדמי
1683B.955.556761.00.01C9-מנועPA 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפסים ללבד מכסה
1684B.955.559037.01.4W99PA ןייאקS- 1,140.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל
1685B.955.559038.01.4W99PA 637.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קאיין טורבו
1686B.955.559040.00.03C9PA1 GTS 678.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאיין
1687B.955.559040.00.4W9GTS 562.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאיין
1688B.955.559069.009PA 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לפס קישוט
1689B.955.559139.009PA 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפס קישוט גג
1690B.955.559195.00.4W9LT 9PA-1 644.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל קישוט דופן אחורי
1691B.955.559237.00.03C9PA-1 אחורי שחור CAYENNE 826.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל
1692B.955.559283.02.4W99PA   LT 526.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס ניקל לדלת קד
1693B.955.559284.02.4W99P4 RT '526.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט דלת ק
1694B.955.559285.02.4W91,038.60 ₪לא זמיןמקוריפורשה
1695B.955.559286.02.4W9RT AP9- 411.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לפס קישוט אחורי
1696B.955.559303.02.01CLT - 9PA '523.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט סף קד
1697B.955.559304.02.01C9PA RT 523.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט סף קדמי
1698B.955.559305.00.01C9PA LT 340.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט סף אחורי
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1699B.955.559306.00.01C9PA1 RT '340.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט סף אח
1700B.955.559318.01.4W99PA BT 1,368.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל חלון אמצעי חיצוני
1701B.955.559327.00.03C9PA-1 237.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לשמשה קדמית
1702B.955.559457.02.4W91,038.60 ₪לא זמיןמקוריפורשה
1703B.955.559458.03.4W9RT 9PA-1 '796.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל פס קישוט כנף קד
1704B.955.559475.01.4W9LT 9PA '515.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל גשם קד
1705B.955.559476.01.4W99PA BT '515.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל גשם קד
1706B.955.559477.01.4W99PA 515.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל חיצוני לדלת
1707B.955.559485.00.4W9LT 9PA '1,288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל צד קד
1708B.955.559547.009PA1/9PA 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לסף
1709B.955.559586.009PA 04 - 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפסים פס קישוט
1710B.955.559600.029PA-1 2008  646.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קדמי
1711B.955.559641.01.G2X9PA 722.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט כנף קדמי שמאל
1712B.955.559641.02.G2XLT 9PA-1 '722.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט כנף קד
1713B.955.559642.01.G2X9PA RT 1,756.40 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט כנף קדמי
1714B.955.559642.02.G2XRT 9PA-1 '722.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט כנף קד
1715B.955.559647.02.G2XLT 9PA1 '722.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף כנף קד
1716B.955.559665.01.G2XLT - 9PA '4,044.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט קד
1717B.955.559666.01.G2XRT- 9PA '4,204.80 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט לדלת קד
1718B.955.559673.01.G2XLT 9PA-1 1,199.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט קדמי
1719B.955.559674.01.G2XRT 9PA-1 '1,199.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט דלת קד
1720B.955.559681.01.G2XLT - 9PA '3,598.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט אח
1721B.955.559681.02.G2X9PA-1 3,598.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט אחורי שמאל
1722B.955.559682.01.G2XRT - 9PA '3,598.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט אח
1723B.955.559682.02.G2X9PA-1 3,598.20 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט אחורי ימין
1724B.955.559687.02.G2XLT 9PA-1 3,177.80 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט אחורי
1725B.955.559688.01.G2XRT 9 PA 1,314.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט
1726B.955.559688.02.G2XRT 9PA-1 3,177.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט אחורי
1727B.955.559718.02.7E9RT 9PA-1 5,845.10 ₪זמיןמקוריפורשהקשת כנף קדמי
1728B.955.559719.009PA1 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס
1729B.955.559721.01.G2XLT 9PA-1 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת כנף אחורי
1730B.955.559722.01.7E99PA1 1,933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנפון אחורי לפגוש ימין
1731B.955.559722.02.G2XRT 9PA1 '1,933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת כנף אח
1732B.955.559727.01.7E9LT 9PA1 '1,933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת לפגוש קד
1733B.955.559727.04.G2XLT 9PA1 '1,933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת על מגן קד
1734B.955.559728.01.7E9RT 9PA1 '1,933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת לפגוש קד
1735B.955.559737.02.G2X996 5,845.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט כנף אחורי שמאל
1736B.955.559738.01.7E99PA1 2,416.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנפון אחורי לפגוש ימין
1737B.955.559738.01.G2X9PA1 RT '2,287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת כנף אח
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1738B.955.559739.00.G2XLT 9PA-1 5,563.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת לדלת אחורי
1739B.955.559739.01.G2XLT 9PA-1 5,845.10 ₪זמיןמקוריפורשהקשת לדלת אחורי
1740B.955.559740.01.G2XRT 9PA '2,416.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת כנף אח
1741B.955.559747.01.G2XLT 9PA-1 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת לפגוש אחורי
1742B.955.559747.02.G2X92A 6,111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט קשת לפגוש אחורי שמאל
1743B.955.559748.01.7E99PA1 2,287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנפון אחורי לפגוש ימין
1744B.955.559748.02.G2X92A 6,111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט קשת לפגוש אחורי ימין
1745B.955.559795.00-9PA1 128.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לסמל קדמי
1746B.955.559815.01.G2X92A 1,224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט קשת לספוויילר אחורי שמאל
1747B.955.559816.01.G2X92A 1,224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט קשת לספוויילר אחורי ימין
1748B.955.559827.00.G2XLT 9PA1 805.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לסף
1749B.955.559837.00.G2XLT 9PA1 '838.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לסף אח
1750B.955.559838.00.G2X9PA RT 2,035.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לסף אחורי
1751B.955.559851.00LT 9PA1 '1,175.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט פגוש קד
1752B.955.559851.01.G2XLT- 9PA1- 1,175.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט כנפון לכנף קדמי
1753B.955.559852.01.7E9RT 9PA1 '483.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קד
1754B.955.559852.01.G2XRT 9PA-1- 1,175.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט כנפון לכנף קדמי
1755B.955.559950.009PA-1 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס לפס קישוט
1756B.955.562423.00AP9 - 1,885.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מסביב לגג נפתח
1757B.955.562439.009PA 1,201.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לחלון גג
1758B.955.562440.009PA - 1,201.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מסביב לגג נפתח
1759B.955.562459.00AP9 - 744.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מסביב לגג נפתח
1760B.955.562716.01.3H09PA-1 7,162.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוילון לגג פנורמי
1761B.955.562904.009PA-1 1,358.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר לגג פנורמי
1762B.955.564005.00970 170.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיית קישוט לגג נפתח
1763B.955.564006.00970 170.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיית קישוט לגג נפתח
1764B.955.564027.00970 283.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט למסילה גג נפתח
1765B.955.572055.019PA 38.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לצינורות חימום
1766B.955.572082.009PA - 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מזגן
1767B.955.572083.019PA - 1,245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפעיל תריסים במזגן
1768B.955.572084.019PA - 1,245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפעיל תריסים במזגן
1769B.955.572085.019PA 04 - 1,245.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפעיל תריסים במזגן
1770B.955.572219.109PA - 294.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר למיזוג
1771B.955.572313.009PA 96.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק איורור לבית מאדה
1772B.955.572317.109PA-1 2,580.00 ₪זמיןמקוריפורשהמאדה למזגן
1773B.955.572319.019  קאייןPA  889.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום  היתפשטות
1774B.955.572319.049PA1 887.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום היתפשטות
1775B.955.572324.009PA-1 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מזגן
1776B.955.572325.109PA-1 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיהלצינור מזגן
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1777B.955.572341.029PA - 995.00 ₪זמיןמקוריפורשהווסת למזגן
1778B.955.572342.029PA 3,332.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפוח למזגן
1779B.955.572563.04.9B99PA 505.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק טורפדו
1780B.955.572568.019AP-04-RT '82.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות לשמשה ק
1781B.955.572569.01-LT 9PA-04 82.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לשמשה ק' צד
1782B.955.572589.009PA 70.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
1783B.955.572693.019PA - 537.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור חימום למערכת
1784B.955.572698.0092A 416.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
1785B.955.572710.009PA-04  11.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לכונס
1786B.955.572712.009PA 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לגומי שמשה
1787B.955.572784.009PA 101.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
1788B.955.573083.019PA04 - 694.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
1789B.955.573100.009PA 168.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום לצינור מזגן
1790B.955.573101.009PA 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום לצינור מזגן
1791B.955.573109.009PA - 19.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למדחס מזגן
1792B.955.573111.049  קאייןPA 3,785.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן למזגן
1793B.955.573111.059PA-1 9,977.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן למזגן
1794B.955.573143.019PA - 1,469.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמייבש למזגן
1795B.955.573721.039PA-1 881.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
1796B.955.573749.009PA-1 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מזגן
1797B.955.573749.029PA-1 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מזגן
1798B.955.573750.049PA-1 1,070.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
1799B.955.575283.509-מיםPA-05 849.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אמצעי למצנן
1800B.955.575285.00-9PA 615.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס עליון לפח חזית
1801B.955.575293.009PA04 - 676.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
1802B.955.575325.001,990.80 ₪זמיןמקוריפורשהכונס לפגוש קדמי אמצעי
1803B.955.575325.509PA-1 1,915.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר אמצעי
1804B.955.575325.609PA-1 1,905.10 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר אמצעי
1805B.955.575333.029PA04 479.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
1806B.955.575333.101,458.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס לפגוש קדמי שמאל
1807B.955.575334.029PA04 - 479.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
1808B.955.575334.101,458.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס לפגוש קדמי ימין
1809B.955.575336.519PA-05 - 861.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר ימני
1810B.955.575339.50LT 9PA1 509.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר
1811B.955.575340.009PA 317.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונוס למצנן אוויר
1812B.955.575340.509PA-1 509.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס פנימי למצנן אוויר
1813B.955.575571.50563.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר בפגוש קד' שמאל טורבו
1814B.955.575571.60LT 9PA-1 563.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר
1815B.955.575572.50RT 9PA-1 563.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר בפגוש קד
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1816B.955.575572.60RT 9PA-1  563.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר במגן
1817B.955.602101.05V-6 9PA-03 341.00 ₪זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
1818B.955.603117.X9PA 5,529.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאלטרנטור משופץ
1819B.955.603917.AX9PA 8,642.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאלטרנטור משופץ
1820B.955.605105.115-8 1,698.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת אוויר
1821B.955.605213.019אPA 876.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום החזרה למיכל זיהום
1822B.955.605232.0092A 1,454.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזרק דלת תחתון
1823B.955.605233.009PA-1 1,454.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזרק דלק עליון
1824B.955.605241.009PA-1 362.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
1825B.955.605283.019PA 357.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולנויד למערכת ואקום
1826B.955.605283.1092A 357.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום ואקום
1827B.955.605517.019PA 1,059.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
1828B.955.606078.029PA 1,576.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן תאוצה ימני
1829B.955.606091.029PA 146.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלחץ שמן יניט
1830B.955.606101.00970 871.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאנטנה לחיישן לחץ אוויר
1831B.955.606123.00טורבו MAF - 9PA 3,204.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
1832B.955.606123.31MAP 9PA04   V-8 4,528.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
1833B.955.606123.35MAF V6 - 9PA 3,813.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
1834B.955.606123.609PA1 MAF 2,214.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
1835B.955.606125.0092A 640.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן נקישות
1836B.955.606128.219PA 2,113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
1837B.955.606129.309PA-1 1,668.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
1838B.955.606136.01CAYENNE 1,959.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן אחרי ממיר
1839B.955.606136.309PA-1 1,825.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן אחרי הממיר
1840B.955.606147.00V-6 9PA 829.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
1841B.955.606168.019PA-1 2,116.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן קדמי
1842B.955.606178.009PA-1 1,833.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
1843B.955.606275.019-()קירבה קאייןPA 791.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק
1844B.955.606275.069PA-1 902.50 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק
1845B.955.606381.00V-8 9PA 1,718.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
1846B.955.606381.111,858.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
1847B.955.606406.12ABS RT - AP9 794.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
1848B.955.606659.019PA1 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן מרחק
1849B.955.606688.009PA1 1,236.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
1850B.955.607010.129PA 3,537.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למנוע
1851B.955.610127.019PA 2,905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול ניווט פנימי
1852B.955.610314.00CAYENNE 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס להוצאת נתיכים
1853B.955.610319.00CAYENNE 20.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקת מיקום
1854B.955.611085.00-9PA 1,636.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצבר
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1855B.955.611085.00.1009PA 1,695.00 ₪לא זמיןתחליפיפורשהמצבר בוש לקאיין 110-אמפר
1856B.955.611205.009PA 1,026.00 ₪זמיןמקוריפורשהמימסר ניתוק מצבר
1857B.955.612019.209PA-1 7,666.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת תא מנוע ראשית
1858B.955.612090.009PA1 247.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פלוס למצבר
1859B.955.612311.219PA 1,199.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לצופרים
1860B.955.612321.00ABS 9PA 871.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למערכת
1861B.955.612331.009PA1 1,163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לפגוש קדמי
1862B.955.612332.009PA-1 1,163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לפגוש קדמי
1863B.955.612360.209PA-1 1,199.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לצופר
1864B.955.612360.309PA1 1,199.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמה לצופרים
1865B.955.612365.019(בלםPA 191.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לנורית)רפיד
1866B.955.612365.029(בלםPA 216.20 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לנורית)רפיד
1867B.955.612365.319-'אPA 216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים
1868B.955.612365.329-'אPA 216.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים
1869B.955.612365.519PATS 191.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לרפידות קדמי
1870B.955.612365.619PA-1 -191.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים הזהרת בלמים
1871B.955.612365.719PA-1 - 191.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים הזהרת בלמים
1872B.955.612612.009PA-RECALL1025MM 25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסטרייפ סגירה
1873B.955.612801.009PA - 767.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
1874B.955.613043.009PA-1 484.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיקרו סוויץ לבידית היל
1875B.955.613110.329PA - 113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג אור בלם
1876B.955.613112.009PA - 61.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג בלם יד
1877B.955.613137.029PA - 469.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ במזגן
1878B.955.613156.029PA3 764.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לחלון
1879B.955.613158.00.6N39PA - 283.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת דלתית דלק
1880B.955.613159.00.6N39PA - 283.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג לפתיחת דלת מטען
1881B.955.613159.10.6N39PA 283.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת דלת תא מטען
1882B.955.613160.00.6N39PA 165.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג נעילת דלתות
1883B.955.613162.02.6N39PA - '165.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג הרמת חלון אח
1884B.955.613200.20.01C9PA - 1,489.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג התנעה
1885B.955.613230.00.6N39PA - 328.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג כיוון אורות
1886B.955.613231.01.6N39PA 328.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג כיוון אורות
1887B.955.613245.00.B419PA 536.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית איתות
1888B.955.613251.01.5Z19PA 311.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג חלון צד נהג
1889B.955.613252.00.5Z19מטעןPA 208.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת למתג תא
1890B.955.613253.009PA-1- 547.60 ₪זמיןמקוריפורשהמעגל מודפס למתג גג נפתח
1891B.955.613253.00.5Z19PA1 86.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת מתג הרמת שמשה
1892B.955.613257.209PA1 1,079.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג הפעלת מערכת ספורט
1893B.955.613258.01.A039PA1 268.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לסגירת תא מטען

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

1894B.955.613271.019PA04 - 469.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לידית פתיחה
1895B.955.613300.01.6N39-פנימיPA 568.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט מתגים לאור
1896B.955.613325.00.A039-פנימיPA 311.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מתגים לאור
1897B.955.613713.00.01C9-נהגPA '1,780.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג ניפוח מושב ק
1898B.955.613713.10.01C9PA - 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור למתג מושב
1899B.955.615010.019PA 227.00 ₪זמיןמקוריפורשהמימסר למערכת הגבה לרכב
1900B.955.615025.009PA 312.00 ₪זמיןמקוריפורשהמימסר
1901B.955.615027.00433 9PA- 232.40 ₪זמיןמקוריפורשהמימסר
1902B.955.615108.009PA 1,982.00 ₪זמיןמקוריפורשהמימסר ניתוק מערכת חשמל
1903B.955.618020.CX9PA A/T 2,575.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב תיבת היל משופץ
1904B.955.618023.119PA - '3,776.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב ת הע
1905B.955.618025.039PA-1 3,320.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב תיבת העברה
1906B.955.618027.019PA-06 - 3,630.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב פיקוד
1907B.955.618029.049PA- 2,475.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת חשמל אחורי
1908B.955.618035.089PA-04 - 3,488.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב אימובילייזר
1909B.955.618036.059PA1 4,555.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב אימבולייזר
1910B.955.618041.039PA1 - 2,175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב  חיישן חנייה
1911B.955.618042.019PA-1 2,175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב חיישן חניה
1912B.955.618045.009PA - 1,614.00 ₪זמיןמקוריפורשהמודול למצלמת רוורס
1913B.955.618047.049PA-1 1,002.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול להגה כח
1914B.955.618068.039PA-1 3,769.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב למוט פיתול
1915B.955.618068.129PA1 3,769.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב למערכת בקרת יציבות
1916B.955.618103.00TURBO 2,506.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב לחץ אוויר בגלגלים
1917B.955.618122.039PA-1 4,698.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב תיבת הילוכים
1918B.955.618150.009-מנועPA-04 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס נעילה למחשב
1919B.955.618219.02S/O 9PA - 11,334.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כרית אוויר
1920B.955.618219.039PA 6,475.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כרית אוויר
1921B.955.618219.119PA-1  9,860.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כרית אוויר
1922B.955.618220.12S/O 9-אווירPA 1,080.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן ק' לכרית
1923B.955.618221.01S/O 9-אווירPA 1,071.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן צד לכרית
1924B.955.618301.019PA - 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב גובה רכב
1925B.955.618301.319PA 7,563.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב גובה רכב
1926B.955.618304.019PA-1 7,563.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב גובה רכב
1927B.955.618485.029PA1 6,445.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול לגג פנורמי
1928B.955.618550.029PA '808.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן איכות אוויר חיצ
1929B.955.618601.109PA V6 - 10,345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע
1930B.955.618604.039PA1 12,965.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע
1931B.955.620089.019PA1D 2,849.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק דיזל
1932B.955.620112.1092A 1,357.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק ונטורי
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1933B.955.620132.409PA1 (סולר) 3,110.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
1934B.955.620231.009PA1 LT 1,017.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מד זרימת דלק
1935B.955.620231.409PA1 (סולר) 1,322.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למשאבת דלק
1936B.955.620232.10RT 9PA-1 1,017.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מד זרימת דלק
1937B.955.620421.009PA-1 9PA  1,142.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן דלק
1938B.955.620421.409PA1-D  357.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה למשאבת דלק
1939B.955.620422.109PA-1  1,139.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה וסת למשאבת דלק
1940B.955.620805.00LT 9PA-1 921.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
1941B.955.620806.01RT 9PA-1 921.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
1942B.955.620841.109PA 1,175.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה למשאבת דלק +וסת
1943B.955.620911.019PA 78.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור מסנן דלק
1944B.955.620931.01-9PA  2,767.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
1945B.955.620932.019PA 2,364.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
1946B.955.624047.019PA 632.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע למראה
1947B.955.624048.019PA 958.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע למראה
1948B.955.624105.019PA 3,421.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מגבים
1949B.955.624105.039PA 3,421.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מגבים
1950B.955.624134.019PA40 12,092.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס +מנוע מאורר קטן
1951B.955.624135.009PA04 5,525.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס +מנוע מאורר גדול
1952B.955.624236.019-מנועPA 262.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמקרוסויצ' מנעול מכסה
1953B.955.624321.00LT - 9PA '2,819.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע הגבהה מושב קד
1954B.955.624325.00LT - 9PA '2,051.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע הזזת מושב קד
1955B.955.624329.009PA-1 2,870.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע לכסא
1956B.955.624502.009PA1 425.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבה למיכל מתיז מים
1957B.955.624601.01'6,534.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע חש' לתהע
1958B.955.624713.009PA1 2,904.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע לגב פנורמי
1959B.955.624773.029PA-1 252.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת נעילה לדלתית דלק
1960B.955.624902.019PA 1,245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מפעיל תריסים
1961B.955.624905.019PA 1,245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע לתריס
1962B.955.624906.019PA 1,245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מפעיל תריסים במזגן
1963B.955.624907.019PA 1,245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מפעיל תריסים
1964B.955.624908.019PA 1,412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מפעיל תריסים
1965B.955.628028.139PA 04 - 691.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למגב
1966B.955.628029.139PA-04 - 676.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למגב
1967B.955.628029.22LT 9PA '1,087.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למגב קד
1968B.955.628040.029AP - '286.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למגב א
1969B.955.628050.009PA-1/9PA - '110.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגב אח
1970B.955.628077.039PA-04 - 103.00 ₪זמיןמקוריפורשהעין למתיז מים
1971B.955.628080.039PA - '463.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע מגב א
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1972B.955.628130.009PA1 236.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למתיז מים
1973B.955.628137.11CAYENNE 1,153.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט לזרועות מגבים
1974B.955.628160.009PA 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז מים
1975B.955.628161.00LT - 9PA 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהעין למתיז מים
1976B.955.628161.109PA-1  140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעין למתיז מים
1977B.955.628162.00AP9 03 -140.00 ₪זמיןמקוריפורשהעין למתיז פנס ראשי
1978B.955.628162.10RT 9PA-1  140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעין למתיז מים
1979B.955.628172.019PA 474.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבה למתיז מים
1980B.955.628180.009PA 06 - 388.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז לפנס ראשי
1981B.955.628180.10-9PA1 388.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז לפנס ראשי
1982B.955.628185.009PA 191.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק למתיז מים
1983B.955.628189.009PA-1 191.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס למתיז מים
1984B.955.628200.019PA 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז
1985B.955.628204.009PA-1  89.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז מים
1986B.955.628205.009PA1 62.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז מים
1987B.955.628206.009PA -  66.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז מים
1988B.955.628210.0092A 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז מים
1989B.955.628225.0092A 51.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל מתיז מים
1990B.955.628250.0092A 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מחבר לצינור מתיז
1991B.955.628251.0092A 61.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מחבר לצינור מתיז
1992B.955.628301.00.G2X9PA06 - 315.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה עליון למתיז פנס
1993B.955.628301.11.G2X9PA1 275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז פנס ראשי שמאל
1994B.955.628302.00.G2X9PA-04-RT 275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז פנס ראשי
1995B.955.628302.11.G2X9PA1 275.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז פנס ראשי ימין
1996B.955.628303.00.G2X9PA 275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים
1997B.955.628303.11.G2X9PA-1 275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים
1998B.955.628304.00.G2X9PA 275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לצתיז מים
1999B.955.628304.11.G2X9PA-1 275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים
2000B.955.628305.019PA1 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי למגב
2001B.955.628305.029PA-1 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי למגב
2002B.955.628306.019PA 116.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לזרוע מגב קדמי
2003B.955.628312.009PA 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לזרוע מגב
2004B.955.628313.009PA 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לזרוע מגב
2005B.955.628320.039PA 299.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת חלון תא 04-מטען
2006B.955.628321.039PA RECAL920 264.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג חלון תא מטען
2007B.955.628712.009PA 28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת מתיז מים
2008B.955.628939.03RT + LT - 9PA '388.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבים קד
2009B.955.628939.119PA-1 535.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבים קדמי
2010B.955.631033.01-LT 9PA 260.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
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2011B.955.631033.109PA כתום LT 245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
2012B.955.631034.01RT - 9PA - 241.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
2013B.955.631034.109PA כתום RT 176.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
2014B.955.631035.01LT - 9PA-1 256.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות בבטנה
2015B.955.631035.109PA1 237.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות כתום
2016B.955.631036.01RT - 9PA-1 237.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות בבטנה
2017B.955.631036.209PA1 370.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות ימין
2018B.955.631041.029PA-LT 608.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
2019B.955.631042.02RT - 9PA 528.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
2020B.955.631043.009PA1 1,335.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי שמאל
2021B.955.631044.009PA-1 1,285.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי ימין
2022B.955.631050.029PA 875.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס בלם אמצעי
2023B.955.631052.019-ראשיPA 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לבית פנס
2024B.955.631062.039-ראשיPA 75.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסות לבית פנס
2025B.955.631115.00LT - 9PA 418.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לפנס ראשי
2026B.955.631116.00RT - 9PA 418.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לפנס ראשי
2027B.955.631133.019PA - 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית נורה לפנס ראשי
2028B.955.631153.319PA 5,320.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי שמאל -קאיין
2029B.955.631153.51LT - 9PA 5,320.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2030B.955.631154.31-9PA 7,086.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי ימין קאיין
2031B.955.631154.51RT - 9PA 5,320.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2032B.955.631157.319 קסנוןPA - 8,360.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2033B.955.631157.51LT - 9PA1 11,136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2034B.955.631158.319 קסנוןPA  - 8,360.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2035B.955.631158.51RT - AP9 8,360.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2036B.955.631161.02LT - 9PA-03 '1,446.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל ק
2037B.955.631162.02RT - 9PA 04 '1,004.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל ק
2038B.955.631163.0092A-D 1,085.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל
2039B.955.631165.011,055.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל קדמי שמאל
2040B.955.631166.011,141.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל קדמי ימין
2041B.955.631173.02LT - 9PA1 4,103.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2042B.955.631174.02RT - 9PA1 4,103.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2043B.955.631175.029PA1 - 7,452.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2044B.955.631175.21LT 9PA-1 7,452.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2045B.955.631175.31LT 9PA1 12,721.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2046B.955.631176.02-RT 9PA1 8,056.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2047B.955.631176.21RT 9PA1 7,452.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2048B.955.631176.31RT 9PA1 12,721.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2049B.955.631181.02LT 9PA-1 358.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
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2050B.955.631182.02RT- 9PA-1 462.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות בפגוש
2051B.955.631185.02LT - 9PA-1 '1,057.60 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה קד
2052B.955.631186.02RT - 9PA-1 '1,365.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה קד
2053B.955.631193.019PA 4,379.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר לפנס ראשי
2054B.955.631194.029 (לא מנופקPA-1 3,480.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר לפנס ראשי
2055B.955.631194.039PA-1 4,379.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבר לפנס
2056B.955.631199.009PA1 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת לנורה ראשית קסנון
2057B.955.631233.10-9PA 404.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה אחורי לפנס ראשי
2058B.955.631239.019PA-04 - 388.00 ₪זמיןמקוריפורשהרתמה לפנס ראשי
2059B.955.631239.109PA 380.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרתמה לפנס ראשי
2060B.955.631239.209PA 267.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמה למגבר פנס ראשי
2061B.955.631437.009PA 327.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית לפנס אחורי
2062B.955.631438.009PA  RT 327.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית פנס אחורי
2063B.955.631471.029PA - '9.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס אום לפנס אח
2064B.955.631485.02LT - 9PA -'2,838.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס א
2065B.955.631486.02RT - 9PA - '2,034.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס א
2066B.955.631487.02LT - 9PA-1 '2,198.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח
2067B.955.631487.11USA דגם LT 2008 2,200.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
2068B.955.631488.02RT - 9PA-1 '2,198.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח
2069B.955.631488.11USA 9PA-1 2,034.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי ימין דגם
2070B.955.631620.049PA-1  134.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אור מספר
2071B.955.632051.009-פנימיPA 503.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת בקרה לשלט אור
2072B.955.632201.009PA 121.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורה בתא מטען
2073B.955.632206.00.6N3RT 9PA-1 317.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אור פנימי אחורי
2074B.955.632216.019PA 63.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורה אדום בתא מטען
2075B.955.632221.019PA LT 285.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית נורה למראה
2076B.955.632222.019PA RT 720.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית נורה למראה
2077B.955.635021.019PA - נמוך (L) 340.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר
2078B.955.635022.019PA - גבוהה (H) 340.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר
2079B.955.635160.009PA04 - 102.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק צופר
2080B.955.635161.019PA04 - 102.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק צופר
2081B.955.637241.019PA -  165.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח פלסטיק
2082B.955.637244.04.01C9PA 1,344.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט ללא מפתח
2083B.955.637244.24.01C9PA 994.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת ללא מפתח
2084B.955.637245.02.01C9PA-1 994.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת ללא מפתח
2085B.955.637245.22.01C9PA 1,344.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט ללא מפתח
2086B.955.637944.06.01C9PA - 2,030.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפתח עם שלט
2087B.955.637944.27.01C2,030.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט ומפתח
2088B.955.637945.05.01C9PA - 2,302.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לפתיחת דלתות
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2089B.955.637945.26.01C(קוד להזמנה) 9PA1 2,030.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפתח + שלט
2090B.955.637945.50.01CCAYENNE 1,779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט דיזל
2091B.955.641379.009PA1 324.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
2092B.955.642203.DX9PA - משופץ PCM 15,010.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב
2093B.955.642310.009PA 321.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיקרופון לפאפון
2094B.955.642951.009PA 100.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור לרדיו
2095B.955.642952.009PA - לרדיו RT 100.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור
2096B.955.642970.XPCM 9PA-1 11,461.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבקר ניווט
2097B.955.642972. X9PA1 16,150.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבקר ניווט
2098B.955.645290.009PA - 11,975.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצלמת רוורס
2099B.955.645292.01.G2X9PA1 837.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למצלמת רוורס
2100B.955.645982.07.1E092A 79.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס אחורי לאזנייה
2101B.955.647106.019PA-1 641.00 ₪זמיןמקוריפורשהאנטנה לטלפון
2102B.955.652106.019PA 37.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצית טעינה
2103B.955.652107.0092A 81.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצית לסיגריות
2104B.955.652211.129PA 640.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי לכרית אוויר
2105B.955.652211.229PA-1  620.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי
2106B.955.653103.319PA 3,012.00 ₪זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
2107B.955.653113.219PA1 3,986.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
2108B.955.701105.00.G2X9PA - 419.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוחית רישוי
2109B.955.701105.01.G2X9PA - 419.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוחית רישוי
2110B.955.701105.02.G2X(419.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי)דגם-אמריקאי
2111B.955.701105.04.G2X9PA 419.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
2112B.955.701105.06.G2X9PA1 - 1,020.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
2113B.955.701105.07.01C9-טורבוPA-1 419.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
2114B.955.701105.09.G2X9PA-1 419.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
2115B.955.701105.11.01C9PA1 1,060.60 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
2116B.955.721135.0292A 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט לגלגל ספייר
2117B.955.7211350292A 21.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט לגלגל ספייר
2118B.955.721247.009PA 25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום למדחס
2119B.955.721725.0092A 110.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט לגלגל ספייר
2120B.955.722003.019PA-1 11,070.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוו גרירה
2121B.955.722025.109PA-1 '140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל למגן אח
2122B.955.722025.119PA-1 '405.70 ₪זמיןמקוריפורשהקלקל למגן אח
2123B.955.731037.04LT 9PA 792.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2124B.955.731038.03RT - 9PA 896.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2125B.955.731038.049PA-1  2,266.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה ימין
2126B.955.731039.039PA -1,619.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה שמאל
2127B.955.731039.049PA-1 1,619.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה שמאל
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2128B.955.731045.03CAYENNE    LT 4,089.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2129B.955.731045.04LT - 9PA-1 4,089.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2130B.955.731046.03RT - 9PA 4,026.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2131B.955.731046.04RT - 9PA-1 4,026.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2132B.955.731048.019PA 7,443.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה ימין
2133B.955.731085.01.G2X9PA 31.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי למראה חיצוני
2134B.955.731085.02.01C9PA '32.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי למראה חיצ
2135B.955.731137.06.7V49PA 1,555.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסך שמש נהג אפור
2136B.955.731215.009PA - 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס למראה
2137B.955.731221.03.01C9PA 3,945.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
2138B.955.731221.04.01CLT 9PA-1 2,735.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
2139B.955.731222.04.01C9PA-1 2,735.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
2140B.955.731225.03.01CLT - 9PA 2,735.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
2141B.955.731226.03.01CRT - 9PA 3,105.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
2142B.955.731230.02.01CRT 1- 9PA 1,446.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
2143B.955.731512.04.01C9PA-1 734.00 ₪זמיןמקוריפורשהמראה פנימית
2144B.955.731523.02.GRU9-מראהPA-L 628.00 ₪זמיןמקוריפורשהבסיס פנימי לזכוכית
2145B.955.731523.03.G2XLT 9PA-1 - 599.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית פנימי למראה
2146B.955.731524.01.G2XRT - 9PA-1 393.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית פנימי למראה
2147B.955.731524.02.GRU9PA-03 - 1,587.60 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פנימי למראה
2148B.955.731619.02.GRU9PA -'1,882.80 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה חיצ
2149B.955.731620.02.GRU9-מראהPA 1,811.20 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לבית
2150B.955.731621.02.GRU9PA - 745.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למראה
2151B.955.731622.02.GRURT - 9PA-04 1,811.20 ₪זמיןמקוריפורשהבית למראה צד
2152B.955.731623.02.GRULT - 9PA 1,882.80 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחת' למראה
2153B.955.731624.02.GRURT - 9PA 1,882.80 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחת' למראה
2154B.955.731627.01.G2XLT - 9PA-1 745.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית למראה
2155B.955.731628.00.G2XRT - 9PA-1 488.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית למראה
2156B.955.803001.03.HCP"9PA LT 2,358.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת ביטחון ק""ד
2157B.955.803001.20.HCP9PA LT 5,223.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטחון קדמי
2158B.955.803002.01.HCPRT - 9PA '2,358.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטחון קד
2159B.955.803002.20.HCP9PA RT 5,223.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת ביטחון קדמי
2160B.955.803002.21.HCPRT '2,066.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות קד
2161B.955.803003.019PA-1 379.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לחגורת ביטחון
2162B.955.803009.029PA 138.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לחגורת ביטחון
2163B.955.803016.01.HCPRT 9PA-1 689.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לחגורת ביטחון
2164B.955.803017.01.HCP9PA-1 - 689.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לחגורת בטחון
2165B.955.803050.10.HCPRT - 9PA 05 '3,749.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות א
2166B.955.803050.11.HCPRT 9PA-1 '1,482.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת ביטחון אח
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2167B.955.803051.10.HCPLT - AP9 '3,749.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטחון אח
2168B.955.803051.11.HCPLT 9PA-1 '1,482.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת ביטחון אח
2169B.955.803053.11.HCP9PA-1 1,482.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת ביטחון אח' אמצעי
2170B.955.803054.10.HCP9PA '399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטיחות אח' אמצ
2171B.955.803055.11.HCP9PA '462.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטיחות אח' אמצ
2172B.955.803058.029PA 133.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לחגורת ביטחון
2173B.955.803059.019PA '43.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק תושבת חגורת ביט
2174B.955.803071.049PA 23,702.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אוויר נוסע
2175B.955.803076.33.3U99PA 9,168.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אויר לגלגל הגה
2176B.955.803079.14.5Z39PA 28,980.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אויר נהג
2177B.958.044000.0392A 719.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת תא מטען
2178B.958.044000.1792A 1,027.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשטיח גומי תא מטען
2179B.958.044800.3392(לפנורמיA 2,823.00 ₪זמיןמקוריפורשהרשת הפרדה)לא מתאים
2180B.958.044800.61.DM592A '1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים בז
2181B.958.044800.61.DP892A 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים אספרסו
2182B.958.044801.0592A 14,179.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט מדרגות
2183B.958.044801.51.1E092A 1,091.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי
2184B.958.044801.55.1E092A 1,091.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי
2185B.958.101071.3292A 3,366.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה תיזמון
2186B.958.101151.0092A 1,060.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה פלנג" קידמי + מחזיר שמן
2187B.958.101151.1192A '2,864.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלנג מנוע קד
2188B.958.101151.2192A 2,865.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה קד' לבלוק מנוע
2189B.958.101153.0192A-D 169.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן אח' למנוע
2190B.958.101161.0292A '633.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לפלנג מנוע קד
2191B.958.101161.0392A 606.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה בלוק מנוע
2192B.958.101161.1192A '134.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מנוע קד
2193B.958.101525.0092A 310.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל שמן
2194B.958.101902.0092A 287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסיליקון
2195B.958.102216.009PA-1D\92A-D 398.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
2196B.958.102216.1092A-D 559.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
2197B.958.102361.0092A 1,229.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח גלגלת מתיחה
2198B.958.102361.4092A 842.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח גלגלת מתיחה
2199B.958.102361.5192A 674.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח רצועת מנוע
2200B.958.104173.2192A 442.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
2201B.958.104174.2192A 441.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
2202B.958.104265.0192A 115.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לראש מנוע
2203B.958.104429.1092A- 12.60 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל לראש מנוע
2204B.958.105119.0092A 76.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לשסתום
2205B.958.105129.0192AD  4-6- 412.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה תיזמון
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2206B.958.105130.0192AD 4-6 387.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה תיזמון
2207B.958.105135.30-92A 9PA1 2,080.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה שסתומים
2208B.958.105135.31-92A 9PA1 2,080.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה שסתומים
2209B.958.105231.104-6 92A 389.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
2210B.958.105232.101-3 92A 389.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
2211B.958.105322.0092A 456.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום פליטה קצר
2212B.958.105343.0192A- 61.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכסה שסתומים
2213B.958.105343.1092A 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה שסתומים
2214B.958.105417.0192A 325.00 ₪זמיןמקוריפורשהנדנד לקפיץ שסתום
2215B.958.105467.0092A455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תיזמון
2216B.958.105467.1292A 432.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תיזמון
2217B.958.105467.1392A 432.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תיזמון
2218B.958.105540.0092A 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם צד מכסה תיזמון
2219B.958.105585.0092A 47.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה שסתומים
2220B.958.105591.1192A 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם צד בלוק מנוע
2221B.958.105592.0292A 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם צד בלוק מנוע
2222B.958.105631.0092A 29.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכסה שסתומים
2223B.958.106033.0392A    V-6 1,455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
2224B.958.106033.0492A    V-6 1,790.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
2225B.958.106033.2092A 1,516.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
2226B.958.106033.3192A 1,637.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
2227B.958.106061.1292A 17,753.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס+מנוע מאורר
2228B.958.106126.0192A 335.00 ₪זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
2229B.958.106132.0092A 2,976.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים
2230B.958.106132.1092A 5,548.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים מנוע
2231B.958.106141.0192A 2,019.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת לרדיאטור
2232B.958.106151.0292A- 786.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
2233B.958.106155.1092AD- 69.70 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מחבר לבלוק מנוע
2234B.958.106155.2092AD -69.70 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת אטם לגומית מנוע
2235B.958.106286.0092A 64.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
2236B.958.106310.3192A 1,095.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
2237B.958.106313.0092A 1,455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים למערכת חימום
2238B.958.106322.109PA1 '84.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים לפלנג אח
2239B.958.106402.1092A 636.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
2240B.958.106420.0092A 122.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
2241B.958.106444.0192A 239.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
2242B.958.106503.0092A 64.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
2243B.958.106504.0092A 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
2244B.958.106506.0292A 94.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלנג מים אמצעי
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2245B.958.106537.0092AD- 7.40 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור בית מסנן שמן
2246B.958.106549.10569.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים לתיבת הילוכים
2247B.958.106625.0092A 40.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
2248B.958.106651.0092A 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת גומי למצנן מים
2249B.958.106660.0092A 62.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת תחתונה לרדיאטור
2250B.958.106661.0192A LT 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן מים
2251B.958.106662.0292A RT 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן מים
2252B.958.106665.0092A 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל לתושבת גומי למצנן
2253B.958.106667.0092A 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל תושבת מצנן מים
2254B.958.106673.0092A 42.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
2255B.958.106737.0392A 488.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהווסת מים
2256B.958.106737.0492A 488.00 ₪זמיןמקוריפורשהווסת מים
2257B.958.106749.0292A 18.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מצנן שמן
2258B.958.107010.3292A/95B 1,631.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מסנן שמן
2259B.958.107013.6195B 5,288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת ואקום
2260B.958.107055.2092A 1,447.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקרטר מנוע
2261B.958.107066.1092A 182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדיד שמן
2262B.958.107071.2292A 3,640.00 ₪זמיןמקוריפורשהאגן שמן עליון
2263B.958.10710.32987-2 4,312.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלטה ודיסק מצמד
2264B.958.107122.1092A 196.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מסנן שמן
2265B.958.107175.2092A 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למצנן מנוע
2266B.958.107176.0092A 120.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למצנן מנוע
2267B.958.107176.2092A 78.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מצנן שמן
2268B.958.107222.1092A V-6 208.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
2269B.958.107222.2092A/D 187.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
2270B.958.107243.2092A -461.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולנויד לאגן שמן מנוע
2271B.958.107271.2192A 2,130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן
2272B.958.107358.0092A 68.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
2273B.958.107609.0092A 20.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה
2274B.958.107610.0092A 20.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה
2275B.958.107611.1063.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם משאבת שמן
2276B.958.110022.4092A 1,649.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מסנן אוויר מכלל
2277B.958.110030.049PA-1 1,631.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למשא' דלק לחץ גבוה
2278B.958.110030.1092A 1,191.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט צינורות דלת
2279B.958.110041.0092AD 1,806.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מסנן סולר
2280B.958.110055.0192A 464.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתאם צינור אויר לטורבו
2281B.958.110115.00L 9PA-1 4,188.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחליל הזדלק+חיישן לחץ
2282B.958.110116.00R 9PA-1 5,800.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחליל הזדלק+וסת לחץ
2283B.958.110128.1092A 5,399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזרק לחץ גבוה
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2284B.958.110128.1192A 5,399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזרק לחץ גבוה
2285B.958.110130.1092A 305.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
2286B.958.110134.1092A-D 654.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן סולר
2287B.958.110144.00970 74.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מצערת
2288B.958.110147.10970 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת יניקה
2289B.958.110148.00970 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת יניקה
2290B.958.110156.5092A 571.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור אוויר לטורבו
2291B.958.110215.2092AD- 66.80 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מצערת
2292B.958.110218.009PA-1 2,214.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת צינורות להחזרת דלק
2293B.958.110218.1292A 1,165.00 ₪זמיןמקוריפורשהמערכת צינורות להחזרה
2294B.958.110252.1092A 270.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי קלקר למגן קידמי ימין
2295B.958.110297.009PA-1 590.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
2296B.958.110299.02970 583.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור סולר
2297B.958.110316.0292A לחץ גבוה DFI 2,931.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת
2298B.958.110316.219PA-1 16,503.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק לחץ גבוה
2299B.958.110335.1092A 176.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למחבר מעבר מים
2300B.958.110383.0092A 172.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לצינור לחץ אוויר
2301B.958.110519.0092A 71.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למרסס סולר
2302B.958.110519.0192A 71.50 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למרסס סולר
2303B.958.110602.0192A 113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור דלק
2304B.958.110639.00LT 92A 9,232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן קולר
2305B.958.110640.10R 9PA1 4,897.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן אויר לטורבו
2306B.958.110640.11R 9PA1 5,514.80 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן אויר לטורבו
2307B.958.110738.0092A 1,866.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לאינטר קולר ימין
2308B.958.110738.2092A 1,859.20 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למצנן אויר טורבו
2309B.958.110762.1092A 1,527.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לאינטר קולר
2310B.958.110830.0092אווירA 29.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג תושבת לצינור לחץ
2311B.958.111011.0392A דגם EGR 5,218.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן למערכת
2312B.958.111051.0092A דגם EGR 2,232.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום
2313B.958.111051.30970 95B 92A EGR 1,984.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום
2314B.958.111113.0092A 93.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לממיר קטליטי
2315B.958.111113.2092A 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לממיק קטליטי
2316B.958.111113.3092A 44.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם טורבו
2317B.958.111113.404-6 92A 90.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לממיר קטליטי
2318B.958.111120.10970 95B 92A EGR 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לשסתום
2319B.958.111150.0092A 202.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת דוד אגזוז
2320B.958.111151.0092A 130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מחזיק צינור פליטה
2321B.958.111181.2092A 91.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת פליטה
2322B.958.111220.0092A 228.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור פליטה
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2323B.958.111220.10970 215.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לדוד אגזוז
2324B.958.111220.2092A 228.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור פליטה
2325B.958.111220.3092A 218.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לדוד אגזוז
2326B.958.111240.0092A 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לסופית אגזוז
2327B.958.111251.0092A 4,309.20 ₪זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
2328B.958.111251.1092A 1,993.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
2329B.958.111251.3092A 1,739.40 ₪זמיןמקוריפורשהסופית ל אגזוז
2330B.958.111251.80RT 92A 4,065.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
2331B.958.111252.0092A   RT 4,309.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
2332B.958.111252.1092A RT 1,993.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
2333B.958.111252.3092A 1,524.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז
2334B.958.111252.4092A 4,799.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז ימין
2335B.958.111547.2038.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
2336B.958.111551.1192A 267.50 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
2337B.958.111910.0092A- 21,116.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אחורי
2338B.958.111910.1092A 21,753.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז
2339B.958.111910.1192A 21,753.00 ₪זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז
2340B.958.111910.3192A 12,106.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד עמם אחורי
2341B.958.111910.8092A '8,799.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אח
2342B.958.111913.0092A- 7,011.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אגזוז קדמי
2343B.958.111913.1092A 7,012.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור פליטה אמצעי
2344B.958.113021.0192A 9,125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
2345B.958.113022.0192A 8,969.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
2346B.958.113022.614-6 92A 9,787.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
2347B.958.113023.0092A 9,042.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
2348B.958.113023.2092A 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן חלקיקים בממיר קטליטי
2349B.958.113024.0192A 9,211.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
2350B.958.113025.0092A 12,497.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
2351B.958.113510.001L AD BLUE 95B 95.00 ₪זמיןמקוריפורשהנוזל אוראה
2352B.958.113510.1010L AD BLUE 95B 156.00 ₪זמיןמקוריפורשהנוזל אוראה
2353B.958.113901.0192A 2,120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת חימום למיכל נוזל אוראה
2354B.958.115562.0095B 132.60 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
2355B.958.123025.1292A 15,935.00 ₪זמיןמקוריפורשהטורבו
2356B.958.123547.0092A 100.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לבית מכסה תזמון
2357B.958.123557.0192A 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לבית מכסה תזמון
2358B.958.126013.0192A 7,500.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדחס  למזגן
2359B.958.147661.0092A V-6 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
2360B.958.170222.9092A-D '207.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן תיבת היל
2361B.958.300540.00ATF - 9PA 392.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן תיבת הילוכים
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2362B.958.300901.00208.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור לתיבת העברה
2363B.958.301047.10258.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לתיבת העברה
2364B.958.301047.2092A '218.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית מגן חום לתיבת היל
2365B.958.301327.2092A 241.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן גיר
2366B.958.307015.009PA-1 5,481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח טורבו
2367B.958.314022.1092A 8,140.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח
2368B.958.314050.0192A 3,979.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח
2369B.958.314050.1092A 3,892.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח
2370B.958.314050.1192A 4,112.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לקרטר גיר
2371B.958.321371.0092A 540.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן גיר
2372B.958.325435.0092A 502.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למסנן שמן גיר
2373B.958.325443.0092A 57.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט רוחב אח ימין
2374B.958.331046.0092A 775.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנאבה + מיסב
2375B.958.331583.00RT+LT 92A '1,040.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אח
2376B.958.333051.0092A 3,581.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לכרית בולם
2377B.958.333149.0092A   LT 138.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת בולם
2378B.958.333301.00RT 92A '918.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת בולם אח
2379B.958.333302.0092A 918.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית עליונה לתושבת בולם
2380B.958.333327.0192A 294.00 ₪זמיןמקוריפורשהתיבת העברה
2382B.958.341010.0825,828.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתיבת העברה
2383B.958.341010.279PA 03 - '25,149.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטרברסה קד
2384B.958.341030.0092A 8,461.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשולש קד' עליון
2385B.958.341051.0092A LT 3,246.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קדמי תחתון
2386B.958.341053.0392A RT 3,770.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קד'  תחתון
2387B.958.341054.03RT 92A '3,770.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן גובה קד
2388B.958.341076.0092A 1,275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב קדמי
2389B.958.341155.0092A RT '3,309.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב קד
2390B.958.341156.0092A 3,309.00 ₪זמיןמקוריפורשהגשר אחורי תיבת הילוכים
2391B.958.341225.3092A 2,895.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגשר תיבת הילוכים
2392B.958.341225.4092A-D 2,080.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן תיבת העברה
2393B.958.341536.0092A '258.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנבה גלגל קד
2394B.958.341605.0092A '1,307.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל קד
2395B.958.341901.0092A 1,499.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית לבולם
2396B.958.343017.5192A- 581.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית לבולם
2397B.958.343018.2092A 278.10 ₪זמיןמקוריפורשהבולם
2398B.958.343043.2092A 6,225.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית לבולם  קידמי שמאלי
2399B.958.343051.02LT- 5,680.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית לבולם קדמי
2400B.958.343051.1392A 5,680.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לכרית בולם קדמי
2401B.958.343060.0092A 180.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית תחתונה לתושבת בולם
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2402B.958.343524.0092A 145.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לבולם
2403B.958.343534.20.5049PA1 2,486.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב קדמי
2404B.958.343703.0092A 12,623.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
2405B.958.347007.019A2- 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
2406B.958.347007.0492A 6,821.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
2407B.958.347007.2392A 7,467.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
2408B.958.347007.2492A 10,377.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
2409B.958.347011.0192A 12,952.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
2410B.958.347011.2192A 15,694.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן הגה כח
2411B.958.347069.0092A 1,159.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן הגה כח
2412B.958.347069.3092A 1,661.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור להגה כח
2413B.958.347451.031,548.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור הגה
2414B.958.347451.3292A- 1,207.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה שחור
2415B.958.347804.01.A3492A- 8,885.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה שחור
2416B.958.347804.05.A3492A 9,774.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאקס קדמי
2417B.958.349038.0292A '7,274.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת קפיצי לגל הינע קד
2418B.958.349490.1092A '6.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת קפיצי לגל הינע קד
2419B.958.349491.1092A '17.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת קפיצי לגל הינע אח
2420B.958.349493.0092A 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט לציריה חיצונית
2421B.958.349904.1092A '552.00 ₪זמיןמקוריפורשהסרן אח
2422B.958.350010.3092A LT '19,929.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
2423B.958.351403.0192A LT 1,848.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
2424B.958.351403.5092A RT '2,550.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
2425B.958.351404.0192A RT 1,848.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
2426B.958.351404.5092A\970 '2,550.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד
2427B.958.351939.1092A 2,377.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד' קרמי
2428B.958.351939.2192A-D 2,860.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
2429B.958.351939.3092A (קרמי) 2,123.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
2430B.958.351939.7092A RT+LT '2,429.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
2431B.958.352401.5092A 1,653.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט נעלי בלם יד
2432B.958.352925.0092A '1,249.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אח
2433B.958.352939.0092A '1,371.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות אח
2434B.958.352939.5092A (קרמי) 1,385.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחורי
2435B.958.352939.7192A-T 2,527.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת בלם מרכזית
2436B.958.355015.0192A 2,822.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
2437B.958.355579.0292A 751.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלם קד' ימין
2438B.958.355582.01A.B.S  -92A- 423.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת יחידת
2439B.958.355955.22LT 92A- 14,180.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
2440B.958.358039.0492A RT '11,574.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
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2441B.958.358040.0492A LT '11,574.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אויר לבולם קד
2442B.958.358051.0292A RT 568.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אויר לבולם קדמי
2443B.958.358054.0192A 365.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדחס למערכת בולמים
2444B.958.358901.0292A 16,496.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת שסתומים למדחס גובה בולם
2445B.958.358903.0092A 4,271.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבלוק שסתומים קידמי
2446B.958.359030.0192A '7,798.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למוט מייצב קד
2447B.958.359113.0092A '690.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למוט מייצב קד
2448B.958.359114.00PDCC 702.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת צינורות
2449B.958.359125.0292A 2,730.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט ברגי נעילה
2450B.958.361057.00361.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל שחור + צבעוני
2451B.958.361303.02390.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל שחור + צבעוני
2452B.958.361303.0392A 390.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
2453B.958.361303.2092A 379.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל ספייר
2454B.958.362050.0192A 5,720.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל ספייר
2455B.958.362050.02J19 6,335.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגל ספייר
2456B.958.362050.2092A 5,256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
2457B.958.362138.10.88Z92A- 9,925.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
2458B.958.362140.21.88Z92A 11,273.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קדמי
2459B.958.362142.01.9A192A '17,157.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
2460B.958.362150.01.M7Z92A 14,601.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
2461B.958.362151.00.EP892A 15,239.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל ספייר
2462B.958.362533.0092A  267.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לבורג גלגל
2463B.958.362533.1092A 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג גלגל ספייר
2464B.958.362534.0092A 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל ספייר
2465B.958.362543.0092A  RT/LT 44.50 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
2466B.958.375049.00R +L 92A 1,360.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
2467B.958.375049.4092A 1,386.00 ₪זמיןמקוריפורשהגל הינע
2468B.958.421010.0392A '7,224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגל הינע אח
2469B.958.421011.0392A 9,141.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל תיבת הילוכים
2470B.958.426033.0192A 1,461.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל ידית הילוכים
2471B.958.426033.2192A A/T 1,500.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית הילוכים
2472B.958.426069.00.9H692A 2,371.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית הילוכים
2473B.958.426069.00.DE192A-2,371.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור ידית הילוכים
2474B.958.426069.10.9H692A 2,726.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ידית הילוכים
2475B.958.426093.1092A 1,812.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לכבל תיבת הילוכים
2476B.958.426093.5592A LT 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קדמי
2477B.958.503031.03.GRVLT 92A '8,631.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קד
2478B.958.503031.10.GRV92A RT 7,931.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קדמי
2479B.958.503032.03.GRVRT 92A '8,631.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קד

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

2480B.958.503032.10.GRV92A 7,931.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפעיל דלתית מיכל דלק
2481B.958.504153.0392A 197.00 ₪זמיןמקוריפורשהסף פלסטיק רצפה
2482B.958.504211.0092A '224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אח
2483B.958.504231.0092A 860.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה קדמי
2484B.958.504285.0092A 2,682.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום
2485B.958.504711.0092A 2,822.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לתומך לרדיאטור
2486B.958.504731.0092A LT '789.30 ₪זמיןמקוריפורשהבטנה קד
2487B.958.504961.0092A LT '2,358.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה קד
2488B.958.504961.04LT 92 2,477.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה קדמית
2489B.958.504961.0592A RT '2,419.00 ₪זמיןמקוריפורשהבטנה קד
2490B.958.504962.0092A RT 2,490.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל קדמי
2491B.958.504962.01LT 92A '2,590.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לכנף אח
2492B.958.504971.0092A 969.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש אח' שמאל
2493B.958.505045.0092A 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש אח' ימין
2494B.958.505046.0092A-D '118.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לפגוש קד
2495B.958.505049.00RT 92A-D '343.80 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לפגוש קד
2496B.958.505050.0092A 343.80 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר לפגוש קדמי
2497B.958.505061.0092A '4,288.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר קד
2498B.958.505061.1092A-D '4,288.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר קד
2499B.958.505061.2092A '4,288.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר מגן קד
2500B.958.505061.3092A 4,288.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי ערפל קידמי שמאלי
2501B.958.505093.0092A- 349.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר תחתון לפגוש קדמי
2502B.958.505100.00.9B992A '6,180.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר לפגוש קד
2503B.958.505100.10.9B992A 6,180.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קדמי
2504B.958.505109.01LT 92A-D '8,602.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לוו גרירה קד
2505B.958.505155.00.G2LLT 92A 164.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה
2506B.958.505155.40.G2XRT 92A-D '223.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לוו גרירה קד
2507B.958.505156.00.G2LRT 92A 415.10 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה
2508B.958.505156.40.G2X92A LT '223.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש קד
2509B.958.505177.0092A RT 175.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש
2510B.958.505178.0092A 425.30 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קידמי
2511B.958.505217.07.G2X92A '8,092.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
2512B.958.505217.17.G2X92A '7,891.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד
2513B.958.505217.18.G2X92A-D  '8,071.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
2514B.958.505221.12.G2L92A 7,074.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
2515B.958.505221.21.G2L92A 7,074.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
2516B.958.505221.31.G2L92A '7,074.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
2517B.958.505221.40.G2L92A  LT 2,472.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מעבר מים
2518B.958.505245.0092A   RT 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מעבר מים
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2519B.958.505246.0092A 115.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך מגן אחורי פנימי
2520B.958.505309.0192A 7,154.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קד' חשמלי
2521B.958.505321.0192A LT 2,070.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר לפגוש קדמי
2522B.958.505333.00.9B992A RT 510.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר לפגוש קדמי
2523B.958.505334.00.9B992A 1,288.80 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לשפריצר ימין
2524B.958.505334.00.G2X92A RT '244.10 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר לפגוש קד
2525B.958.505334.10.9B992A LT 531.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אחורי
2526B.958.505377.0092A RT 637.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אחורי
2527B.958.505378.0092A  LT 662.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסילה לפגוש אחורי
2528B.958.505393.0092A RT 167.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לפגוש אחורי
2529B.958.505394.0092A 167.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
2530B.958.505411.01.G2X92A-D 6,160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
2531B.958.505411.11.G2X92A '6,160.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אח
2532B.958.505417.60.G2XLT 92A-D '6,160.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לוו גרירה אח
2533B.958.505449.00.G2XRT 92A-D '490.90 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לוו גרירה אח
2534B.958.505450.00.G2X92A 472.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה שמאל
2535B.958.505499.50.9B992A 199.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה ימין
2536B.958.505500.50.9B992A 199.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר למגן אחורי
2537B.958.505521.00.9B992A '5,040.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר אח
2538B.958.505521.10.G2X92A 7,530.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר אח' עליון
2539B.958.505521.50.9B992A 9,644.40 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה אוויר
2540B.958.505535.0092A 183.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל לפגוש קדמי
2541B.958.505550.0192A '439.70 ₪זמיןמקוריפורשהקלקל לפגוש קד
2542B.958.505550.1092A '468.30 ₪זמיןמקוריפורשהקלקל לפגוש קד
2543B.958.505550.2092A '413.30 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת תחתונה למגן קד
2544B.958.505552.0092A 1,418.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח אחורי
2545B.958.505587.0092A 813.50 ₪זמיןמקוריפורשהפח חזית
2546B.958.505594.0292A  LT 3,807.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קדמי
2547B.958.505681.0092A 696.60 ₪זמיןמקוריפורשהגריל שמאלי תחתון
2548B.958.505681.1192A 723.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל פנימי לפגוש
2549B.958.505681.20LT 92A '286.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קד
2550B.958.505681.40.9B992A RT 759.60 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קדמי
2551B.958.505682.0092A RT '828.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קד
2552B.958.505682.1192A לפגוש RT 286.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל פנימי
2553B.958.505682.20RT 92A '723.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל קד
2554B.958.505682.40.9B992A 756.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל אמצע לפגוש קדמי
2555B.958.505683.0192A 1,173.10 ₪זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי
2556B.958.505683.0292A 1,173.10 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קידמי
2557B.958.505683.11L 92A '1,143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט גריל עליון פגוש קד
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2558B.958.505685.00.9B9LT 92A 333.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לגריל עליון
2559B.958.505685.11.9B992A LT 137.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש עליון
2560B.958.505685.20.G2LRT 92A- 667.80 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט גריל קדמי עליון
2561B.958.505686.00.9B992A RT 333.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט גריל עליון
2562B.958.505686.10.9B9RT 92A 137.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לגריל עליון
2563B.958.505686.11.9B992A RT 137.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש עליון
2564B.958.505686.20.G2L92A 694.80 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי בפגוש אחורי
2565B.958.505697.00.9B992A '740.20 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש אח
2566B.958.505771.0092A LT 189.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש
2567B.958.505773.0092A RT 185.40 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש
2568B.958.505774.0092A  LT 185.40 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לכונס אויר
2569B.958.505795.0092A RT 148.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לכונס אויר
2570B.958.505796.0092A 360.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח ניצב
2571B.958.505799.0192A 635.40 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קידמי שמאל
2572B.958.505823.00.9B992A 403.20 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קידמי ימין
2573B.958.505824.00.9B992A 403.20 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס מחזיק לפגוש
2574B.958.505829.0092A '297.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל לספויילר קד
2575B.958.505833.0092A-D '9,905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון לפגוש אח
2576B.958.505834.01.9B992A 2,120.40 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק למגן אחורי
2577B.958.505834.10.6M792A 1,894.60 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון לפגוש אחורי
2578B.958.505834.21.6M792A 838.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר אח' תחתון
2579B.958.505834.55.9B992A 6,000.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל מגן אחורי
2580B.958.505834.60.6M7LT 92A-D '4,363.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפגוש אח
2581B.958.505837.00.9B9LT 92A- 594.90 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת לסופית אגזוז בפגוש אחורי
2582B.958.505837.10.9B9RT 92A-D '846.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לפגוש אח
2583B.958.505838.00.9B9RT 92A 572.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת לסופית אגזוז בפגוש אחורי
2584B.958.505838.10.9B992A '846.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס חיבור לפגוש אח
2585B.958.505863.00L 92A '388.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט גריל תחתון פגוש קד
2586B.958.505877.00.9B9LT 92A 333.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לגריל תחתון
2587B.958.505877.11.9B992A LT 137.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש תחתון
2588B.958.505877.20.G2LRT 92A- 372.60 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט גריל קדמי תחתון
2589B.958.505878.00.9B992A RT 333.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט גריל תחתון
2590B.958.505878.10.9B9RT 92A 137.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לגריל תחתון
2591B.958.505878.11.9B992A RT 137.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש תחתון
2592B.958.505878.20.G2L92A 'לתומך קד LT 387.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פלסטיק
2593B.958.505879.0092A 'לתומך קד RT 241.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פלסטיק
2594B.958.505880.0092A LT '232.20 ₪זמיןמקוריפורשהמגן רוח לפגוש קד
2595B.958.505887.01.9B9LT 92A-D '284.40 ₪זמיןמקוריפורשהמגן רוח לפגוש קד
2596B.958.505887.1192A RT '158.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן רוח לפגוש קד
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2597B.958.505888.01.9B992A-DRT '295.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן רוח לפגוש קד
2598B.958.505888.1192A 158.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש מתחת לפנס ראשי
2599B.958.505889.0092A RT '318.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש קד
2600B.958.505890.0092A '356.40 ₪זמיןמקוריפורשהפח חזית קד
2601B.958.505931.4092A 770.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קידמי ימין
2602B.958.505946.0092A 1,402.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט עליון לפגוש קדמי
2603B.958.505973.00.9B992A 1,162.40 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט תחתון לפגוש קדמי
2604B.958.505974.00.9B992A 478.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
2605B.958.511011.06.GRV92A 23,728.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
2606B.958.511011.10.GRV92A 23,966.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם מכסה מנוע
2607B.958.511359.0092A 272.00 ₪זמיןמקוריפורשהוו סגירה מכסה מנוע
2608B.958.511480.0092A 407.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול מכסה מנוע
2609B.958.511509.0292A 421.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פתיחת מכסה מנוע
2610B.958.511531.0192A 92.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פתיחת מכסה מנוע
2611B.958.511531.0292A 100.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל פתיחת מכסה מנוע
2612B.958.511535.0092A 117.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למכסה מנוע
2613B.958.511611.0092A 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת מטען
2614B.958.512011.04.GRV92A 21,832.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבולם דלת מטען
2615B.958.512345.0192A-27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת תא מטען עליון
2616B.958.512505.0692A 4,934.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
2617B.958.512550.0092A 627.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי  למנעול דלת מטען
2618B.958.512576.01.G2X92A 2,289.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת תא מטען
2619B.958.512705.0192A 943.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
2620B.958.512851.0692A- 2,056.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
2621B.958.512851.0792A 1,785.10 ₪זמיןמקוריפורשהקישות ספויילר תא מטען
2622B.958.512933.0192A 394.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר לדלת תא מטען
2623B.958.512939.01.04192A 2,740.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר אחורי לתא מטען
2624B.958.512939.20.04192A 21,777.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט דלת מטען
2625B.958.512955.01.04192A 577.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל דלת מטען
2626B.958.512955.01.GV992A 1,404.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקול תא מטען
2627B.958.512955.02.M7T92A 1,872.40 ₪זמיןמקוריפורשהכרית מושב נהג
2628B.958.521393.0092A LT 946.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב קדמי
2629B.958.521402.00.D0CLT 92A '7,345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב קד
2630B.958.521405.02.D0CLT 92A 8,511.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב
2631B.958.521445.01.IVE92A 13,553.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לכיסא
2632B.958.521463.00.1E092A 170.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס למסילה
2633B.958.521465.00.1E092A LT '52.00 ₪זמיןמקוריפורשהריפוד גב מושב קד
2634B.958.521801.00.D0A92A RT 7,725.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב קדמי
2635B.958.521830.00.D0A92A '6,953.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב קד
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2636B.958.521830.00.D0C92A LT 6,953.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי ריפוד מושב
2637B.958.521837.00.D0C92A LT 6,953.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד כסא מושב קדמי
2638B.958.521837.01.D0A92A 7,345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב נוסע בז
2639B.958.521838.01.DOC92A 8,788.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
2640B.958.521851.04LT 92A '1,719.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי משענת ראש קד
2641B.958.521901.10.HAART 92A '2,132.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי משענת ראש קד
2642B.958.521902.10.HAALT 92A 2,132.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשענת ראש
2643B.958.521903.01.32X92A שחור RT '2,056.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשענת ראש קד
2644B.958.521912.00.8YRRT 92A 1,943.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשענת ראש
2645B.958.521913.01.32X92A '2,086.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס תושבת מושב אח
2646B.958.522373.0092A '10.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס למושב אח
2647B.958.522373.0192A '11.00 ₪זמיןמקוריפורשהריפוד מושב אח
2648B.958.522405.01.DOC92A-6,004.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מילוי למיכל מתיז מים
2649B.958.528605.0192A LT 83.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קדמית
2650B.958.531011.00.GRV92A RT 17,262.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלת קדמית
2651B.958.531012.00.GRV92A 17,262.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לידית דלת קד' שמאל
2652B.958.531067.00.G2X92A 328.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית לידית דלת קד' ימין
2653B.958.531068.00.G2X92A 328.00 ₪זמיןמקוריפורשהמעצור לדלת
2654B.958.531179.0192A 205.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית דלת אחורי+ קדמי שמאל
2655B.958.531205.00.G2XLT 92A -976.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית דלת קדמי/אחורי
2656B.958.531205.01.G2XLT 92A -1,329.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית דלת קדמי/אחורי
2657B.958.531205.02.G2X92A RT 1,617.60 ₪זמיןמקוריפורשהידית דלת קדמי+אחורי
2658B.958.531206.00.G2X92A RT '1,790.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית דלת אח
2659B.958.531206.01.G2X92A RT '1,352.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית דלת אח
2660B.958.531206.02.G2X92A LT 1,442.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לידית דלת
2661B.958.531209.0092A RT 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לידית דלת
2662B.958.531210.0092A 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לדלת קדמית
2663B.958.531211.00.9B9LT 92A '9.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לדלת קד
2664B.958.531431.02.5APRT 92A '600.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לדלת קד
2665B.958.531432.02.5AP92'קדA 600.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לידית דלת
2666B.958.531879.00.G2XLT- 98.30 ₪זמיןמקוריפורשהבית לידית דלת קדמי חיצוני
2667B.958.531885.0092A LT 745.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת אחורית
2668B.958.533011.00.GRV92A RT 18,200.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת אחורית
2669B.958.533012.00.GRV9A2 LT 16,713.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת קדמית
2670B.958.533717.0492A LT 228.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת אחורית
2671B.958.533717.0592A   RT 551.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת אח
2672B.958.533718.0592A '554.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי ניצב לדלת קד
2673B.958.533761.0092A '1,218.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי ניצב לדלת קד
2674B.958.533761.0292A '1,628.60 ₪זמיןמקוריפורשהגומי ניצב לדלת קד
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2675B.958.533762.01L 92A '1,566.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוילון לדלת אח
2676B.958.536313.00.5Q0LT 92A '1,606.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוילון דלת אח
2677B.958.536313.00.6W092A 1,606.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע וילון אח' שמאל
2678B.958.536317.01.3W492A 2,110.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע הרמת  וילון אחורי
2679B.958.536318.01.3W492A 2,110.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע הרמת  וילון אחורי
2680B.958.536318.02.3W4LT 92A '2,110.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט לוילון אח
2681B.958.536989.00LT 204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי דלת קד' פנימי
2682B.958.537365.0092A RT+LT 1,998.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי פנימי משקוף דלת
2683B.958.537911.0092A 2,455.20 ₪זמיןמקוריפורשהמפתח גולם חרוט
2684B.958.538916.0092A 457.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת אחורית
2685B.958.539911.0092A 2,278.80 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית טורבו
2686B.958.541111.3292A-D '13,779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד
2687B.958.541111.4192A-D '7,245.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד
2688B.958.541111.4292A LT 7,245.20 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דופן קדמי
2689B.958.542311.01RT 92A- 1,100.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון לחלון קדמי
2690B.958.542462.02LT 92A-D '1,463.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
2691B.958.542511.01RT 92A-D '2,360.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
2692B.958.542512.01LT 92A-D '2,360.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת אח
2693B.958.542611.00LT 92A-D '2,385.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת אח
2694B.958.542611.0192A LT '2,385.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת אח
2695B.958.542611.05RT 92A-D '750.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת אח
2696B.958.542612.0192A RT '2,385.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת אח
2697B.958.542612.0592A 2,360.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת תא מטען
2698B.958.545011.1192A 6,243.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת תא מטען
2699B.958.545011.1792A 6,252.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון בדשבורד
2700B.958.552189.01.6W092A LT '1,288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור קד
2701B.958.552703.01.G0B92A RT 3,245.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור
2702B.958.552704.01.G0B92A RT 1,409.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור
2703B.958.552704.0492A RT 1,409.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור
2704B.958.552704.04.G0B92A LT 1,409.30 ₪זמיןמקוריפורשהפתח איוורור אמצעי
2705B.958.552727.01.G0B92A 3,420.00 ₪זמיןמקוריפורשהפתח איוורור אמצעי צד ימין
2706B.958.552728.01.G0B92A 3,565.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור בקונסולה
2707B.958.553203.02.G0B92A 701.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איררור בקונסולה
2708B.958.553204.00.G0B92A RT 701.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור אחורי
2709B.958.553204.02.G0B92A 701.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה לקונסולה אמצעי
2710B.958.553207.04.21U92A 2,300.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשענת יד לקונסולה  אפור
2711B.958.553207.04.7EG92A 2,300.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית פתיחה למשענת יד
2712B.958.553207.06.32X92A 3,125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית פתיחה למשענת יד
2713B.958.553207.40.32X92A 3,531.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למכסה קונסולה
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2714B.958.553289.01.6W092A 345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת לקונסולה מרכזי
2715B.958.553375.00.6W092A 977.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבסיס לכוסות
2716B.958.553981.0092A LT '381.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית אחיזה דלת קד
2717B.958.555161.00.32X92A 951.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית לדלת
2718B.958.555227.00.4U0LT 92A '826.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק עמוד קד
2719B.958.555233.07.7F392A 966.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אמצעי לחגורת בטיחות ימין
2720B.958.555240.07.2W092A 18,864.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס
2721B.958.555385.0092A 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לידית אחיזה דלת
2722B.958.555393.00.6W092A 167.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט פנימי לדלת
2723B.958.555420.00.6BBRT 9PA-  959.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי צדדי בתא מטען
2724B.958.555462.00.DK4LT -92A- 1,528.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בריפוד דלת אחורי
2725B.958.555551.00.6W092A 1,319.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בריפוד דלת אח
2726B.958.555552.00.6W0RT 92A 1,060.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט פנימי  לדלת תא
2727B.958.555588.00.4H092A 622.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת תא מטען
2728B.958.555601.00.L0L92A 5,801.00 ₪זמיןמקוריפורשהריפוד דלת תא מטען
2729B.958.555601.00.M0CLT  92A- 2,445.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית אחיזה קדמי
2730B.958.555608.01.4H092A 285.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס למיזוג
2731B.958.555903.01.5Q092A 1,345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטי למכסה מנוע
2732B.958.556442.00.01CL 92A 684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למנוע
2733B.958.556583.03.01C92A 265.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטי אמצעי
2734B.958.556806.01.01C92A 327.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטי אמצעי
2735B.958.556806.01.9B992A LT '327.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לדלת חלון קד
2736B.958.559317.00.GW192-ימיןA 336.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל חלון חלון קדמי
2737B.958.559318.00.GW192-ימיןA 896.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל חלון חלון קדמי
2738B.958.559318.01.GW192A LT '896.40 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לשמשה קד
2739B.958.559327.00.9B992A RT '241.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לשמשה קד
2740B.958.559328.00.9B992A LT '241.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל לדלת חלון אח
2741B.958.559351.00.GW192A RT '489.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל חלון דלת אח
2742B.958.559352.02.GW1RT 92A '543.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקול חלון אח
2743B.958.559382.10.GW192A LT '1,316.70 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לניקל חלון דלת אח
2744B.958.559473.0092A RT '17.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לניקל חלון דלת אח
2745B.958.559474.0092A LT 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל דיזל
2746B.958.559499.10.0C1LT 92A '325.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל דיזל כנף קד
2747B.958.559499.1192A RT 822.60 ₪זמיןמקוריפורשהסמל דיזל
2748B.958.559500.10.0C192A LT '325.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לניקל חלון דלת קד
2749B.958.559521.0092A RT '17.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לניקל חלון דלת קד
2750B.958.559522.0092A  LT 17.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
2751B.958.559553.00.9B992A RT 2,721.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
2752B.958.559554.00.9B992A LT 2,708.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לשמשה קדמית
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2753B.958.559587.0092A RT 68.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לשמשה קדמית
2754B.958.559588.0092A-D '68.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לסמל קד
2755B.958.559601.0092A-D '3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קד
2756B.958.559601.0292A 754.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאיין מט
2757B.958.559675.00.0C192A 787.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאיין ניקל
2758B.958.559675.0192A 601.20 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאיין שחור
2759B.958.559675.0292A ניקל GTS 384.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קאיין
2760B.958.559675.2092A מט S 325.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קאיין
2761B.958.559676.00.0C192A S 492.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאיין
2762B.958.559676.0192A 606.60 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאיין טורבו ניקל
2763B.958.559677.0192A 1,255.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל פורשה ניקל
2764B.958.559687.0192A '1,323.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל לוגו פורשה אח
2765B.958.559687.02RT 92A '575.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט קשת לדלת אח
2766B.958.559710.50.G2X92A 384.00 ₪זמיןמקוריפורשהכלפס לפס קישוט
2767B.958.559719.0092A LT '14.00 ₪זמיןמקוריפורשהקשת כנף קד
2768B.958.559727.11.9B992A LT '2,400.60 ₪זמיןמקוריפורשהקשת כנף קד
2769B.958.559727.20.9B992A RT 2,400.60 ₪זמיןמקוריפורשהכנפון לכנף קדמי
2770B.958.559728.00.9B992A RT '1,261.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת כנף קד
2771B.958.559728.11.9B992A RT '2,400.60 ₪זמיןמקוריפורשהקשת כנף קד
2772B.958.559728.20.9B992A LT 2,400.60 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט קדמי
2773B.958.559787.04.G2X92A RT 3,529.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט קדמי
2774B.958.559788.04.G2X92A LT 3,509.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט אחורי
2775B.958.559789.00.G2X92A RT 2,230.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט אחורי
2776B.958.559790.00.G2XLT 92A '2,218.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנפון לכנף קד
2777B.958.559819.00.9B992A RT 864.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנפון לכנף קדמי
2778B.958.559820.00.9B9RT 92A '412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת קד' חלק קד
2779B.958.559820.50.G2X92A LT '592.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת כנף אח
2780B.958.559827.20.9B9LT 92A '2,400.60 ₪זמיןמקוריפורשהקשט כנף אח
2781B.958.559827.30.G2XRT 92A '1,100.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת אח' חלק קד
2782B.958.559828.00.9B992A 521.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת לכנף אח' ימין
2783B.958.559828.10.9B992A RT '2,400.60 ₪זמיןמקוריפורשהקשת כנף אח
2784B.958.559828.20.9B992A 2,460.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט לדלת
2785B.958.559908.00.7Z792A LT 1,011.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט לכנף קדמי
2786B.958.559959.01.G2X92A RT 450.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט לכנף קדמי
2787B.958.559960.00.G2X92A RT 1,254.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט לכנף קדמי
2788B.958.559960.01.G2X92A LT 1,137.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת לכנף אחורי
2789B.958.559989.00.9B992A 312.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת גג פנורמי
2790B.958.562049.0192A 9,196.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוילון לגג פנורמי
2791B.958.562307.01.0F892A 7,830.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגג פנורמי
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2792B.958.562459.0392A 1,021.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן רוח פנורמה
2793B.958.562651.00.9B992A 1,723.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהערכה למנגנון גג פנורמי
2794B.958.562738.0092A 2,883.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט כבלים לוילון גג
2795B.958.562870.1092A 492.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשחה למנגנון גג פנורמי
2796B.958.562900.0192A 322.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר למזגן
2797B.958.572219.0092A 295.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידה פנימית למזגן
2798B.958.572301.0492A 9,879.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפוח פנימי למזגן
2799B.958.572342.0292A 3,453.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק טורפדו
2800B.958.572564.01.9B9LT 92A 527.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק טורפדו
2801B.958.572729.10.9B9RT 92A 255.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק טורפדו
2802B.958.572730.10.9B992A 255.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן מזגן
2803B.958.572805.0292A 165.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום מעבר מים
2804B.958.572809.0092A 490.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום לצינור חימום
2805B.958.572810.00659.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למשאבת אוויר
2806B.958.572830.0092A 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מזגן
2807B.958.573111.0292A 5,488.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מזגן
2808B.958.573721.1092A '997.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס פנימי לפגוש קד
2809B.958.575291.00LT 92A '913.60 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן קד
2810B.958.575321.0092A לקולר LT 580.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס חיצוני
2811B.958.575321.10LT 92A 1,375.20 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר
2812B.958.575321.2092A '646.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן טורבו קד
2813B.958.575322.0092A לקולר RT 565.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס חיצוני
2814B.958.575322.10RT 92A 795.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר
2815B.958.575322.2092A 646.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר אמצעי
2816B.958.575323.2092A 1,896.30 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר קד' אמצעי
2817B.958.575323.3192A 1,329.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר לקולר
2818B.958.575641.2192A לקולר LT 2,160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס פנימי
2819B.958.575641.3092A '2,018.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן טורבו אח
2820B.958.575642.2092A לקולר RT 787.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס פנימי
2821B.958.575642.3092A 2,160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
2822B.958.602101.0092A 530.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתנע
2823B.958.604109.0092A 5,738.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
2824B.958.605241.0092A 349.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ שמן
2825B.958.606081.7092A 152.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן קד' לממיר
2826B.958.606128.0192A 1,558.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן קד' לממיר
2827B.958.606129.0192A 1,558.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לטמפרטורה
2828B.958.606135.1192A- 388.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן אחורי בממיר קטליטי
2829B.958.606136.104-6 92A 1,167.50 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
2830B.958.606137.0192A 1,168.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ במערכת פליטה
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2831B.958.606151.1092A 553.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן למדה
2832B.958.606172.1192A 2,012.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
2833B.958.606172.201,913.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ דלק
2834B.958.606230.3092A 886.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לאגזוז
2835B.958.606261.2392A 3,310.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה אגזוז
2836B.958.606288.0192A 1,170.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
2837B.958.606288.1092A 1,176.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה במסנן חלקיקים
2838B.958.606288.4092A 1,176.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מהירות
2839B.958.606405.02662.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
2840B.958.606433.0092A-678.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן גל ארכובה
2841B.958.606576.1092A 52.40 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
2842B.958.606688.00EGR 92A 1,268.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמרטורה ל
2843B.958.606688.2192A 1,285.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
2844B.958.606688.3192A 1,279.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן+ מודול
2845B.958.606807.0192A 4,903.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן+ מודול
2846B.958.606807.1192A 4,903.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ממסרים פנימי+נפץ
2847B.958.610308.00970 1,839.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצבר
2848B.958.611092.2192A 3,382.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצבר 105 אמפר
2849B.958.611105.2192A- 4,195.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל מינוס
2850B.958.611181.1092A 558.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממסר ניתוק מצבר
2851B.958.611205.0092A 862.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמה למערכת בלמים
2852B.958.612321.01-92A 308.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לפגוש קדמי
2853B.958.612331.1092A\970 '1,163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לבלם קד
2854B.958.612365.0092A '282.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לבלם אח
2855B.958.612365.5092A 187.00 ₪זמיןמקוריפורשהדוידה לצמת חוטים
2856B.958.612371.0092A 182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למראה
2857B.958.612489.6092A 813.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע חשמלי ליחידה פנימית למזגן
2858B.958.612511.0192A LT 1,064.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למושב קדמי
2859B.958.612781.0092A- 731.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לצמת בלמים אחורי
2860B.958.612821.019P2A 307.70 ₪זמיןמקוריפורשהידית איתות + שעון קפיצי
2861B.958.613019.0092A 2,569.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתגים בקונסולה אמצעית
2862B.958.613135.0092A 1,281.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג הרמת שמשה
2863B.958.613156.03.DML92A 815.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג בלם יד
2864B.958.613163.00.5Q0993 93.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג לביטול כרית אוויר
2865B.958.613165.0092A 356.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח מתגים בקונסולה
2866B.958.613175.0092A 1,028.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג בלם חנייה
2867B.958.613251.0092A 528.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג אורות
2868B.958.613533.0392A 648.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג אורות
2869B.958.613533.0595B 489.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח פיקוד עליון
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2870B.958.613943.0492A 3,784.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח מתגים בקונסולה עליונה
2871B.958.613951.0292A 4,730.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח מתגים בקונסולה עליונה
2872B.958.613951.0492A 4,730.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקונסולה לגג
2873B.958.613953.0492A 4,730.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב דלת תא מטען
2874B.958.618080.0292A 2,797.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב דלת תא מטען
2875B.958.618080.0492A 4,637.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כרית אויר
2876B.958.618201.0292A 6,889.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב כרית אויר
2877B.958.618201.0392A 8,804.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן קדמי לכרית אויר
2878B.958.618220.0092A 968.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן קד לכרית אויר
2879B.958.618222.0092A 979.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן קד' לכרית אוויר
2880B.958.618222.1092A 517.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת אחורי
2881B.958.618279.0492A-2,583.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת חשמל אחורי
2882B.958.618279.1692A 2,242.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר לפנס ראשי
2883B.958.618381.0192A 4,379.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב לפנס קסנון
2884B.958.618381.1095B 4,497.00 ₪זמיןמקוריפורשהמודול למושב כיסא נוסע
2885B.958.618553.1092A 243.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע
2886B.958.618603.0092A- 8,905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע
2887B.958.618604.0092A 8,825.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע
2888B.958.618605.1092A 11,351.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב תיבת העברה
2889B.958.618755.0592A '3,784.00 ₪זמיןמקוריפורשהמודול לדלת צד נהג קד
2890B.958.618793.0392A 1,159.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן דלק
2891B.958.620421.0092A 969.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
2892B.958.620831.00RT 92A- 921.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
2893B.958.620832.0292A 863.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למגב צד נהג
2894B.958.628028.0092A 756.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למגב צד נוסע
2895B.958.628029.0092A 756.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למגב אחורי
2896B.958.628040.0092A-D 286.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגב אחורי
2897B.958.628050.0192A- 115.00 ₪זמיןמקוריפורשהעין למתיז מגב אחורי
2898B.958.628078.0092A '101.90 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לזרוע מגב אח
2899B.958.628122.0092A  LT 71.00 ₪זמיןמקוריפורשהעין למתיז פנס ראשי
2900B.958.628161.00LT 92A 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז מים לפנס ראשי
2901B.958.628161.1092A 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהעינית למתיז מים
2902B.958.628162.00RT 92A 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז מים לפנס ראשי
2903B.958.628162.1092A 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז לפנס ראשי
2904B.958.628180.00992A LT 388.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
2905B.958.628185.0092A RT 168.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
2906B.958.628186.0092A 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
2907B.958.628186.1092A 168.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
2908B.958.628186.2192A 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים פנס ק
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2909B.958.628301.00.G2X92A 175.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים לפנס ק
2910B.958.628302.00.G2XLT 92A 175.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים
2911B.958.628303.00.G2XRT 92A 326.90 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים
2912B.958.628304.00.G2X92A-D 446.40 ₪זמיןמקוריפורשהסט מגבים קדמי
2913B.958.628939.0092A 488.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס בלם
2914B.958.631050.11LT -92A- 966.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
2915B.958.631061.0192A 2,803.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח' ימין חיצוני
2916B.958.631062.0092A 2,881.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח' שמאל פנימי
2917B.958.631065.0092A 2,806.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח' ימין פנימי
2918B.958.631066.00LT 92A 2,806.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן
2919B.958.631071.00RT 92A 239.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן
2920B.958.631072.00LT 92A-D 240.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח' פנימי
2921B.958.631093.02RT 92A-D 2,502.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי פנימי
2922B.958.631094.02RT 92A 250.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח' פנימי
2923B.958.631094.12LT 92A-D 3,230.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי חיצוני
2924B.958.631095.04RT 92A-D 3,928.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי חיצוני
2925B.958.631096.0492A 3,043.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי ימין
2926B.958.631096.14LT 92A-D '3,043.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן קד
2927B.958.631101.0092A LT '330.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן קד
2928B.958.631101.10LT 92A- 245.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורה למראה חיצונית
2929B.958.631101.31RT 92A-D '347.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן קד
2930B.958.631102.0092A 255.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן
2931B.958.631102.10LT 92A-D 264.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס דמה בפגוש אחורי
2932B.958.631105.00LT 92A 144.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל אחורי
2933B.958.631105.10RT 92A-D 801.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס דמה בפגוש אחורי
2934B.958.631106.00RT 92A 144.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל אחורי
2935B.958.631106.1092A 801.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית קפיץ לתושבת פנס ראשי
2936B.958.631160.00LT 92A-D 192.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2937B.958.631173.01RT 92A-D 2,931.60 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2938B.958.631174.0192A LT 2,931.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2939B.958.631177.0192A LT 11,625.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2940B.958.631177.02LT 92A 11,625.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2941B.958.631177.21LT 92A 8,032.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2942B.958.631177.3192A RT 10,936.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2943B.958.631178.0192A RT 11,625.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2944B.958.631178.02RT 92A 11,625.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2945B.958.631178.21RT92A- 8,032.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2946B.958.631178.31LT 92A-D '10,936.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה קד
2947B.958.631181.0092A LT 3,008.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה קדמי
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2948B.958.631181.1092A RT 1,980.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה קדמי
2949B.958.63118110RT 92A-D '1,980.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה קד
2950B.958.631182.00RT -92A- 2,258.60 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה
2951B.958.631182.1092A 1,980.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן ימין
2952B.958.631182.31RT 92A 2,977.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה בפגוש
2953B.958.631182.4192A 2,289.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל תושבת פנס ראשי
2954B.958.631194.0292A 112.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פנס אחורי ימין פנימי
2955B.958.631266.00LT 92A 226.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2956B.958.631283.01LT 92A 14,295.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2957B.958.631283.21RT 92A 14,295.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2958B.958.631284.01RT 92A 15,453.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
2959B.958.631284.2192A   LT 14,295.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנועל לפנס ראשי
2960B.958.631519.0092A  RT 812.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל לפנס ראשי
2961B.958.631520.00LT 92A- 812.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורה למראה חיצונית
2962B.958.631615.0092A 463.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס תאורה פנימי בדלת
2963B.958.632411.00199.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורה למראה חיצונית
2964B.958.632501.0092A  (LT) 145.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצופר נמוך
2965B.958.635105.0192A  (LT) 306.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצופר נמוך
2966B.958.635105.0592A (RT) 331.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר גבוה
2967B.958.635106.01LT 92A 332.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר גובה
2968B.958.635107.05RT 92A 325.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר נמוך
2969B.958.635108.0592A 325.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט
2970B.958.637946.0092A 1,684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
2971B.958.637946.0292A 1,991.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט  לדלת
2972B.958.637946.0392A 1,824.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
2973B.958.637947.0295B/92A 1,991.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
2974B.958.637950.0292A 1,991.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח שעונים
2975B.958.641144.1192AD 22,984.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצפן
2976B.958.641401.0092A 3,906.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון לדשבורד
2977B.958.641501.1392A 4,570.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון לדשבורד
2978B.958.641501.1592A 5,163.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבר לרדיו
2979B.958.645302.0292A 3,207.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי לכרית
2980B.958.652568.0492A 2,350.00 ₪זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי
2981B.958.652568.1492A 2,106.00 ₪זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
2982B.958.653101.0492A- 8,513.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח פיקוד מזגן
2983B.958.653101.089PA 7,710.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
2984B.958.653102.0492A 8,515.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
2985B.958.653102.0592A 7,506.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
2986B.958.653302.0192A 3,435.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
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2987B.958.701105.05.9B992A 552.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
2988B.958.701105.10.9B992A 130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
2989B.958.701105.16.9B992A 227.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט לגלגל ספייר
2990B.958.721101.0092A 255.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט גלגל ספייר
2991B.958.721102.1092A 180.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט גלגל ספייר
2992B.958.721111.0595B 40.00 ₪זמיןמקוריפורשהגיק הרמה
2993B.958.721211.01LT 786.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי מנגנון למראה
2994B.958.731019.00.9B992A RT 290.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי מנגנון למראה
2995B.958.731020.00.9B9LT 92A- 290.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2996B.958.731055.04RT 92A- 2,088.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
2997B.958.731056.0392A LT 1,980.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי מנגנון למראה
2998B.958.731085.00.9B992A  RT 290.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי מנגנון למראה
2999B.958.731086.00.9B9LT 92A- 290.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למראה חיצונית
3000B.958.731407.01.9B992A LT 1,479.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
3001B.958.731507.00.9B992A  RT 1,120.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
3002B.958.731508.00.9B9LT 92A 1,120.00 ₪זמיןמקוריפורשהמראה
3003B.958.731521.1092A 2,646.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3004B.958.731521.20LT 92A-D 687.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3005B.958.731521.3092A 1,860.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3006B.958.731522.00RT 92A-D 687.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3007B.958.731522.1092A RT 1,860.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3008B.958.731522.2092A 687.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה ימין
3009B.958.731522.30LT 92A 3,970.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית למראה
3010B.958.731527.00.9B992A LT 582.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית למראה
3011B.958.731527.10.9B992A LT 582.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית למראה
3012B.958.731527.11.9B992A RT 1,007.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית למראה
3013B.958.731528.10.9B992A LT 582.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה
3014B.958.731537.00.G2X92A RT 523.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה
3015B.958.731538.00.G2X92A LT 523.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן שמש קדמי
3016B.958.731551.07.AZ292A RT 1,803.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן שמש
3017B.958.731552.07.AY1LT 92A 1,803.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לזרוע מראה
3018B.958.731679.00LT- 92A- 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה חיצונית
3019B.958.731751.00.G2X92A LT 1,805.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות קדמי
3020B.958.803001.01.HCP92A RT 3,826.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות קדמי
3021B.958.803002.01.HCP92A RT 3,448.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות קדמי
3022B.958.803002.02.HCP92A RT 3,448.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות אחורי
3023B.958.803050.01.HCP92A LT 1,513.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות אחורי
3024B.958.803051.01.HCPLT 92A- 1,513.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אויר וילון
3025B.958.803069.0292A 3,970.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אוויר להגה
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3026B.958.803074.00.6W092A 9,230.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אוויר להגה
3027B.958.803074.01.6W09,230.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטיחות שמאל
3028B.958.803755.00.YLZUSA '1,113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט רפידות קד
3029B.958351939.10PDCC 2,652.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת צינורות
3030B.958359125.0292A RT 2,730.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3031B.958631178.0295B 11,625.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט כלים
3032B.95B.01210695B 620.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לג"ק הרמה
3033B.95B.01210995B 182.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לכלי גלגל ספייר
3034B.95B.01212995B- 36.10 ₪זמיןמקוריפורשהמגבר לאנטנה
3035B.95B.035225.A95B- 820.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול אנטנה לרדיו
3036B.95B.035225.FU.S.B 431.10 ₪זמיןמקוריפורשהשקע
3037B.95B.035252.A95B- 355.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לרכב
3038B.95B.044000.0195B 2,496.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהשטיח אחורי לתא מטען
3039B.95B.044800.1895B 1,110.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי שחור
3040B.95B.044800.31.1E095B '1,110.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי בז
3041B.95B.044800.31.4H095B 1,027.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי שחור
3042B.95B.044800.43.1E0L 95B '1,179.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן חיצ
3043B.95B.117335.00RT 95B- 305.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר קדמי
3044B.95B.11733695B 443.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן קולר פנימי
3045B.95B.117339.0095B RT- 208.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר אחורי
3046B.95B.11734095B 220.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס+ מאוורר מנוע
3047B.95B.121003.A95B 8,816.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן
3048B.95B.121093.A95B 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי חשמלי
3049B.95B.121257.AY95B 1,080.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי חשמל
3050B.95B.121257.Y95B 2,519.20 ₪זמיןמקוריפורשהפחית למגן אבנים
3051B.95B.121289.AL 95B 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס פנימי לגריל
3052B.95B.121333.00.1E0L 95B 143.00 ₪זמיןמקוריפורשהקצה כונס אויר עליון
3053B.95B.121673.00.1E0LT 95B 122.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקצה כונס אויר תחתון
3054B.95B.121699.F.1E095B 175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לחיישן
3055B.95B.121700.B.1E095B 185.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
3056B.95B.121707.B95B 476.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
3057B.95B.121707.F95B 1,178.10 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
3058B.95B.121707.G95B 1,245.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר אמצעי לגריל חשמלי
3059B.95B.121710.A.1E0RT 95B 1,010.50 ₪זמיןמקוריפורשהבית מסנן אויר
3060B.95B.128607.00RT 95B- 1,497.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מסנן אויר
3061B.95B.129607.0095B 1,497.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
3062B.95B.129620.0095B- 261.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן קולר טורבו
3063B.95B.12966995B- 21.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לבורג מצנן טורבו
3064B.95B.129734AD BLUE 95B 21.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור הזרקה
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3065B.95B.131984.0095B 921.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור יניקת אויר
3066B.95B.145762.A95B 1,538.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן קולר לטורבו
3067B.95B.145803.BRT 95B- 4,378.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן קולר
3068B.95B.145804.B95B- 4,644.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה למצנן קולר טורבו
3069B.95B.145977LT 95B '33.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אח
3070B.95B.253611.AYLT 95B '5,890.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לסופית אגזוז אח
3071B.95B.253681.CRT 95B '611.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לסופית אגזוז אח
3072B.95B.253681.D95B 611.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
3073B.95B.260367.C95B 1,009.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
3074B.95B.260702.A95B 774.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתיבת העברה
3075B.95B.341010.X95B- 18,304.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט מייצב קדמי
3076B.95B.411309.E95B- 1,533.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לגומי מוט מייצב קדמי
3077B.95B.411336.0095B 62.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה שחור
3078B.95B.41909195B 7,809.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה בי"ז
3079B.95B.419091.AA.9J995B- 7,720.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה שחור
3080B.95B.419091.AA.A3495B- 8,066.90 ₪זמיןמקוריפורשהגלגל הגה שחור
3081B.95B.419091.AK.A3495B- 8,928.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
3082B.95B.419506.AD95B- 8,627.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט הגה תחתון
3083B.95B.419753.D95B- 2,275.10 ₪זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
3084B.95B.423055.AC95B 14,545.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל רזברי
3085B.95B.601011.J95B- 4,753.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
3086B.95B.601151.A.OC6RT 95B '356.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
3087B.95B.615301.0095B- 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
3088B.95B.615301.H95B 1,403.50 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם
3089B.95B.615301.J95B 1,522.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קידמי
3090B.95B.615301.MLT 95B '1,123.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
3091B.95B.615302.00LT 95B '1,403.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
3092B.95B.615302.F95B 1,403.50 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת בלם קידמי
3093B.95B.615302.J95B '1,522.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת בלם אח
3094B.95B.615601.A95B 842.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת בלם אחורי
3095B.95B.615601.D95B 1,073.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
3096B.95B.615601.G95B 815.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קידמי
3097B.95B.698151.C95B '1,600.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידת בלם קד
3098B.95B.698151.E95B 1,472.50 ₪זמיןמקוריפורשהסט קפיצים
3099B.95B.698451.ALT 95B- 1,816.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק לגק קדמי
3100B.95B.802829.B.9B9RT 95B -306.50 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק לגק קדמי
3101B.95B.802830.B.9B9LT-95B- 387.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק לגק אחורי
3102B.95B.802847.A.9B9RT -95B 306.50 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק לגק אחורי
3103B.95B.802848.A.9B995B 170.30 ₪זמיןמקוריפורשהמוט חיזוק גשר עליון
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3104B.95B.803228.0095B 652.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח מגן אבנים
3105B.95B.805241.00L 95B 832.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח חזית
3106B.95B.805295.CL 95B 632.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך תחתון לפח חזית
3107B.95B.805527.00RT 95B 224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך תחתון לפח חזית
3108B.95B.805528.00RT 95B 584.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק למצנן  קולר
3109B.95B.805594.00.C95B '670.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לפח רשר קד
3110B.95B.805806.G.1E095B LT '302.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לתומך פגוש אח
3111B.95B.805885.0095B RT '82.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לתומך פגוש אח
3112B.95B.805886.0095B 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח גשר עליון
3113B.95B.805931.G95B '1,018.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר מגן קד
3114B.95B.807061.00.1E095B 1,276.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה
3115B.95B.807156.G2XL 95B 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפנס ראשי
3116B.95B.807173.A.1E095B 163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קידמי
3117B.95B.807217.C.G2X92A 16,020.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קד' חיצוני
3118B.95B.807221.A.G2XLT 95B '2,143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך מגן אח
3119B.95B.807253.00RT 95B '183.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
3120B.95B.807254.0095B 183.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לתושבת מצלמת רוורס
3121B.95B.807286.0095B 18.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
3122B.95B.807287.00.1E095B 252.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מספר
3123B.95B.807287.A.1E095B 511.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
3124B.95B.807287.B.1E095B GTS 196.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית
3125B.95B.807287.K.1EO95B 547.20 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למנעול מכסה מנוע
3126B.95B.807333.0095B '126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
3127B.95B.807417.D.G2X95B '5,726.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
3128B.95B.807417.G.G2X95B '5,726.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר מגן אח
3129B.95B.807521.M.1E095B 1,857.00 ₪זמיןמקוריפורשהקלקר מגן קידמי
3130B.95B.807550.B95B '385.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל מגן קד
3131B.95B.807550.GLT 95B '372.50 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפגוש אח
3132B.95B.807571.00RT 95B '214.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפגוש אח
3133B.95B.807572.00L 95B '214.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קד
3134B.95B.807681.00.1E0RT 92A '183.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל במגן קד
3135B.95B.807682.00.1E095B 180.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי
3136B.95B.807683.H.1E095B עליון L 1,947.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט גריל
3137B.95B.807685.00.1E0L 95B 108.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפנס ערפל
3138B.95B.807795.B.1E0L 95B '75.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי בפגוש קד
3139B.95B.807819.00.1E095B '177.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לגריל קד
3140B.95B.807820.00.1E095B '177.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן גחון פגוש קד
3141B.95B.807833.00.6M795B '3,927.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר תחתון מגן אח
3142B.95B.807834.A.1E095B '1,533.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן גחון פגוש אח
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3143B.95B.807837.A.6M795B 11,037.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט גריל עליון
3144B.95B.807877.00.1E0L 95B '94.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש קד
3145B.95B.807889.CRT 95B- 217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לכונס אויר
3146B.95B.807890.C95B 315.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למצלמת רוורס
3147B.95B.807997.00.1E0L 95B '37.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לכנף קד
3148B.95B.809961.ERT 92A '754.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה קד
3149B.95B.809962.DRT 95B- 671.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
3150B.95B.809962.FLT- 95B- 1,968.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איורור אמצעי
3151B.95B.819201.D.G0B95B 928.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לגריל למצנן מים
3152B.95B.820746.A95B 295.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קידמי שמאל
3153B.95B.821101.CY.GRV95B 2,714.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קידמי ימין
3154B.95B.821102.CY.GRV95B-  2,714.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
3155B.95B.823031.DY.GRV95B-  21,989.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
3156B.95B.823031.GY.GRV95B 21,989.00 ₪זמיןמקוריפורשהוו למעול מכסה מנוע
3157B.95B.823259.AL 95B 122.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר למכסה מנוע
3158B.95B.823301.B95B 295.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם מכסה מנוע
3159B.95B.823359.0095B 254.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעל מכסה מנוע
3160B.95B.823509.A95B 367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה פנימית למכסה מנוע
3161B.95B.823739.00L 95B '21.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן בוץ קד
3162B.95B.825101.A.1E095B 310.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי ריצפה ימין
3163B.95B.825206.C95B 2,048.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק ריצפה
3164B.95B.825370.D95B 1,048.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קידמי ימין
3165B.95B.831022.A.GRV95B 20,070.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה פנימית לדלת
3166B.95B.83791195B 1,638.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי גשם אחורי ימין
3167B.95B.839476.C.GV995B 957.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי גשם אחורי ימין
3168B.95B.839476.GV9R 95B '957.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט דופן דלת קד
3169B.95B.853318.B95B 253.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט לדלת אחורי שמאל
3170B.95B.853351.CRT -95B- 903.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
3171B.95B.853564.1E095B 1,777.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל מקאן
3172B.95B.853675.0095B 281.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל טורבו
3173B.95B.853675.B95B 947.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל פורשה
3174B.95B.853687.00RT 95B '420.30 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה סף דלת קד
3175B.95B.853824.0095B 218.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי שמאל
3176B.95B.853827.A.1E0RT 95B '155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה סף דלת אח
3177B.95B.853932.00LT -95B- 271.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל דיזל לכנף קדמי
3178B.95B.854499.A95B 736.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף ימין
3179B.95B.854932LT- 245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לתריס איורור אמצעי
3180B.95B.857190.E.OT195B 991.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מאפרה מושלם
3181B.95B.857273.  .CZ095B 688.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מאפרה
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3182B.95B.857311.0095B 192.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למגירה בדשבורד
3183B.95B.858100. N.7J095B 612.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום התפשטות
3184B.95B.89803195B 1,339.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט דלת קידמי ימין
3185B.95B.898562.0.K195B 3,999.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט לדלת קידמי ימין
3186B.95B.898562.0K195B 3,999.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט לדלת אחורי ימין
3187B.95B.898566.0K195B 3,812.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
3188B.95B.90725395B '260.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לרפידות קד
3189B.95B.907253.0095B 252.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לרפידות בלם קידמי
3190B.95B.907253.A92A 259.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב ניווט מערכות
3191B.95B.907530.E991 2,773.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול בקרת חניה
3192B.95B.919475.BLT 95B 1,980.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3193B.95B.941029.BTLT 95B 10,234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3194B.95B.941029.CTRT  95B 12,779.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3195B.95B.941030.CBLT 95B 10,234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3196B.95B.941059.BTL 95B  9,020.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס
3197B.95B.941121.B95B 256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס
3198B.95B.941122.BL 95B '256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה קד
3199B.95B.941181.ART 95B '978.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה קד
3200B.95B.941182.A95B 962.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך כיוון תושבת פנס ראשי
3201B.95B.941451.C95B- 326.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתאם לצינור נשם
3202B.95B.941741.A95B '93.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהאור בלם אח
3203B.95B.945097.0095B 521.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח' שמאל בפגוש
3204B.95B.945725.JRT 95B '754.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס בפגוש אח
3205B.95B.945726.J95B 754.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר נמוך
3206B.95B.951211.B95B 280.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר גבוה
3207B.95B.951212.B95B 277.00 ₪זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי לכרית אויר
3208B.95B.953568.BL 95B 1,591.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז מים
3209B.95B.955099.A95B 372.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז לפנס ראשי
3210B.95B.955978.0095B 498.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חשמל לדלת נהג
3211B.95B.971029.BK95B '704.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לפגוש קד
3212B.95B.971095.A95B '917.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט מגבים קד
3213B.95B.998001.00993 95 - 260.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטם לראש מנוע
3214B.964.104115.20993 152.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה תזמון
3215B.964.105140.01993 95 - 24.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למותח תזמון
3216B.964.105177.03993 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה טיימינג
3217B.964.105181.01993 - 82.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב למאוורר
3218B.964.106051.30989.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפה לגלגלת מותח
3219B.964.106267.00493.00 ₪זמיןמקוריפורשהשימס 50 ממ
3220B.964.106268.3131.00 ₪זמיןמקוריפורשהשימס
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3221B.964.106268.32986-320 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום
3222B.964.110950.01LT - 964-89 '82.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית ציריה א
3223B.964.341655.19911 21,071.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי אבק למסרק הגה
3224B.964.347191.03964 106.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפוח להגה
3225B.964.347322.02S/O 993 513.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלמים קדמי
3226B.964.351939.03993 1,616.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאוחז פגוש
3227B.964.505033.01986/996 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי בפגוש קדמי
3228B.964.505103.00.G2XLT 993 75.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמעצור לדלת
3229B.964.537057.00190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלבד
3230B.964.555565.0012.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפסק הרמת/הורדת חלון
3231B.964.613621.00.01C986/966 326.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אור מספר
3232B.964.631620.02.01C227.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה ללוח 993-שעונים
3233B.964.641920.00996-98 - 71.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתאם לכבל טלפון
3234B.964.646318.00105.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן למיזוג
3235B.964.659901.00993 95 - 1,367.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטורבו
3236B.965.111205.00970 357.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לפלסטיק פח חזית
3237B.970.006102.00970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהשטיח גומי לתא מטען
3238B.970.044000.15970 1,650.10 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לרכב
3239B.970.044000.31970 2,311.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לרכב
3240B.970.044000.33970 2,496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות עור לשלט
3241B.970.044000.40970 1,200.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי
3242B.970.044800.081,027.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי 970 ארוך
3243B.970.044800.10970 1,027.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס+מנוע מאוורר
3244B.970.106061.06970 11,152.80 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים
3245B.970.106131.03970 7,487.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת למצנן מים
3246B.970.106141.03970 867.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
3247B.970.106151.03970 643.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנפל לרדיאטור
3248B.970.106215.00970 53.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלנג' מים
3249B.970.106231.01970 424.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
3250B.970.106232.01970 337.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר ברדיאטור
3251B.970.106241.02970 1,078.20 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לרדיאטור
3252B.970.106271.02LT 970 43.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך למסגרת רדיאטור
3253B.970.106271.50RT 970 320.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך למסגרת רדיאטור
3254B.970.106272.50970 320.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך לצינורות מצנן גיר
3255B.970.106371.00970 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
3256B.970.106402.02970 240.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
3257B.970.106420.02970 113.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
3258B.970.106425.00970 124.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
3259B.970.106450.02970 84.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך לצינורות הגה כח
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3260B.970.106471.00970 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
3261B.970.106501.01970 219.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לרדיאטור
3262B.970.106660.03970 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לרדיאטור
3263B.970.106661.03970 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית פילטר אויר
3264B.970.110021.02970 1,707.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים למצנן טורבו
3265B.970.110061.60970 880.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתעלת אוויר
3266B.970.110113.03970 414.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתעלת אוויר
3267B.970.110114.03970 414.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר לאינטר קולר
3268B.970.110161.30RT 970 785.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהאינטרקולר
3269B.970.110210.61970 8,198.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
3270B.970.110220.01970 481.00 ₪זמיןמקוריפורשהפתח יניקת אוויר
3271B.970.110251.02970 171.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למגן
3272B.970.110252.02RT 970 171.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר לבית מסנן אויר
3273B.970.110272.01970 577.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן סולר
3274B.970.110370.33970 373.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינורות
3275B.970.110382.01970 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
3276B.970.110803.01970 59.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לאגזוז
3277B.970.111048.01970 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטמים לממיר
3278B.970.111115.00970 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לממיר קטליטי
3279B.970.111115.70T-970 76.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטורבו
3280B.970.111115.71970 97.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת אגזוז
3281B.970.111151.00970 251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית מחזיק לדוד אגזוז
3282B.970.111221.01970 161.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום ואקום לדוד אגזוז
3283B.970.111312.52970 2,044.40 ₪זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז ימין
3284B.970.111682.51LT 970 '5,422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אח
3285B.970.111911.05970 6,066.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז
3286B.970.111911.27LT 970 '5,857.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אח
3287B.970.111911.77970 6,519.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אחורי
3288B.970.111912.05970 6,066.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אמצעי
3289B.970.111913.04970- 6,179.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז קדמי
3290B.970.111913.57LT 970 '16,639.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז אח
3291B.970.111921.21RT 970 '1,985.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אח
3292B.970.111924.03LT 970 6,632.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
3293B.970.111931.00RT 970 2,206.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
3294B.970.111932.00LT 970 2,206.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
3295B.970.111951.70LT 970 2,426.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
3296B.970.111953.70970 2,426.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
3297B.970.111981.70970 4,215.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
3298B.970.111983.70970 4,215.00 ₪זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי 5-8  דגם
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3299B.970.113349.05970 10,510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי 5-8  דגם
3300B.970.113349.06970 10,510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
3301B.970.113349.26970 10,106.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
3302B.970.113349.741-4 970 9,986.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
3303B.970.113350.06PDK 970 10,510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה ל
3304B.970.114020.00970 13,138.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
3305B.970.114020.21970 11,286.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
3306B.970.114020.22970 11,286.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל  תנופה
3307B.970.114020.51970 12,205.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדחס למזגן
3308B.970.126011.05970 10,417.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל דלק
3309B.970.201021.16970 8,698.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל קניסטר
3310B.970.201221.00970 789.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת
3311B.970.201243.01970 113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף לדלק
3312B.970.201421.02970 1,578.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן דלק
3313B.970.201424.00970 1,866.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה למשאבת דלק
3314B.970.201425.02970 1,443.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פתיחת חרום לדלתית דלק
3315B.970.201862.00970 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה למח שמן תהל
3316B.970.302391.00970 54.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
3317B.970.302804.00970 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לתיבת הילוכים
3318B.970.302824.00970 169.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמח שמן צד תהל
3319B.970.302885.00970 103.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן תיבת הילוכים
3320B.970.307015.03A/T 3,074.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמע' צינורות שמן גיר
3321B.970.307082.011,658.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוח תיבת הילוכים
3322B.970.317015.00PDK 970 17,208.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת חיישנים לגיר
3323B.970.317085.00PDK 970 '3,824.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לתיבת היל
3324B.970.317615.00970 1,193.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאגן שמן תיבת הילוכים
3325B.970.321025.00970 2,550.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לקרטר
3326B.970.321805.00970 36.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמח שמן אחורי תהל
3327B.970.321807.00970 91.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לקרטר גיר
3328B.970.321809.00970 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה למח שמן
3329B.970.321865.00LT 970-T 33.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשולש תחתון אחורי
3330B.970.331041.02RT 970 3,504.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש אחורי תחתון
3331B.970.331042.02T-970 3,504.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט רוחב מתלה אחורי
3332B.970.331043.00LT 970-T 1,376.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע לבית ציריה אחורי
3333B.970.331047.00970 1,147.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגשר אחורי
3334B.970.331051.06970 9,827.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגשר אחורי
3335B.970.331051.34970 11,055.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה כיוון פרונט
3336B.970.331219.00T-970 77.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לבית ציריה
3337B.970.331244.00T-970 646.00 ₪זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל אחורי
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3338B.970.331605.02LT 970-T 2,829.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ציריה אחורי
3339B.970.331611.03RT 970 '4,095.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ציריה אח
3340B.970.331612.03T-970 4,095.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית אבטחה לנבה אחורי
3341B.970.331661.01970 140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לציריה קדמי
3342B.970.332803.00970 155.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה למחזיר שמן
3343B.970.332808.00RT 970 '9.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן גובה בולם אח
3344B.970.333022.04970 '1,553.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים אח
3345B.970.333045.11970 4,615.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אחורי
3346B.970.333061.09970 6,725.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב
3347B.970.333069.05RT 970 '413.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית בולם אח
3348B.970.333533.33970 5,775.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב
3349B.970.333792.06T-970 199.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב אחורי
3350B.970.333792.08970 199.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קד' עליון
3351B.970.341051.10970 3,293.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קד' עליון
3352B.970.341051.23LT 970 3,001.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש תחתון
3353B.970.341053.04970 5,721.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולשקד' תחתון
3354B.970.341053.24RT 970 5,072.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש תחתון
3355B.970.341054.04970 5,721.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קד' תחתון
3356B.970.341054.24970 5,072.00 ₪זמיןמקוריפורשהגשר נוסף למתלה קדמי
3357B.970.341101.10970 '16,531.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגשר מתלה קד
3358B.970.341101.31970 16,531.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלטה למתלה קידמי
3359B.970.341111.05LT 970 '1,616.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב קד
3360B.970.341157.04970 5,808.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב
3361B.970.341158.04970 5,808.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג כיוון פרונט
3362B.970.341217.00970 86.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג מרכזי לנבה
3363B.970.341231.00970 453.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אבטחה
3364B.970.341235.01970 33.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה למשולש
3365B.970.341241.01970 207.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למשולש
3366B.970.341243.01970 179.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למשולש
3367B.970.341245.02970 558.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית לבולם
3368B.970.343018.04LT 970 '1,149.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גובה בולם קד
3369B.970.343021.03RT 970 1,231.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן גובה בולם
3370B.970.343022.03970 1,231.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים קדמי
3371B.970.343041.30RT 970 '4,518.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
3372B.970.343045.07970 7,396.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם קד' שמאל
3373B.970.343051.20LT 970 '0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
3374B.970.343051.35970 12,779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד' ימין
3375B.970.343052.20RT+LT 970 '12,779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
3376B.970.343061.08RT+LT  970 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
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3377B.970.343061.09970 8,792.20 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב
3378B.970.343069.03970 399.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב
3379B.970.343069.23LT 970- 519.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית בולם אויר קדמי
3380B.970.343151.02LT 970- 9,901.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית בולם אויר קדמי
3381B.970.343151.03LT 970-11,865.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית אויר לבולם קדמי
3382B.970.343151.33RT 970 8,414.30 ₪זמיןמקוריפורשהכרית בולם אויר קדמי
3383B.970.343152.02RT 970 9,901.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית בולם אויר קדמי
3384B.970.343152.03RT 970- 11,865.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית אויר לבולם קדמי
3385B.970.343152.33970 8,414.30 ₪זמיןמקוריפורשהכובע לבולם
3386B.970.343301.03970 153.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לבולם קדמי דגם
3387B.970.343341.01970 '155.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לבולם קד
3388B.970.343511.01970 '46.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשימס תחתון לבולם קד
3389B.970.343513.06970 '44.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשימס לבולם קד
3390B.970.343515.01970 44.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשימס לבולם קדמי
3391B.970.343515.02970 44.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ לבולם קדמי
3392B.970.343531.21.504970 '1,914.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית לבולם קד
3393B.970.343561.01970 65.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לבולם
3394B.970.343605.00T-970 87.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט מייצב קדמי
3395B.970.343701.01970 '2,612.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב קד
3396B.970.343701.50970 2,658.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב
3397B.970.343792.05970 158.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למוט מייצב
3398B.970.343792.06PDCC 970 152.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות למוט מייצב
3399B.970.343792.07970 184.40 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב
3400B.970.343793.05970 158.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למוט מייצב
3401B.970.343793.06PDCC 970 152.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות למוט מייצב
3402B.970.343793.07970 184.00 ₪זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
3403B.970.347007.22970 6,139.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
3404B.970.347007.32970 12,784.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
3405B.970.347011.15970 13,317.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח דגם
3406B.970.347049.06LT 970 6,460.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע להגה +תפוח
3407B.970.347131.01970 795.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע להגה חיצוני
3408B.970.347132.01970 795.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע להגה פנימי
3409B.970.347133.00970 803.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למסרק הגה
3410B.970.347191.00970 555.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור שאיבה הגה כח
3411B.970.347231.02970 288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור החזרה להגה כח
3412B.970.347237.08970 779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן הגה כח
3413B.970.347239.02970 1,501.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן הגה כח
3414B.970.347239.03970 1,808.80 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן שמן הגה
3415B.970.347239.50970 1,726.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור החזרה למיכל הגה כח
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3416B.970.347241.02970 547.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לחץ הגה כח
3417B.970.347243.07970 1,493.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור הגה כוח
3418B.970.347245.08970 1,299.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור הגה כוח
3419B.970.347245.56970 1,016.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק למנוע
3420B.970.349021.03970 6,964.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק למנוע
3421B.970.349021.05970 6,964.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה פנימית לציריה
3422B.970.349259.00970 316.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה לפעמון ציריה
3423B.970.349267.00970 '173.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסרן אח
3424B.970.350011.12970 25,125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגם חום לסרן אחורי
3425B.970.350830.01T-970 (קרמי) '107.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד
3426B.970.351948.02970 3,266.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי (קרמי)דגם
3427B.970.351948.03970 '3,695.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד
3428B.970.351949.0695B\970-T '2,114.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים קד
3429B.970.351959.0195B 195.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים
3430B.970.351959.0292A 174.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלם מתכת לקליפר
3431B.970.351962.00RT 970 231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
3432B.970.352406.00970 1,915.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחורי
3433B.970.352949.05970 1,801.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לבלם אחורי
3434B.970.352959.00970 465.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלמים אחי שמאל
3435B.970.355189.05970 586.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור בלמים אח' ימין
3436B.970.355191.05970 '440.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק לצמת חוטים בסרן קד
3437B.970.355504.00(P S M) 970 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת מערכת בלמים
3438B.970.355955.32981 1,755.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכוון לבוסטר
3439B.970.355969.00970 57.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למדחס בולמים
3440B.970.358113.04970 183.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדחס למערכת בלמים
3441B.970.358151.11970 10,892.00 ₪זמיןמקוריפורשהבלוק שסתומים
3442B.970.358153.02PDDC 970 4,749.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה
3443B.970.359051.02PDDC 970 13,786.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל משאבת הגה כוח
3444B.970.359071.01970 1,006.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידה למערכת מוט מייצב
3445B.970.359075.06970 9,929.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבלוק שסתומים
3446B.970.359077.05970 7,812.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק ליחידה מוט מייצב
3447B.970.359123.02PDCC 970 222.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ל
3448B.970.359225.04970 981.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור להגה כוח
3449B.970.359231.32PDCC 970 1,914.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ל
3450B.970.359235.05PDCC -970 2,255.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למערכת
3451B.970.359241.05PDCC 970 813.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור לחץ במערכת
3452B.970.359243.05970 789.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למייצב
3453B.970.359245.02970 767.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למייצב
3454B.970.359247.02PDCC 970 743.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ל
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3455B.970.359251.05PDCC 970 1,228.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ל
3456B.970.359257.05970 1,419.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
3458B.970.359259.00970-4S '78.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט מייצב קד
3459B.970.359701.04(PDCC) 970-T 13,785.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט מייצב אחורי
3460B.970.359703.04970 13,785.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר למערכת ואקום
3461B.970.359959.00970 353.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום ואקום
3462B.970.359961.00970 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט ברגיי נעילה
3463B.970.361057.01970 619.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד' ימין
3464B.970.362136.01970 7,444.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
3465B.970.362158.04.9A1970 8,907.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קדמי
3466B.970.362178.06970 17,228.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק גלגל אחורי
3467B.970.362192.04970 17,282.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
3468B.970.362980.03.041970 12,618.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
3469B.970.362980.04.041970 13,604.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
3470B.970.362980.05.M7Z970 11,322.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
3471B.970.362980.06.M7Z970 11,808.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגשר תיבת הילוכים
3472B.970.375033.02970 779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע תחתונה
3473B.970.375041.20970 1,629.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
3474B.970.375057.20970 1,759.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת תיבת הילוכים
3475B.970.375117.03970 765.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לגיר
3476B.970.375118.01970 '658.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לתושבת תיבת היל
3477B.970.375137.02970- 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהגל הינע
3478B.970.421011.04970 9,241.80 ₪זמיןמקוריפורשהגל הנעה
3479B.970.421011.53970 10,110.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לכנף
3480B.970.501541.01.GRVLT '167.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח תחתון לבית פנס אח
3481B.970.502351.00.GRVLT 970 '684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
3482B.970.503031.02.GRVLT 970 '9,104.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
3483B.970.503031.03.GRVRT 970 '8,790.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קד
3484B.970.503032.02.GRVRT 970 '9,104.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
3485B.970.503032.03.GRV970 '8,623.00 ₪זמיןמקוריפורשהאמבטיה אח
3486B.970.504079.00970 '1,194.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן גומי אח' תח
3487B.970.504115.08970 1,190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון אחורי
3488B.970.504115.12970 '3,189.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק ריצפה ק
3489B.970.504117.05GTS 970 1,506.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה
3490B.970.504117.09LT 970 '1,506.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אח
3491B.970.504121.04970 1,274.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה ימין
3492B.970.504122.11LT 970 '1,788.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
3493B.970.504123.07LT 970 '547.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
3494B.970.504123.19LT 970 '1,546.90 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
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3495B.970.504123.20LT 970 '1,547.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
3496B.970.504123.23RT 970 1,546.90 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
3497B.970.504124.12RT 970 '1,378.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנך קד
3498B.970.504124.18RT 970- 1,547.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
3499B.970.504124.21LT 970 1,524.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמית
3500B.970.504125.01RT 970 2,084.40 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף
3501B.970.504126.04LT 970 2,613.60 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף אחורי
3502B.970.504133.04970T R '1,130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה אח
3503B.970.504134.04970 1,130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית לדלתית מכסה דלת
3504B.970.504194.05970 1,194.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מילוי דלק
3505B.970.504194.06(ארוך)1,195.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית דלתית למכסה דלק- 970
3506B.970.504194.10970 3,022.40 ₪זמיןמקוריפורשהחיזוק לגשר מתלה אחורי
3507B.970.504281.01LT 970 '1,252.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל כונס לכנף קד
3508B.970.504353.01.1E0RT 970- 90.30 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לגריל כונס לכנףקדמי
3509B.970.504354.01.1E0970 162.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח חזית
3510B.970.504481.01970 5,781.60 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק למנוע ימין
3511B.970.504544.02970 204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אחורי
3512B.970.504557.02RT 970 122.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אחורי
3513B.970.504558.02LT 970 122.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום
3514B.970.504561.01970 1,562.50 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום אחורי
3515B.970.504565.07970 445.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אחורי
3516B.970.504565.08970 1,175.50 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת להרמת ג'ק
3517B.970.504585.01970 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לכנף קד
3518B.970.504633.01.V09RT 970 498.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לכנף
3519B.970.504633.09.1E0970 231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לכנף קד
3520B.970.504634.01.V09RT-970 -498.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לכנף קדמי
3521B.970.504634.09.1E0970 '561.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מקשר לכנף קד
3522B.970.504641.01.1E0970 215.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לפח חזית
3523B.970.504811.00.1E0970 147.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לפח חזית
3524B.970.504811.01.1E0LT 970 435.60 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה
3525B.970.504921.00970 1,960.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך מגן קדמי
3526B.970.505041.04T-970 '6,535.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
3527B.970.505241.00LT 970 7,789.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק מגן מרכזי
3528B.970.505325.00RT 970 224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מגן מרכזי
3529B.970.505326.00LT 970 224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק צד פגוש
3530B.970.505327.00T-970 224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לסופית אגזוז
3531B.970.505351.00.1E0970 476.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לסופית אגזוז
3532B.970.505351.01.1E0T-970 1,148.40 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לסופית אגזוז
3533B.970.505352.00.1E0970 476.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לסופית אגזוז
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3534B.970.505352.01.1E0970 1,148.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך מחזיק פח חזית
3535B.970.505451.00970 3,146.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך מחזיק פח חזית
3536B.970.505451.01LT 970 '3,146.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קד
3537B.970.505535.02RT 970 '183.80 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש ק
3538B.970.505536.00RT 970 '125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש ק
3539B.970.505536.02970 344.50 ₪זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי
3540B.970.505541.00.1E0LT 970 '1,377.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פנימי לפגוש קד
3541B.970.505543.02.1E0RT 970 '463.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פנימי לפגוש קד
3542B.970.505544.02.1E0970 463.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש
3543B.970.505554.00970 'לפגוש קד LT 162.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל פנימי
3544B.970.505563.03.1E0RT 970 '732.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת במגן קד
3545B.970.505564.01.1E0RT  970 732.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל פנימי
3546B.970.505564.03.1E0LT 970 '732.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט עליון בפגוש קד
3547B.970.505573.00.1E0LT 970 '975.60 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט עליון בפגוש קד
3548B.970.505573.01.9B1RT 970 '976.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט עליון בפגוש קד
3549B.970.505574.00.1E0970 975.80 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט עליון ימין
3550B.970.505574.01.9B1LT 970 '975.80 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט תחתון בפגוש ק
3551B.970.505575.00.1E0LT 970 '542.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט תחתון בפגוש קד
3552B.970.505575.01.9B1RT 970 '937.80 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט תחתון בפגוש קד
3553B.970.505576.00.1E0RT 970 '938.30 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קד
3554B.970.505576.01.9B1970 386.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר מגן אח' תחתון
3555B.970.505611.00.1E0970 '6,870.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר מגן אח
3556B.970.505611.01.1E0970 '6,870.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר מגן אח
3557B.970.505611.03.1E0970 2,710.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר מגן אח' תחתון
3558B.970.505611.05.1E0LT 970-T '6,870.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
3559B.970.505631.02970 1,674.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח' ימין
3560B.970.505632.02LT 970 '1,674.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש אח
3561B.970.505635.01248.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פלסטיק לפגוש 970-אחורי
3562B.970.505641.01970 891.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה פגוש קדמי
3563B.970.505703.00.G2L970 '116.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש קד
3564B.970.505719.00RT 970 90.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה לפגוש קדמי
3565B.970.505722.00.A72970 432.00 ₪זמיןמקוריפורשהקלקר למגן קידמי
3566B.970.505779.01970 290.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי וו גרירה פגוש אחורי
3567B.970.505803.00.G2L970 '116.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן אח
3568B.970.505811.02.9B1RT 970 '3,148.30 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש אח
3569B.970.505838.00.1E0970 '476.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק למגן אח
3570B.970.505841.00T-970 117.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
3571B.970.505911.08970 '21,587.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קד
3572B.970.505911.31GTS-970 '15,240.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
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3573B.970.505911.34S-970 15,240.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
3574B.970.505911.41(USA- דגם) 15,240.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי 970
3575B.970.505911.45T-970 17,173.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
3576B.970.505911.46970 19,237.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
3577B.970.505951.00970 18,408.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
3578B.970.505951.02970 '18,408.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
3579B.970.505951.03970 16,182.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
3580B.970.505951.13970 16,182.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
3581B.970.511011.02.GRV970 8,976.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
3582B.970.511011.04.GRV970 25,818.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל פתיחת מכסה מנוע
3583B.970.511219.02LT 145.00 ₪זמיןמקוריפורשהנפץ למכסה מנוע
3584B.970.511351.03RT  970 857.00 ₪זמיןמקוריפורשהנפץ  למכסה מנוע
3585B.970.511352.03LT 970 857.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם למכסה מנוע
3586B.970.511571.00RT 970 356.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם למכסה מנוע
3587B.970.511572.00970 356.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לפלסטיק טורפדו
3588B.970.511612.01LT 970 250.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לנפץ
3589B.970.511651.00.1E0RT 970 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לנפץ
3590B.970.511652.00.1E0970 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלת תא מטען
3591B.970.512011.04.GRVT-970 13,213.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר אחורי
3592B.970.512109.03970 4,840.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע הרמה לספוילר
3593B.970.512109.06T-970 '5,712.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לספויילר אח
3594B.970.512209.00.0415,600.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לספויילר אחורי
3595B.970.512209.01.041970 '5,602.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת הרמה לספויילר אח
3596B.970.512309.00970 3,690.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל חיצוני לדלת מטען
3597B.970.512370.03970 1,953.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
3598B.970.512571.00970 393.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם דלת לתא מטען
3599B.970.512573.13970 3,605.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
3600B.970.512573.15970 4,146.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי תא מטען תחתון
3601B.970.512621.02970 145.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה דקורטיבית פגוש
3602B.970.512627.00LT 970 106.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי תא מטען
3603B.970.512841.02RT 970 347.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי תא מטען
3604B.970.512842.02970 347.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי תא מטען עליון
3605B.970.512843.04LT 362.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת פנס אחורי
3606B.970.512881.05RT 102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת פנס אחורי
3607B.970.512882.05970 '102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר אח
3608B.970.512901.0297010,450.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפסים לספויילר
3609B.970.512996.00LT 970 '9.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי מושב תחתון קד
3610B.970.521161.12.DAL970 דגם RT 7,094.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב קדמי
3611B.970.521162.36.DAC970 דגם LT 5,668.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה למושב כיסא
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3612B.970.521201.02LT 970 6,586.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון למושב קדמי
3613B.970.521201.03970 דגם RT 6,301.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסילה למושב קדמי
3614B.970.521202.03LT 970-4S 6,482.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למסילה קדמי
3615B.970.521361.00.5J0LT 970-4S 103.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למסילה קדמי
3616B.970.521363.00.5J0970 103.00 ₪זמיןמקוריפורשהריפוד גב מושב
3617B.970.521901.15.DAC970 10,165.00 ₪זמיןמקוריפורשהריפוד מושב נהג
3618B.970.521901.27.DAKRT 970 10,165.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע גב מושב אחורי
3619B.970.522416.01970 2,768.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס למושב אחורי דגם
3620B.970.522861.00970 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל מתיז מים
3621B.970.528701.00LT 970 457.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קדמי
3622B.970.531011.02.GRV970 15,447.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קד' צד ימין דגם
3623B.970.531012.01.GRVLT 970-T 15,445.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר תחתון לדלת אחורי
3624B.970.531619.00LT 970-T '249.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר עליון לדלת אח
3625B.970.531621.00LT 970-T  224.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר תחתון לדלת אח
3626B.970.531719.01LT 970-T  224.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר עליון לדלת אח
3627B.970.531731.00LT 970-T 224.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלת אחורי
3628B.970.532011.01.GRVRT 970 '20,216.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלת אח
3629B.970.532012.01.GRVLT 970 '20,773.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אח
3630B.970.532825.03RT  970 802.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אחורי
3631B.970.532826.03LT 970-T 802.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם דלת אחורי
3632B.970.536151.00LT 970-T 659.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל מסגרת דלת אחורי
3633B.970.536155.12.V09RT 970 '1,021.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל מסגרת דלת אח
3634B.970.536156.09.V09RT 970 1,021.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל מסגרת דלת אחורי
3635B.970.536156.12.V09RT 970 4,192.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל מסגרת דלת אחורי
3636B.970.536156.18.V09LT 970-T '4,192.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח פנימי לדלת אח
3637B.970.536221.01LT 970-T '1,082.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למשקוף דלת אח
3638B.970.536265.01LT 970-T '510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למשקוף דלת אח
3639B.970.536275.00970 701.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה דלת אח' ליד חלון
3640B.970.536283.01LT 970-T '111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לחלון דלת אח
3641B.970.536295.00970 498.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוילון לדלת אח' שמאל
3642B.970.536321.01T-970 957.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמשה דלת אח
3643B.970.536375.00LT 970-T '2,158.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט חיצוני לדלת אח
3644B.970.536381.02RT 970-T '485.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט חיצ' לדלת אח
3645B.970.536382.02LT 970 '485.00 ₪זמיןמקוריפורשהוילון אח
3646B.970.536411.02970 1,555.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון נעילה דלת אחורי ימין
3647B.970.536452.00LT 970-T '1,472.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל פנימי לדלת אח
3648B.970.536481.06.V09BT '1,535.10 ₪זמיןמקוריפורשהניקל פנימי לדלת אח
3649B.970.536482.06.V09LT 970-T '1,535.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי ניצב לדלת אח
3650B.970.536531.01RT 970- 204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי ניצב לדלת אחורי
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3651B.970.536532.02LT 970-T '544.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי תחתון לדלת אח
3652B.970.536533.00LT 970-T '99.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת אח
3653B.970.536535.03LT 970- 244.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת אחורי
3654B.970.536536.01LT 970-T '216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת אח
3655B.970.536555.01LT 970-T '280.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת אח
3656B.970.536575.01LT 970-T  467.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח מנגנון שמשה
3657B.970.536705.00970 195.00 ₪זמיןמקוריפורשהדבק דו צדדי
3658B.970.536901.00LT 970 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם דלת קדמית
3659B.970.537151.00RT 970 684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם דלת קדמי
3660B.970.537152.00LT 970-T '684.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל גשם קד
3661B.970.537155.00.V09LT 970 622.00 ₪זמיןמקוריפורשהניקל דלת קדמית
3662B.970.537155.01.A78LT 970 '622.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת קד
3663B.970.537275.00970 746.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת
3664B.970.537295.00970 505.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת
3665B.970.537295.01970T  LT '505.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט חיצוני לדלת קד
3666B.970.537381.02LT 970 '485.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לידית דלת אח
3667B.970.537445.01970 דגם RT '608.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית לידית דלת אח
3668B.970.537446.00LT 970 '411.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לחלון קד
3669B.970.537481.03.V09LT   970 1,318.10 ₪זמיןמקוריפורשהניקל לשמשה דלת קד
3670B.970.537481.04.A78RT   970 527.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל דלת קד
3671B.970.537482.03.V09RT 970 '547.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל דלת קד
3672B.970.537482.04.A78LT 970 547.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לדלת קדמית
3673B.970.537531.01RT 970 160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי דלת קדמי
3674B.970.537532.00RT 970 355.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי דלת קדמי
3675B.970.537532.01LT   970 408.20 ₪זמיןמקוריפורשהגומי תחתון לדלת קד
3676B.970.537533.01LT   970 112.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי תחתון לדלת קד
3677B.970.537533.02RT 970 '331.40 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לדלת קד
3678B.970.537534.01RT 970 '114.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה תחתונה לדלת קד
3679B.970.537534.02LT 970-T 331.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פנ' קישוט דלת
3680B.970.537535.00RT 970 '36.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשקוף דלת קד
3681B.970.537556.01970 298.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת
3682B.970.537575.01970 498.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי תושבת לריפוד דלת
3683B.970.537591.00970 דגם RT 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית דלת
3684B.970.537614.00.G2XLT 970-T '362.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לידית דלת אח
3685B.970.537723.00.V09LT 970-T '92.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית לדלת אח
3686B.970.537961.00.G2XRT 970 '655.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית לדלת קד
3687B.970.537962.00.G2X970 655.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת נעילה+שלטים
3688B.970.538901.18970 5,107.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית
3689B.970.541111.23GTS- 970 '11,973.60 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה קד
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3690B.970.541111.26970 5,129.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קידמית
3691B.970.541111.36LT- 16,453.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דופן קדמי
3692B.970.542311.02LT 970 '4,239.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קד
3693B.970.542511.03LT 970 '3,527.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קד
3694B.970.542511.05970 3,527.80 ₪זמיןמקוריפורשהחלון דלת נהג
3695B.970.542511.06RT 970 '7,907.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קד
3696B.970.542512.03970 1,395.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה משולשת אחורי ימין
3697B.970.544312.09LT 970-T '5,698.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת אח
3698B.970.544511.03970 '1,040.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת אח
3699B.970.544511.06RT 970 '2,299.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת אח
3700B.970.544512.06970 2,299.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת אחורי ימין
3701B.970.544512.07970 7,128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה אחורית
3702B.970.545111.43970 10,779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית פתיחה לכיסוי בתא מטען
3703B.970.551201.00.4H0970 1,377.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי מנעול תא מטען
3704B.970.551251.04.7K0970 669.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי סף דלת מטען
3705B.970.551253.01.6M7LT 970- 5,511.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איורור קדמי
3706B.970.552131.02.DAP970 1,964.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור צדדי ימני
3707B.970.552132.02.DAPLT  970 2,017.00 ₪זמיןמקוריפורשהפתח איורור מרכזי
3708B.970.552141.03.DAP970 1,753.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור קידמי מרכזי ימני
3709B.970.552142.03.DAP970 1,800.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה לתא כפפות
3710B.970.552252.06.A11970 1,793.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת תא כפפות בזי
3711B.970.552252.07.8ED970 1,801.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל קישוט לדשבורד
3712B.970.552386.00.A61970 1,386.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל קישוט לדשבורד
3713B.970.552386.03.CK6970 2,417.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות
3714B.970.552394.00970- 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות
3715B.970.552394.01LT 970 2,372.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי ניקל למחזיק כוסות
3716B.970.552594.00.V08RT 970 116.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי ניקל למחזיק כוסות
3717B.970.552596.00.V08970 147.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי ניקל למחזיק כוסות
3718B.970.552598.00.V08970 182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט עליון לידית הילוכים
3719B.970.553161.00.DMNLT-970- 1,123.00 ₪זמיןמקוריפורשהתריס איורור קונסולה אחורי
3720B.970.553171.02.DAP970 1,964.10 ₪זמיןמקוריפורשהתריס איורור
3721B.970.553172.02.DAP970 1,964.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקונסולה אמצעית
3722B.970.553311.01.7J0970 11,425.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מאפרה בקונסולה
3723B.970.553351.00970 '588.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות לקונסולה אח
3724B.970.553423.04970 '13,387.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות בקונסולה אח
3725B.970.553475.00970 2,470.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות אחורי דגם
3726B.970.553481.00970 907.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק טורפדו
3727B.970.555063.02.1E0970 925.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהוילון לתא מטען
3728B.970.555171.00.DMP970 3,893.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דופן קד' ימין
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3729B.970.555180.02.7F3LT 970- 1,108.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי בדלת מטען
3730B.970.555245.02.4H0970 1,911.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי ידית בריפוד דלת
3731B.970.555381.05.U03LT 970 4,166.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי בדופן פנימי
3732B.970.555495.01.21U970 1,378.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי משענת
3733B.970.555495.01.6J0970 1,414.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי ריפוד דופן פנימי
3734B.970.555495.01.7J0970 1,315.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי דופן פנימי
3735B.970.555496.01.32XRT 970 1,378.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי ריפוד דופן
3736B.970.555496.01.7J0RT 970 '1,378.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס מחזיק וילון אח
3737B.970.555586.01.1E0970 461.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לכיסוי קורה תא מטען
3738B.970.555643.01LT 970 '95.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך למדף אח
3739B.970.555673.01RT 970 '189.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך למדף אח
3740B.970.555674.01970 'אח LT 189.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור דלת
3741B.970.555725.00.5Q0970 'אח RT 189.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס איוורור דלת
3742B.970.555726.00.5Q0970 218.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל פנמרה לסף דלת
3743B.970.555753.03GTS 970 '529.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל סף דלת ימין קד
3744B.970.555753.06970 דגם LT 783.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קדמי
3745B.970.555911.00.8EDLT 970-T '11,728.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת אח
3746B.970.555913.03.DMGLT  970 17,743.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף דלת
3747B.970.559201.02.G2LLT 970 2,717.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף פלסטיק
3748B.970.559201.04.G2LRT 970 4,658.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
3749B.970.559202.02.G2LRT 970 7,170.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
3750B.970.559202.03.G2LRT 970 3,061.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
3751B.970.559202.10.G2L970 7,170.10 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף ימין
3752B.970.559202.11.G2L970 8,044.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל פורשה
3753B.970.559235.01970 550.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל פנמרה
3754B.970.559237.08GTS 970 357.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל
3755B.970.559239.00S 970 357.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל
3756B.970.559243.03970 274.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל היבריד
3757B.970.559245.00970 274.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל טורבו
3758B.970.559247.00970 1,100.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל כנף קד' שחור
3759B.970.559443.02.OD8LT 970 2,860.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
3760B.970.559501.01.G2LRT 970 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
3761B.970.559502.01.G2LLT 970 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
3762B.970.559601.00.1E0RT 970 486.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
3763B.970.559602.00.1E0970 549.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת גג נפתח מושלם
3764B.970.564081.00970 6,829.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למאדה מזגן
3765B.970.572072.04970 845.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברז חימום חשמלי
3766B.970.572225.01970 1,628.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת ליונה למערכת חימום
3767B.970.572415.01970 1,142.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט גרילים לתעלת מגבים
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3768B.970.572555.00970 25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לתעלת מגבים
3769B.970.572855.00970 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מזגן
3770B.970.573093.00970 1,238.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לחץ מזגן
3771B.970.573097.01970 1,470.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
3772B.970.573099.03970 1,238.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מזגן
3773B.970.573105.05970 1,590.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן למזגן
3774B.970.573111.00970 5,958.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן למזגן
3775B.970.573111.01970 6,544.90 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום התפשטות דגם
3776B.970.573621.00970 790.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר למזגן
3777B.970.573623.00970 300.00 ₪זמיןמקוריפורשהמייבש למזגן
3778B.970.573641.00970 705.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפוח למזגן מכלל
3779B.970.573912.00970 4,121.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפוח למזגן
3780B.970.573922.01RT 970 2,005.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר לאינטרקולר
3781B.970.575322.00970 596.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר מרכזי
3782B.970.575323.22970 888.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר מרכזי
3783B.970.575323.235-8 970 888.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן לפני ממיר
3784B.970.606123.011-4 970 1,721.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן לפני ממיר
3785B.970.606124.01970 1,721.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לאנטנה לחיישן אוויר
3786B.970.606141.01RT1-4 970 37.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן אחרי ממיר
3787B.970.606172.01LT5-8 970 1,434.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן אחרי ממיר
3788B.970.606173.01970- 1,434.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ בממיר אגזוז
3789B.970.606255.00970 2,290.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן אור בלם
3790B.970.606451.00970 '278.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לבלם קד
3791B.970.609143.00970 289.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לבלמים אחורי
3792B.970.609145.00970 289.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית פיוזים
3793B.970.610303.00970 1,391.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל למצבר
3794B.970.611043.03970 '564.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לפגוש קד
3795B.970.612505.01970 448.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמה לחיישנים
3796B.970.612556.01970 1,179.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים בסרן קדמי
3797B.970.612733.01970 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים בסרן קדמי
3798B.970.612733.02ABS  970 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למערכת
3799B.970.612739.001,486.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצופר
3800B.970.612935.00970 58.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרכזיית אורות דגם
3801B.970.613043.01.1E0970-4S 1,442.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרכזיה לאורות
3802B.970.613045.01.1E0LT 970 1,442.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג זכרון
3803B.970.613103.02.DML970 785.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג בלם חניה
3804B.970.613251.02.5Q0970 546.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג בלם חניה בז
3805B.970.613251.02.6W0546.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצלמה אחורית
3806B.970.613425.02.1E0970 505.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלחצנים לספויילר
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3807B.970.613476.03.DML970 641.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג אורות
3808B.970.613533.08.DML579.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחדת בקרה בלם חנייה
3809B.970.618109.09T-970 4,365.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב ניווט מע' פנימיות
3810B.970.618115.17970 1,401.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבר לפנס ראשי
3811B.970.618143.02970 4,587.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב הגבהה
3812B.970.618155.18970- 4,945.00 ₪זמיןמקוריפורשהמודול לסרן אחורי
3813B.970.618171.05970 3,341.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב חניה
3814B.970.618183.06970 2,663.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כרית אויר
3815B.970.618201.30970 2,539.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן קד' לכרית אוויר
3816B.970.618225.00970 601.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב גיר
3817B.970.618270.35970 5,343.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע
3818B.970.618601.0392A 8,834.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתג התנעה
3819B.970.618959.00970 81.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת צינורות דלק במיכל
3820B.970.620113.00970 2,666.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
3821B.970.620132.00970 3,000.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מגבים
3822B.970.624105.03970 2,881.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע לגג נפתח
3823B.970.624211.04T-970 '2,688.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע כיון גב מושב אח
3824B.970.624362.00970 1,641.00 ₪זמיןמקוריפורשהנגד מהירויות
3825B.970.624423.02970 1,342.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז לפנס ראשי
3826B.970.628133.0095B\970 765.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגב אחורי
3827B.970.628189.00970 123.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת מוטות למגבים
3828B.970.628235.03970- 1,932.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעין למתיז פנס ראשי
3829B.970.628251.00970 222.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט מגבים קדמי
3830B.970.628901.00970 '373.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט מגבים קד
3831B.970.628903.00LT 970 518.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
3832B.970.631033.02RT 970 373.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
3833B.970.631034.02970 374.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות בפגוש כתום
3834B.970.631038.00970 243.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי שמאל
3835B.970.631073.02970 555.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי ימין
3836B.970.631074.02LT 970 555.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
3837B.970.631081.03LT 970 1,332.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
3838B.970.631081.04RT 970 1,570.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
3839B.970.631082.04RT 970 1,480.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
3840B.970.631084.03LT 970-S 2,038.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3841B.970.631157.05LT 970-S 7,297.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3842B.970.631157.06RT 970-S 9,991.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3843B.970.631158.06LT 970 10,564.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3844B.970.631165.53RT 970 8,576.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3845B.970.631166.53LT 970 8,576.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
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3846B.970.631169.05RT 970 7,686.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
3847B.970.631170.2692A 11,128.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי ימין
3848B.970.631172.06LT 970 '8,420.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח
3849B.970.631411.04RT 970 '5,797.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח
3850B.970.631412.04LT  -970 4,377.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
3851B.970.631415.04970 ירוחא-RT 4,377.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר אור פגוש
3852B.970.631488.01970 144.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אור לדלת
3853B.970.632132.00970 103.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס תאורה בדלת תא מטען
3854B.970.632135.01LT 970 89.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהצופר  נמוך
3855B.970.635021.01RT 970 596.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר גבוה
3856B.970.635022.01LT 970 596.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר
3857B.970.635025.01RT 970 458.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר
3858B.970.635026.01970 458.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר נמוך
3859B.970.635125.00970 322.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצופר גבוהה
3860B.970.635126.00970 314.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
3861B.970.637946.04970 1,703.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
3862B.970.637946.06970 2,079.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
3863B.970.637947.06970 2,079.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
3864B.970.637950.0692A 2,118.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
3865B.970.637950.10970 1,412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שעונים
3866B.970.641144.09.A05970-4S 23,276.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שעונים מושלם
3867B.970.641154.06.A05970 15,837.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון זמן
3868B.970.641301.09.DAPLT 970 5,012.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור לרדיו
3869B.970.642929.01PCM 970 278.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כללי
3870B.970.642970.BX.DMLPCM 970 13,278.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כללי
3871B.970.642972.AX.DMLPCM 970 14,362.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כללי
3872B.970.642972.BX.DMLCDR31 970 14,362.00 ₪זמיןמקוריפורשהרדיו
3873B.970.645134.IX.DMLCDR 319,221.00 ₪לא זמיןמקוריפורשה
3874B.970.645136.09.DML970 15,390.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסבופאר
3875B.970.645565.0392A 2,027.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור לרדיו
3876B.970.645929.00970 172.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסך אחורי
3877B.970.645991.00.9H692A 16,306.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאזניות אחורית
3878B.970.645993.00CDR 311,033.00 ₪לא זמיןמקוריפורשה
3879B.970.646136.09.DMLRT 970 '13,547.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאנטנה אח
3880B.970.647108.03970 1,066.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצית סיגריות
3881B.970.652101.00.A05128.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח מתגים פיקוד מזגן
3882B.970.653201.34.DM0970 6,226.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח מתגים מרכזי
3883B.970.653203.34.DMO970 6,226.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח מתגים מרכזי בקונסולה
3884B.970.653203.55.DMO970 5,942.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח מתגים מרכזי דגם
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3885B.970.653205.32.DMO970 5,005.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה למאדה מזגן
3886B.970.653257.00227.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת בקרה למזגן
3887B.970.653303.34.DMO970 '8,903.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח מתגים בקונסולה אח
3888B.970.653403.02.DML970 '2,428.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח פיקוד מזגן  אח
3889B.970.653501.03.DML970 '5,342.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח מתגים אח
3890B.970.653503.03.DML970 5,399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
3891B.970.653509.03.DML970 '5,607.00 ₪זמיןמקוריפורשהפיקוד מזגן אח
3892B.970.653511.03.DML970 5,460.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
3893B.970.653521.03.DMLS-970 5,574.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
3894B.970.701105.00.1E0T-970 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
3895B.970.701105.03.1E0970 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהוו גרירה מושלם
3896B.970.722931.07LT   970 23,035.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3897B.970.731035.08970 2,474.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3898B.970.731038.00RT  970 2,111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3899B.970.731038.01970 2,137.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3900B.970.731038.03970 538.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
3901B.970.731038.06LT 970 '2,492.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון כיון מראה חיצ
3902B.970.731219.00RT 970 3,665.80 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון כיון מראה חיצוני
3903B.970.731220.00RT 970 3,665.80 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
3904B.970.731220.02LT 970 '3,423.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה חיצ
3905B.970.731619.00.G2LRT 970 '1,616.40 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה חיצ
3906B.970.731620.00.G2LLT 970 '1,616.40 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למראה חיצ
3907B.970.731719.04RT 970 '826.70 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למראה חיצ
3908B.970.731720.04970 860.40 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למנגנון כיון מראה
3909B.970.731819.00.G2L970 155.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לכיסוי מנגנון מראה
3910B.970.731821.00RT 970 '66.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למראה חיצ
3911B.970.731822.00970 66.00 ₪זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות צד נהג
3912B.970.803033.03.62S970 2,215.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אויר נהג
3913B.970.803089.03.A34LT 970 9,658.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס חגו' בטיחות
3914B.970.803183.01RT  970 778.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לחגורת בטיחות קד
3915B.970.803184.04RT 970 778.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לחגורת בטחון
3916B.970.803186.00971 408.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למנוע
3917B.971.103925.A971 2,461.00 ₪זמיןמקוריפורשהפילטר אוויר
3918B.971.129620971 457.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת בלם קידמי
3919B.971.615301.F971 2,163.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת בלם קידמי
3920B.971.615302.F971 2,162.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות קידמי
3921B.971.698151.D971 2,438.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות אחורי
3922B.971.698451.A971 1,834.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט קפיצים
3923B.971.698995971 288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפילטר מזגן
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3924B.971.819429971 555.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קידמי ימני
3925B.971.84502095B\970 3,635.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגב אחורי
3926B.971.955427.00971 123.40 ₪זמיןמקוריפורשהמגב אחורי
3927B.971.955427.A971 136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט מגבים קידמי
3928B.971.998001970 445.00 ₪זמיןמקוריפורשהשפורפרת תמיכה
3929B.977.501439.00.GRVGT3-3 1,667.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לממיר קטליטי
3930B.980.111561.00GT3-2 132.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
3931B.980.375351.03991 2,215.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמטען לרכב
3932B.980.611980.00981 425.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לבוקסטר
3933B.981.044000.01981 2,496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לרכב
3934B.981.044000.04981 2,496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיכוי חיצוני לרכב
3935B.981.044000.05981/991 2,496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים גומי
3936B.981.044800.41981 918.20 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מיכל מילוי מים
3937B.981.106044.06981 224.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
3938B.981.106147.02981 1,115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפקק מיכל עיבוי
3939B.981.106155.00981 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים אחורי
3940B.981.106501.01981 234.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים אחורי
3941B.981.106502.01981 207.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
3942B.981.110130.00LT 981 324.00 ₪זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז
3943B.981.111921.06981 '10,908.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט רוחב אח
3944B.981.331045.02718 1,231.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע משולש אחורי
3945B.981.331053.00981 4,610.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אחורי
3946B.981.333045.12981 '4,442.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם קד
3947B.981.343041.05981C 3,859.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם קדמי שמאל
3948B.981.343041.06LT 981 '3,800.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
3949B.981.351401.01RT 981 1,544.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
3950B.981.351402.01981 1,544.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
3951B.981.351939.00981 '1,518.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
3952B.981.362160.12.88Z981 '11,091.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
3953B.981.362160.12.JE1981 10,035.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
3954B.981.362163.12.0B5981 '10,836.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל אח
3955B.981.362163.12.JE1LT 981 11,941.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
3956B.981.375059.05LT 981 '8,421.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
3957B.981.503031.00.GRVRT 981 '7,672.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קד
3958B.981.503032.00.GRV981 8,244.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר תחתון
3959B.981.504205.03RT 981 '1,242.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לכנף קד
3960B.981.504502.07981 'חלק אח RT '629.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לכנף קד
3961B.981.504504.00LT 981C 1,858.10 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק בין כנף לדלת
3962B.981.504641.00.1E0LT 981 83.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף
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3963B.981.504661.09981 1,802.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף ימין
3964B.981.504662.09RT 1,802.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרים ספווילר
3965B.981.504972.00981 2,802.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
3966B.981.505010.50981 '13,161.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
3967B.981.505010.53981 '12,741.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
3968B.981.505010.55981 '13,161.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
3969B.981.505010.60981 '13,161.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
3970B.981.505010.63GTS 981 '13,161.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
3971B.981.505011.51981 14,151.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
3972B.981.505020.20C GTS-981 '11,280.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אח
3973B.981.505020.33981 '4,745.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
3974B.981.505021.33981 12,865.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר אח' מושלם
3975B.981.505021.87981 '1,300.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך אח
3976B.981.505141.00981 1,647.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אח' אצמעי
3977B.981.505475.00LT 981 '3,173.10 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום אח
3978B.981.505479.00RT 981 '931.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום אח
3979B.981.505480.00LT 981 931.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר
3980B.981.505511.00.1E0981 347.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר למגן אח' שמאל
3981B.981.505511.02.G2XRT 981 414.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר
3982B.981.505512.00.1E0981 347.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר למגן אח' ימין
3983B.981.505512.02.G2X981 414.00 ₪זמיןמקוריפורשהרשת גריל פגוש קדמי
3984B.981.505563.00.1E0RT 981- 206.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אחורי
3985B.981.505632.01981 1,517.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק אמצעי לפגוש
3986B.981.505639.00981 335.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי  לחיישן חניה
3987B.981.505653.01.1E0981C 79.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לוו גרירה
3988B.981.505703.01.G2XLT 981 '129.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט לגריל עליון קד
3989B.981.505763.00.G2XLT 981 '190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס קישוט לגריל תחתון קד
3990B.981.505765.00.G2X981 '190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקר לפגוש קד
3991B.981.505777.00981 392.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לסופית אגזוז
3992B.981.505811.00.1E0981 411.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך לחיישן חניה
3993B.981.505823.01.1E0981 85.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנימי לספויילר
3994B.981.505853.00.1E0981C 908.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי אטימה תא מטען
3995B.981.512611.01981 507.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי משענת נהג
3996B.981.521141.01.1D0LT 981C '8,728.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קד
3997B.981.531911.02.GRV981 4,075.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשת קדמית
3998B.981.541911.00981 '3,608.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד
3999B.981.541911.34981 4,028.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשת קדמית
4000B.981.541911.38981 8,765.80 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה קידמית
4001B.981.541911.39LT 981 '10,188.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
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4002B.981.542511.00LT -981- 608.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קדמי
4003B.981.542511.01LT 981 '1,696.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
4004B.981.542511.02RT 981 1,660.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קדמית
4005B.981.542512.00RT 981 1,660.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קדמית
4006B.981.542512.02981 1,620.70 ₪זמיןמקוריפורשהסט שטיחים שחור
4007B.981.551613.00.DK4981 '821.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים בז
4008B.981.551613.00.DM5981 821.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדשבורד
4009B.981.552101.14.DK416,110.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס אוורור קידמי אמצעי ימין
4010B.981.552142.02.1E0981 2,556.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קדמי שמאל
4011B.981.555903.00.DK4LT 981 '18,275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קד
4012B.981.555903.00.DM5981 17,792.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קידמי ימין
4013B.981.555904.00.DK4RT 981 '18,275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קד
4014B.981.555904.00.DM5981 43,277.80 ₪זמיןמקוריפורשהמגן רוח אמצעי
4015B.981.561621.04.1E0981 1,228.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר שמאל
4016B.981.575321.00.1E0981 289.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר ימין
4017B.981.575322.00.1E0981 '289.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לבלם קד' אח
4018B.981.609163.00LT 981 305.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4019B.981.631111.06981 6,767.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי ימין
4020B.981.631112.06LT 981 6,767.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
4021B.981.631141.10RT 981 2,959.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
4022B.981.631142.09LT 981 3,005.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
4023B.981.631151.03981 1,751.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס
4024B.981.631201.01981 573.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס
4025B.981.631202.01RT 981 573.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4026B.981.631222.06981 8,358.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי קסנון
4027B.981.631231.06981 10,393.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי קסנון
4028B.981.631231.08LT 981 10,393.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4029B.981.631235.06LT 981 8,918.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4030B.981.631261.01RT 981 14,140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4031B.981.631262.01981 14,140.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח' שמאל
4032B.981.631983.00981 5,152.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח' ימין
4033B.981.631984.00981 5,152.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון בדשבורד
4034B.981.641301.03.DAP981 4,553.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת בקרה למזגן
4035B.981.653201.13.DML981 5,629.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
4036B.981.701051.00.1E0981 134.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
4037B.981.701051.01.1E0981 134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
4038B.981.701051.07.1E0C-981 131.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה לזיהוי לחץ אויר
4039B.981.701286.10981 39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל חגורת בטיחות
4040B.981.803835.01981 20.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל חגורת בטיחות
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4041B.981.803836.01982 20.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
4042B.982.129620.B718 312.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע מוט רוחב אחורי
4043B.982.501401982 4,145.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי ימין
4044B.982.941029.R982 12,412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי שמאל
4045B.982.941030.R12,412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי ימין
4046B.982.945096.KLT 4,350.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס דמה אחורי
4047B.982.945703.M996-01 - 700.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט אטמים
4048B.986.100905.00986 3,070.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
4049B.986.114012.06רטסקוב-S 986 7,589.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדיסק לפלטה מצמד
4050B.986.116013.03BOXTER 1999 1,962.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה לחץ למצמד
4051B.986.116028.03986 2,046.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה מצמד לחץ
4052B.986.116028.04RECALL 802 2,176.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת עזר למצמד
4053B.986.116237.01A/T  996 703.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן שמן גיר
4054B.986.307403.00247.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מילוי שמן הגה 986-320כח
4055B.986.314223.00986 114.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לגיר
4056B.986.325611.00986 2,144.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה אחורי
4057B.986.331043.07RT 986-320 '2,452.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מיסבים גלגל א
4058B.986.331158.20987 '3,931.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית אבטחה לנבה קד
4059B.986.331661.20135.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לתושבת בולם 986-97-'א
4060B.986.333285.01263.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה עליונה לבולם 986-97-'א
4061B.986.333504.0252.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה עליונה לבולם 986-00-'אח
4062B.986.333504.0346.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה עליונה לבולם 986-97-'א
4063B.986.333509.02986-00 (73.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ ספיראלי אח')סט
4064B.986.333531.21.504LT 986 1,634.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
4065B.986.343041.23986-00 - 4,422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ ספיראלי
4066B.986.343531.05.504986/996 - 1,218.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לעמוד הגה
4067B.986.347037.01986 - 85.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור להגה כח
4068B.986.347439.06986 267.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור הגה כוח
4069B.986.347443.13RT+LT 986 '1,938.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
4070B.986.351401.05986 1,380.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלמים קדמי
4071B.986.351939.15986 882.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
4072B.986.352071.00986 - 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח לנעלי בלם יד
4073B.986.352073.02986 129.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית לגלגל אחורי
4074B.986.352082.04986 185.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
4075B.986.352401.04RT+LT -986 '1,338.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
4076B.986.352403.01986 1,063.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
4077B.986.352715.00986 - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
4078B.986.352721.00986 - 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
4079B.986.352723.01986 - 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
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4080B.986.352741.00S/997-987 - '50.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם א
4081B.986.352939.10986 - 975.00 ₪זמיןמקוריפורשהנעלי בילום יד
4082B.986.352995.01986-02 - '769.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל א
4083B.986.362126.06A/T    986 6,676.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק אגן שמן
4084B.986.397013.01A/T   986 79.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לאגן שמן
4085B.986.397014.00A/T   986 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק אגן שמן
4086B.986.397015.01911+986 66.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לאגן שמן גיר
4087B.986.397016.00A/T 986 161.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לאקס
4088B.986.397027.00986 423.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט כבלים להילוכים ידני
4089B.986.424042.08986 2,469.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לידית בלם יד
4090B.986.424155.00.B12986 46.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוף לכבל ידית הילוכים
4091B.986.426045.06986 -400.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי ריצפה אחורי
4092B.986.504119.00LT 986-99 '2,201.60 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ א
4093B.986.504393.00.01C986 381.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי ימין
4094B.986.504394.00.01C986-320 381.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר לדופן צד
4095B.986.504562.01.G2X986-98 848.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לתריס כונס אוויר
4096B.986.504563.01986 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף אחורי שמאל
4097B.986.504573.01986-00 313.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן לכנף
4098B.986.504574.01986-996 313.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית למגן בוץ אחורי
4099B.986.504593.00986 '23.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר אח
4100B.986.504609.02.G2XLT 986- 2,719.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מגן בוץ אחורי
4101B.986.504893.00RT 986- 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מגן בוץ אחורי
4103B.986.504894.00RT 986 '115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לספויילר אח
4104B.986.504912.00986 '745.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך פגוש אח
4105B.986.505021.00רטסקוב-S 986-320 '2,136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד
4106B.986.505311.04.G2X986 4,349.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4107B.986.505311.07986 '13,055.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קד
4108B.986.505311.08S 986-03 - '13,055.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש ק
4109B.986.505311.10986 5,367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
4110B.986.505411.04.G2X986 '3,776.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
4111B.986.505411.12986 4,438.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
4112B.986.505411.13986 '4,438.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חם אמצעי אח
4113B.986.505475.00986 דגם LT 381.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל עליון
4114B.986.505531.00.G2X986 דגם RT 422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל עליון
4115B.986.505532.00.G2X986 דגם LT 422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל תחתון
4116B.986.505533.00.G2X986 דגם RT 422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל תחתון
4117B.986.505534.00.G2X422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל קד' לפגוש 986-320()אמצע
4118B.986.505551.00.G2X521.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי לפגוש 986-03-'ק
4119B.986.505551.01.G2XLT  986 '521.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לפגוש קד
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4120B.986.505553.01.01CS-LT 986-03 '547.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לפגוש ק
4121B.986.505553.02.9A4LT 1,266.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט פנימי לגריל חיצוני
4122B.986.505553.03.01CRT  986 '217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לפגוש קד
4123B.986.505554.01.01CS-RT 986-03 '217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לפגוש ק
4124B.986.505554.02.9A4986 '1,266.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט פנימי לגריל חיצ
4125B.986.505554.03.01C217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי פנימילמגן 986320'ק
4126B.986.505555.00.01C243.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת פלסטיק פנימי 986-אמצעי
4127B.986.505555.02.01CLT   986 322.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לכנף אחורית
4128B.986.505631.02RT 986 648.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה מגן חום לפגוש אח
4129B.986.505632.01LT+RT 986-03 '648.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש א
4130B.986.505639.01986 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לחיישן מרחק נסיעה
4131B.986.505862.01.G2X986 - 85.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פתיחה תא מטען
4132B.986.512017.01986 - 210.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע לפתיחת תא מטען
4133B.986.512117.009PA/986 891.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם לתא מטען+בלם יד
4134B.986.512951.00911 - '397.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור כיון כסא ק
4135B.986.521627.00993 192.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למפסק כסא
4136B.986.521628.00RT - 986 03 192.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למשקוף דלת
4137B.986.537902.001,184.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד' 99-986+פס ירוק
4138B.986.541901.03986-2001 7,738.10 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת נהג
4139B.986.542511.00RT 986-01 '1,533.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת ק
4140B.986.542512.00986-01 (קליפס) 1,533.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג פלסטי
4141B.986.551429.00.01C986-01 58.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסקית לכיסוי תא מנוע
4142B.986.551543.00.01C986 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד
4143B.986.551547.00986-97 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לתא איחסון
4144B.986.551631.00986 4,443.00 ₪זמיןמקוריפורשהתופסנים לשטיח פנימי
4145B.986.551985.00986 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות
4146B.986.552183.00986 236.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות
4147B.986.552184.00.01C986 236.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי ללוח מותגים
4148B.986.552543.00.B12986-99 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מאפרה לקונסולה
4149B.986.552996.08RT 986 4,412.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית פנימי לידית דלת
4150B.986.555272.02.ENP986 3,100.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל בוקסטר שחור
4151B.986.559237.00.70C986-320 319.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל בוקסטר אפור
4152B.986.559237.01.9A4986-320 אפור S 319.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל
4153B.986.559243.00.9A4986- 245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל מתיחה לגג קבריולט
4154B.986.561191.0298-986 240.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי יחי שלט+נועל גג
4155B.986.561235.03.A091,548.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע לגג נפתח
4156B.986.561279.02986-01 459.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט מסיט רוח
4157B.986.561323.00RT 986 172.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע לגג מתקפל
4158B.986.561552.01.GRVLT - 986 1,241.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע לגג מתקפל
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4159B.986.561571.01.GRVRT - 986-97 424.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע לבולם גג
4160B.986.561572.01.GRV986-98 424.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לגג מתקפל
4161B.986.561577.01986-02 - 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לגג שמאל
4162B.986.561579.00986 627.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קפיצי
4163B.986.561580.00LT- 986 627.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת למגן רוח
4164B.986.561583.00.01CRT  986 891.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת למגן רוח
4165B.986.561584.00.01C986 - 891.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לגג
4166B.986.561605.01.A09986-98 315.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לכבל גג מתקפל
4167B.986.561657.00986 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג תפוח לגג מתקפל
4168B.986.561677.00986 253.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג תפוח  לגג
4169B.986.561689.00986-02 - 98.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל לגג
4170B.986.561717.03269.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס למגן רוח
4171B.986.561738.01.01C986 68.40 ₪זמיןמקוריפורשהמרווח
4172B.986.561779.00986-98 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למנוע גג מתקפל
4173B.986.561789.00144.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס נעילה לזרוע בולם 986-גג
4174B.986.561873.00986 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג תפוח לגג מתקפל
4175B.986.561879.00986-00 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוט גג מתקפל
4176B.986.561881.00986 28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיפוי לנועל גג נפתח
4177B.986.561902.01986 1,627.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל לגג
4178B.986.561921.00986 141.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לגג
4179B.986.561923.01986 3,982.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לגג
4180B.986.561924.01986 3,982.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לגג
4181B.986.561927.01986 01 - 7,390.00 ₪זמיןמקוריפורשהגג פנימי
4182B.986.561933.02986 36,372.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לגג קשיח
4183B.986.563625.0316.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לגג קשיח ימין 986 בוקסטר
4184B.986.563714.03986/996 291.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לניקל בגג קשיח
4185B.986.563721.00987 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לקיט מגן רוח
4186B.986.580751.006.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
4187B.986.606112.02987/997 1,570.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
4188B.986.606112.04MAP 986 1,421.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
4189B.986.606125.01986 3,532.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
4190B.986.606126.01986 2,017.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיוניט לחץ שמן
4191B.986.606203.03986-03 - 77.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
4192B.986.606226.00997 - 2,414.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת לצינור מסנן אוויר
4193B.986.606925.00986  23.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
4194B.986.612365.00986 176.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים ראשי
4195B.986.612903.00986 32,595.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפסק לגג חשמלי
4196B.986.613138.00.A02BOXTER 242.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפסק לגג 2000  משופר
4197B.986.613795.02987 406.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיקרוסויץ' לגג
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4198B.986.613799.00986 432.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממסר לגג מתקפל
4199B.986.618111.02XTER 2000 1,154.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממסר למחשב גג משופר
4200B.986.618199.00986-00 1,111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע הרמת שמשה קד ימין
4201B.986.624102.03986-97 - 2,627.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למנוע גג
4202B.986.624295.00LT 986 150.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4203B.986.631131.04986 5,459.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי מכלל שמאל
4204B.986.631131.07LT -S 986-03 5,901.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4205B.986.631131.17986 5,766.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי מכלל ימין
4206B.986.631132.07RT -S 986-03 5,901.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4207B.986.631132.17986 5,764.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לפנס אחורי
4208B.986.631440.00B0XTER 986 84.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי שמאל
4209B.986.631441.03ימין   BOXTER 986 1,604.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
4210B.986.631442.03(לבן) LT - 986-03 '1,734.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס א
4211B.986.631445.03לבן)RT - )03-986 '1,604.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס א
4212B.986.631446.031,604.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורת פנים
4213B.986.632051.00986 120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לפתיחת דלת בוקסטר
4214B.986.637243.00986-99 1,145.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט נעילה
4215B.986.637243.01S 986-320  1,145.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לבוקסטר
4216B.986.637243.03986 1,067.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
4217B.986.637243.04986-01 1,067.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט פתיחת דלתות
4218B.986.637244.172002 1,153.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לפתיחת דלתות טרגה
4219B.986.637244.18986- 1,067.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
4220B.986.701105.01987-2 166.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לרכב
4221B.987.044000.132,219.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגל זיזים
4222B.987.105254.00C-987 - 73.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מיכל עיבוי
4223B.987.106044.00C-997-987/987 - 155.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
4224B.987.106047.02C-987 790.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה מיכל עיבוי
4225B.987.106170.00987C2 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4226B.987.106501.31987 - '283.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים תחת
4227B.987.106502.06987- 201.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית משאבת מים
4228B.987.106508.04987/987מנועC 1,163.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מילוי שמן
4229B.987.107035.01987 71.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם מנוע
4230B.987.107145.00C/987-987 449.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
4231B.987.110133.01987- 340.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
4232B.987.111254.02987C 7,120.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
4233B.987.111256.011-3 987C 3,593.00 ₪זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
4234B.987.113107.05C-987 9,500.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז
4235B.987.113117.03987/987-מצמדC 9,239.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדיסק לפלטה
4236B.987.116013.21BOXTER 1999 2,156.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסק מצמד
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4237B.987.116014.00987/987C - 1,919.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה מצמד
4238B.987.116027.30987-2 2,231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט אלומניום אח' שמאל
4239B.987.331031.20C-987 1,259.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה אחורי
4240B.987.331043.02LT 987-C '2,630.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית ציריה אח
4241B.987.331157.06RT 987-2  3,622.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב אחורי
4242B.987.331158.06LT 987-C '3,622.00 ₪זמיןמקוריפורשהאקס אח
4243B.987.332024.23C-987 6,094.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אחורי
4244B.987.333051.13RT+LT 987-2 3,182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אחורי
4245B.987.333051.16986-320 3,182.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית בולם עליון
4246B.987.333059.00RT+LT 987-2 668.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
4247B.987.343042.00C-987 3,182.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
4248B.987.343047.03987-2 3,182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
4249B.987.347011.02987C2 11,688.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
4250B.987.347011.X987 7,761.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות בלם
4251B.987.351088.01LT - 987 '82.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם ק
4252B.987.351401.01RT - 987 '1,302.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
4253B.987.351402.01987 - '1,302.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד
4254B.987.351939.03981+987 - '1,193.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
4255B.987.352401.01S 987 - '1,225.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
4256B.987.352403.01S-987 - '1,365.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם א
4257B.987.352939.0165/17 987 '1,104.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
4258B.987.362122.05987-2 '6,821.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
4259B.987.362125.00987-2 '5,035.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל אח
4260B.987.362127.05987 5,387.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
4261B.987.362136.00C-987 - '7,370.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
4262B.987.362136.01"7,819.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע קד"" 98-בוקסטר
4263B.987.375023.05987-2 1,089.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוכנה לדוושת מצמד
4264B.987.423081.04C-987 605.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל ידית הילוכים
4265B.987.424042.12987 2,777.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית היל' גיר רגיל
4266B.987.424075.00.F0VA/T 987 '1,499.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל לידית היל
4267B.987.426033.02LT - 987/987C '1,504.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
4268B.987.503031.00.GRVRT - 987/987C '6,907.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קד
4269B.987.503032.02.GRV987 6,907.00 ₪זמיןמקוריפורשהסף אמצעי
4270B.987.503964.02.GRVLT 987 '1,796.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף ק
4271B.987.504123.04LT 987-S 1,362.50 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
4272B.987.504123.05LT 987-2 '1,362.50 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
4273B.987.504123.09RT 987 '1,362.50 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף ק
4274B.987.504124.04RT 987-S 1,355.40 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
4275B.987.504124.05RT 987-2 '1,362.50 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

4276B.987.504124.08RT 987-2 557.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
4277B.987.504124.09987 1,362.50 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אחורי
4278B.987.504129.00987-2 '1,942.10 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אח
4279B.987.504129.01RT 987 '1,942.10 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
4280B.987.504204.00LT 987 '440.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתריס לכנף דופן אח
4281B.987.504561.01.9B1LT - 987-C '429.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף אח
4282B.987.504573.01LT 987 '300.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת לתריס דופן אח
4283B.987.504749.01.01CLT 987 286.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
4284B.987.504793.00.01CRT 987 188.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
4285B.987.504794.00.01CLT - 987 '458.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אח
4286B.987.504825.02987 207.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה למכנף אח' ימין
4287B.987.504826.02987 '207.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש ק
4288B.987.505191.987 '12,068.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש ק
4289B.987.505191.00987 12,068.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4290B.987.505191.01S-987 12,093.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4291B.987.505191.02987 12,093.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קדמי
4292B.987.505191.03M/T 12,093.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4293B.987.505191.07C-987 12,093.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4294B.987.505191.08A/T - 987C '12,093.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד
4295B.987.505191.09C2-987 4,806.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4296B.987.505191.16987C2 14,752.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש
4297B.987.505191.17987 '5,832.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש ק
4298B.987.505191.35987 12,068.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4299B.987.505191.36S-987 12,093.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4300B.987.505191.37987 12,093.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן קדמי
4301B.987.505191.38C-987 12,093.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4302B.987.505191.42M/T 12,093.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4303B.987.505191.43987 - '12,093.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
4304B.987.505241.00987 '4,120.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
4305B.987.505241.01987 '4,996.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
4306B.987.505241.04987-2 4,996.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
4307B.987.505291.04987-2 '12,035.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד
4308B.987.505311.28997 13,132.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4309B.987.505311.29987-2 5,832.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4310B.987.505311.30987 13,132.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
4311B.987.505311.31987C - '5,832.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
4312B.987.505411.12987C 11,310.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי דגם
4313B.987.505411.13987-2 '4,257.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
4314B.987.505411.24987 - '4,758.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
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4315B.987.505411.32.G2X987 - '11,310.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
4316B.987.505411.36.G2X987C - '11,310.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אח
4317B.987.505411.38987C '11,310.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום אמצעי לפגוש אח
4318B.987.505475.01987-2 376.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
4319B.987.505525.00.01C987 307.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
4320B.987.505525.01.G2LRT 987-S 170.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
4321B.987.505526.00.01CRT 987-2 307.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
4322B.987.505526.01.G2LLT 987-C '178.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קד
4323B.987.505527.00.01CC-987 747.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי שמאל
4324B.987.505527.01.9B1987C2 LT '614.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט פגוש קד
4325B.987.505527.05.G2LC-987 398.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי ימין
4326B.987.505528.01.9B1RT 987-C2 1,382.20 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט פגוש קדמי
4327B.987.505528.05.G2LLT 987 '873.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קד
4328B.987.505535.01987C2 97.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לפגוש
4329B.987.505535.02RT 987 '97.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קד
4330B.987.505536.01987 97.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל מרכזי לפגוש
4331B.987.505551.00.G2X987 767.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש
4332B.987.505553.00.01C987 525.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש
4333B.987.505553.01.FNPC-987 1,090.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לגריל שמאל
4334B.987.505553.02.01C987-2 552.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קדמי
4335B.987.505553.04.G2L987C2 390.00 ₪זמיןמקוריפורשהרשת לגריל
4336B.987.505553.05.G2LRT 987 '539.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל פגוש ק
4337B.987.505554.00.01CC-987 525.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לגריל ימין
4338B.987.505554.02.01CRT 987-2 '552.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קד
4339B.987.505554.04.G2LS- 987 390.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת לפגוש קדמי
4340B.987.505555.00.01C987-לפגושC 705.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת אמצעית
4341B.987.505555.01.01C987C2 587.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי לפגוש
4342B.987.505555.03.G2LLT 987-2 587.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט עליון לגריל
4343B.987.505557.02LT 987-2 180.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט תחתון לגריל
4344B.987.505559.02987C2 LT 180.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
4345B.987.505561.02987C2 RT 125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
4346B.987.505562.02LT 987 '125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש אח
4347B.987.505631.05987 740.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לוו גרירה פגוש קדמי
4348B.987.505703.01.G2X987C 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש
4349B.987.505719.0069.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת חיצוני לפנס ערפל קדמי
4350B.987.505721.00.G2X987C2 '412.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט פנס ערפל בפגוש קד
4351B.987.505721.02.G2L1,040.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת חיצ' לפנס ערפל קד' ימין
4352B.987.505722.00.G2X987C2 '412.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט פנס ערפל בפגוש ק
4353B.987.505722.02.G2L412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת פנימי לפנס ערפל קד' שמאל
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4354B.987.505723.00.01C461.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת פנימי לפנס ערפל קד' ימין
4355B.987.505724.00.01C987C2 '461.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס מחזיק פגוש קד
4356B.987.505743.00987C2 '74.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס קליפס לפגוש קד
4357B.987.505747.01987 373.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לפגוש
4358B.987.505787.00987 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט סופית אגזוז בפגוש
4359B.987.505811.00.9B1987C 844.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט במגן לסופית אגזוז
4360B.987.505811.01.9B1C-987 '844.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק למגן אח
4361B.987.505835.00C-987 '195.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית חיבור למגן אח
4362B.987.505841.00C-987 '461.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק למגן אח
4363B.987.505853.02.01C987 905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם למכסה אחורי
4364B.987.512551.05987 270.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי כיוון דלת מטען
4365B.987.512987.01987 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועה למושב קדמי
4366B.987.521181.00.8YRLT - 987 '393.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית הטיית מושב קד
4367B.987.521623.01.V05987C RT 403.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית הטיית מושב
4368B.987.521624.01.V05LT 987 '403.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי גב מושב קד
4369B.987.521941.03.T25LT 997-T 9,682.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם פנל לדלת
4370B.987.537201.01987/987C 1,338.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמי
4371B.987.541911.11987 '3,481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד
4372B.987.541911.16987/987C 3,056.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמי
4373B.987.541911.19LT 987-C '8,765.80 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון לחלון קד
4374B.987.542075.01987C2 1,442.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון  הרמת חלון ימין
4375B.987.542076.01987C2 1,442.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון  הרמת חלון ימין
4376B.987.542076.03LT - 987 '1,442.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קד
4377B.987.542511.07LT - 987C '2,028.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קד
4378B.987.542511.08RT- 987 '2,028.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
4379B.987.542512.07987C-RT '2,028.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת קד
4380B.987.542512.08C  LT 987 2,028.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דופן אחורית
4381B.987.543111.02C-987 - 978.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשטיח רצפה
4382B.987.551011.04.FLXC-987 - '6,566.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשטיח א
4383B.987.551033.01.B10987 '3,669.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט שטיחים בז
4384B.987.551984.08.T43C2-987 821.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדשבורד מושלם
4385B.987.552101.17.FSFC-987 50,023.00 ₪זמיןמקוריפורשהפתח איוורור
4386B.987.552131.04.FRA987-2 427.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה לקונסולה
4387B.987.553231.00.1TK987 ןמייאקC- 1,669.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל
4388B.987.559239.01S C- 987 364.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל
4389B.987.559245.00LT 987 279.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לגג
4390B.987.561123.01RT 987 1,649.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט זרוע לגג
4391B.987.561179.03RT  986- 4,599.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מימסרה לגג קבריולט
4392B.987.561180.01LT 987 4,599.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט זרוע לגג

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

4393B.987.561277.02RT 987 871.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע לגג
4394B.987.561278.02993 830.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע לגג
4395B.987.561279987 -393.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע לגג נפתח
4396B.987.561279.00987 393.50 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לגג מתקפל
4397B.987.561327.02LT 987 3,297.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לזרוע גג מתקפל
4398B.987.561445.00.01CRT 987 112.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לזרוע גג מתקפל
4399B.987.561446.00.01C986 112.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהארכובה פרפר שמאל
4400B.987.561479.00986 500.00 ₪זמיןמקוריפורשהארכובת פרפר ימין
4401B.987.561480.00LT 987- 372.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע לגג
4402B.987.561571.00.GRVRT 987- 428.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע לגג
4403B.987.561572.00.GRVLT 987- 428.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לגג מתקפל
4404B.987.561579.01RT 987- 713.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לגג מתקפל
4405B.987.561580.01RT 987 713.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת למגן רוח
4406B.987.561584.00987 1,070.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחלון מסיט רוח
4407B.987.561621.00987 1,673.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מחבר לגומית גג
4408B.987.561813.02987 161.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מחבר לגומית גג
4409B.987.561814.02987 161.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לחלון מסיט רוח
4410B.987.561901.02987 343.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל לגג
4411B.987.561915.00987 232.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט גומיות לזרוע גג
4412B.987.561919.00987C 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת מזגן פנימית
4413B.987.573901.02C-LT-987 9,041.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
4414B.987.575321.01987 583.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
4415B.987.575321.02987-2 583.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
4416B.987.575321.03987C2 LT 583.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
4417B.987.575321.04RT - 997/987/987-C 1,475.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
4418B.987.575322.01987 '583.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר ימין לפגוש קד
4419B.987.575322.02RT 987-2 583.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
4420B.987.575322.03RT 987-C2 680.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר למצנן
4421B.987.575322.04987C 583.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אמצעי למצנן
4422B.987.575323.01987C '531.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק לכונס בכנף אח
4423B.987.575757.00987C 105.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
4424B.987.606123.02C-MAF-997/987/987 1,684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן
4425B.987.606125.00MAF 987-2 3,790.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
4426B.987.606165.02987 3,489.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לחישנים פגוש ק
4427B.987.612502.00987 - 1,668.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים
4428B.987.612676.01986-98 169.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע מאוורר
4429B.987.624050.01986-00 - 738.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למגב
4430B.987.628027.00LT 987-2 440.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קדמי
4431B.987.631013.00RT 987-2 151.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קדמי
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4432B.987.631014.00LT - 987 '151.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קד
4433B.987.631033.02RT - 987 '150.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קד
4434B.987.631034.02LT 987/987-C 161.60 ₪זמיןמקוריפורשהתןשבת לפנס ראשי
4435B.987.631041.01RT 987/987-C 1,010.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
4436B.987.631042.01987C2 1,010.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל
4437B.987.631045.03987 1,958.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס בלם אמצעי נוסף
4438B.987.631050.02987C2 LT 610.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
4439B.987.631073.01987C2 RT 1,010.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
4440B.987.631074.01LT -1,010.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה קדמי
4441B.987.631081.04RT - 987 '1,023.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה קד
4442B.987.631082.04C-987 1,023.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל קדמי שמאל
4443B.987.631083.01C-987 1,588.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל קדמי ימין
4444B.987.631084.01LT 987-2 1,588.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס  ערפל קדמי
4445B.987.631091.01987-2 1,156.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל קדמי
4446B.987.631092.01987C2 LT 1,220.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ערפל
4447B.987.631093.01RT 987-2 1,588.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חנייה קדמי
4448B.987.631096.02987C2 LT 2,455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
4449B.987.631097.02RT 987-C 497.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4450B.987.631158.21LT - 987/987-C 7,943.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4451B.987.631163.02LT - 987/987-C 5,302.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4452B.987.631163.03RT - 987/987-C 5,302.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4453B.987.631164.02LT 987-2 5,572.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4454B.987.631165.01RT 987-2 3,829.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4455B.987.631166.01987C קסנון דגם LT 3,829.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4456B.987.631169.02LT 987-2 7,874.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
4457B.987.631425.04RT 987-2 3,564.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
4458B.987.631426.04987/987C - '3,564.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח
4459B.987.631445.03RT - 987/987C '1,373.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח
4460B.987.631446.03987 1,566.40 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורה פנימי
4461B.987.632053.00987 388.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
4462B.987.701105.00.01C987 ת מספר C 105.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתוש
4463B.987.701105.02.01CLT 987 389.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת ביטחון קדמי
4464B.987.803033.04.A23RT 986 '1,641.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת ביטחון קד
4465B.987.803034.06.A23GT3-3 1,641.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקת מפלס שמן
4466B.991.006207.80991- 81.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לרכב
4467B.991.044000.01991 2,563.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי רכב
4468B.991.044000.02991 2,496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לרכב
4469B.991.044000.42"991 5,000.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספייסרים לגלגלים 5מ""מ
4470B.991.044500.002,496.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לשסתום מילוי אוויר
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4471B.991.044602.6692A 420.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לשסתום מילוי אוויר
4472B.991.044602.69981 398.00 ₪זמיןמקוריפורשהמערכת ביטול כרית אוויר
4473B.991.044800.70993 1,418.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לביטול כרית אויר
4474B.991.044800.72LT 991 352.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים
4475B.991.106131.03RT 991 2,456.40 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים
4476B.991.106132.03981/981C/991- 2,456.40 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים אמצעי
4477B.991.106137.02LT 991 1,776.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למנוע מאוורר
4478B.991.106155.02RT 991 1,045.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למנוע מאוורר
4479B.991.106156.02991 1,412.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי דגם
4480B.991.106157.03991-2 701.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
4481B.991.106157.04981 844.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לתושבת מצנן
4482B.991.106255.02981 21.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לתושבת רדיאטור
4483B.991.106331.01LT 991 21.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת למנוע מאוורר
4484B.991.106341.00RT 991 333.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת למנוע מאוורר
4485B.991.106342.00991 132.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מיכל עיבוי דגם
4486B.991.106457.01981 216.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
4487B.991.106622.02981 245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
4488B.991.106720.02981 390.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
4489B.991.106752.03LT   981 786.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור עודפים
4490B.991.106765.02991 227.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אויר דגם
4491B.991.110130.00991T- 313.80 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
4492B.991.110130.70991 295.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מסנן עליון
4493B.991.110231.01GT3-3 1,288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מסנן אויר
4494B.991.110270.82991 714.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאגזוז אחורי
4495B.991.111331.07991 8,159.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת פליטה
4496B.991.111482.00991 73.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
4497B.991.111492.00991 494.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
4498B.991.114020.50981- 10,450.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למיכל דלק
4499B.991.201331.00GT3 1,542.20 ₪זמיןמקוריפורשהגשר מנוע אחורי
4500B.991.331261.80T-991 2,084.40 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי למוט רוחב אחורי
4501B.991.331483.01RT 981 '150.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למשולש קד
4502B.991.341043.02981 '1,858.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשולש קד
4503B.991.341053.01991-1 2,861.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח שעונים
4504B.991.341144.19.A05981 21,873.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית לבולם
4505B.991.343015.02LT 981 1,254.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב
4506B.991.343069.02RT 981 487.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב
4507B.991.343070.02981 '487.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב לבולם קד
4508B.991.343501.03981 409.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
4509B.991.347005.14981 11,814.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפוח לזרוע הגה
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4510B.991.347131.00981 765.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע להגה
4511B.991.347322.00981C 744.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
4512B.991.347980.22.2W0ODS LT 991 '23,315.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
4513B.991.351403.01991 דגם RT '1,810.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
4514B.991.351404.01LT GT3-3 '1,810.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
4515B.991.351405.81RT GT3-3 '6,153.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
4516B.991.351406.81981 6,153.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות לבלם קדמי
4517B.991.351939.00(קרמי) 991T 1,280.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קידמי
4518B.991.351946.02GT3-3 '3,065.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד
4519B.991.351947.82991 3,555.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי דגם
4520B.991.351949.02991 1,397.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי דגם
4521B.991.351949.03LT GT3-3 '1,397.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
4522B.991.352407.80RT GT3-3 '4,876.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
4523B.991.352408.80991T(קרמי) 4,876.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחורי
4524B.991.352946.01T-970 (קרמי) '2,960.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אח
4525B.991.352948.03GT3-3 '3,357.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אח
4526B.991.352948.81991 3,734.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחורי
4527B.991.352949.02GT3-3 '1,582.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט קפיצים לבלם אח
4528B.991.352951.00981 303.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבר לבלם
4529B.991.355125.27981 4,548.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למגבר לבלם
4530B.991.355901.0192A/970/991 66.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט ברגי נעילה
4531B.991.361802.0292A/970/991 509.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט ברגי נעילה
4532B.991.361980.03991 '509.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
4533B.991.362161.30.OC6LT GT3-3 28,209.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
4534B.991.375059.84RT 981 '8,761.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט לכנף קד
4535B.991.503441.01991-1 102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון ספויילר אחורי
4536B.991.504041.03991- 11,153.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפעיל מנעול מכסה מנוע
4537B.991.504117.01991 491.40 ₪זמיןמקוריפורשהדלתית למכסה מילוי דלת
4538B.991.504142.03GT3 472.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח כיסוי תחתון לאגן שמן מנוע
4539B.991.504357.90991 1,266.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפעיל דלתית למכסה מילוי
4540B.991.504414.02991 380.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון הפעלה לדלתית דלת
4541B.991.504414.03LT 991 425.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
4542B.991.504501.00LT GT3 '2,029.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
4543B.991.504501.94RT 991 -3,041.20 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
4544B.991.504502.00RT GT3 '2,029.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
4545B.991.504502.94981 3,041.20 ₪זמיןמקוריפורשהפח גשר עליון
4546B.991.504533.01991 797.40 ₪זמיןמקוריפורשהכבל פתיחת תא מנוע
4547B.991.504553.01991 105.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למנוע מאוורר אחורי
4548B.991.504585.00.1E0981 332.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אמצעי
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4549B.991.504603.00LT 981C 1,877.40 ₪זמיןמקוריפורשהמגן תחתון
4550B.991.504605.00RT 981 755.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה צד
4551B.991.504606.00991 1,844.60 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לספויילר אחורי
4552B.991.504661.01991 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לספויילר אחורי
4553B.991.504662.01991- 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למנעול מכסה מנוע
4554B.991.504683.00LT 991 '70.40 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אח
4555B.991.504835.02RT 991 '340.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אח
4556B.991.504836.02GT3 340.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה מוביל לבורג כיסוי פח תחתון
4557B.991.504867.90LT GT3 '121.40 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
4558B.991.504949.00RT GT3 '6,161.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
4559B.991.504950.00991 '6,161.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד
4560B.991.505010.51991 14,992.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
4561B.991.505020.22981 '15,944.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך מגן קד
4562B.991.505121.00991 '9,249.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך מגן אח
4563B.991.505141.00GT3  2,933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר למגן קידמי
4564B.991.505325.92991-1 4,339.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר למגן קידמי
4565B.991.505525.00.1E0LT 991T-2,988.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לגריל בפגוש קדמי
4566B.991.505543.00.1E0991-1 660.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר תחתון למגן קידמי
4567B.991.505557.02.1E0LT 991 1,494.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל
4568B.991.505563.00.1E0991T  -LT- 619.20 ₪זמיןמקוריפורשהגריל בפגוש קדמי
4569B.991.505563.03.1E0RT 991 2,402.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל
4570B.991.505564.00.1E0991T- 255.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת אמצעית בפגוש קדמי
4571B.991.505569.11.1E0LT- 991T-1,898.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפסיי קישוט בגריל קדמי
4572B.991.505733.00991T -LT- 703.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפסיי קישוט גריל קדמי+בית לחיישן
4573B.991.505743.01.1E0LT 991 640.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
4574B.991.505761.00RT 991 178.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למתיז מים
4575B.991.505762.00LT 991T- 178.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט עליון לגריל קדמי
4576B.991.505763.04.1E0RT 991 774.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל קד' עליון
4577B.991.505764.00.1E0LT 991 234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל קד' תחתון
4578B.991.505765.00.1E0LT 991T- 234.00 ₪זמיןמקוריפורשהפס קישוט תחתון לגריל קדמי
4579B.991.505765.02.1E0RT 991 '774.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל תחתון קד
4580B.991.505766.00.1E0981 '234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה תא מטען קד
4581B.991.511011.04.GRV981 14,681.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול תא מטען
4582B.991.511033.04991 1,060.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם תא  מטען
4583B.991.511551.00991 222.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם מכסה מנוע
4584B.991.512551.00991 353.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור לבג מושב
4585B.991.521623.00.V08991 223.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור גב מושב קד' ימין
4586B.991.521624.00.V08GT3 '223.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לבורג נעילה גב מושב אח
4587B.991.522341.00.1E0GT3 '11.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למנעול גב מושב אח
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4588B.991.522343.00.1E0991 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לחגורת בטיחות
4589B.991.522353.00.1E0LT GT3 '43.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי חגורת בטיחות אח
4590B.991.522419.00.1E0RT GT3 '47.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חגורת בטיחוט אח
4591B.991.522420.00.1E0991 47.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק למשענת
4592B.991.522431.00991 68.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק למשענת
4593B.991.522433.00GT3 '68.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג נעילה לגב מושב אח
4594B.991.522491.00LT 981C 160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר לדלת
4595B.991.531319.00991497.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לדלת קידמית ימנית
4596B.991.537076.04LT 981C '3,578.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמעצור לדלת קד
4597B.991.537151.00LT 991-1 '219.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לציר קד
4598B.991.537931.00RT 991-1 '168.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לציר דלת קד
4599B.991.537932.00991 '168.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה קד
4600B.991.541191.04991 '4,351.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד
4601B.991.541911.02991 '10,318.50 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה קד
4602B.991.541911.03991 4,689.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית
4603B.991.541911.04991- 4,689.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית
4604B.991.541911.07LT 991 '11,862.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
4605B.991.542511.00LT 991 2,430.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת
4606B.991.542511.01LT 991 '958.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
4607B.991.542511.03RT 991 '2,430.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
4608B.991.542512.00RT 991 '2,430.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
4609B.991.542512.03LT- 981C- 2,430.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמשה קד
4610B.991.542975.01981- 3,463.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למיכל תיקון פנצר בתא מטען
4611B.991.551422.00.1E0991 729.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים שחור
4612B.991.551613.02.SMC991 1,941.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים שחור
4613B.991.551613.04.A75991 1,540.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק למשולש אזהרה
4614B.991.551801.00.1E0991 49.00 ₪זמיןמקוריפורשהתריס אוורור ימני
4615B.991.552132.00.DAP991 1,580.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות
4616B.991.552194.02.V08981- בדשבורד LT- 1,446.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון
4617B.991.552201.10.DM5981 4,307.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתא כפפות בדשבורד
4618B.991.552204.10.DK4981 3,981.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתא כפפות
4619B.991.552204.92.2W0981- 7,708.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחובק עליון לעמוד הגה
4620B.991.552473.00.1E0981- 731.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהחובק תחתון לעמוד הגה
4621B.991.552475.00.1E0981 '975.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי צד שמאל בקונסולה קד
4622B.991.553131.01.A11991-1 6,015.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לקונסולה מרכזית
4623B.991.553261.00.V08991-1 883.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לניקל קונסולה
4624B.991.553263.01L 991 '506.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנל סף לדלת קד
4625B.991.555019.04.1E0991 1,552.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד גג
4626B.991.555091.14.2W0991 13,088.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתג פתיחת פתיחת תא מטען
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4627B.991.555119.02.5Q0981 630.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד לדלת נהג צבע שחור
4628B.991.555203.01.DK4981 10,390.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לפח חזית
4629B.991.555411.00.1E0981 882.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי בתא מטען
4630B.991.555466.03.1E0GT3 1,409.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק פתח חגורת בטיחות
4631B.991.555545.00.1E0GT3 317.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק פתח חגורת בטיחות
4632B.991.555546.00.1E0991LT 317.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למשענת גב
4633B.991.555701.00.1E0RT 991 18.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למשענת גב
4634B.991.555702.00.1E0991- 18.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי בריפוד דלת
4635B.991.555741.00.1E0991 162.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה לריפוד בגג שחור
4636B.991.555791.00.1E0LT 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קידמי
4637B.991.555903.01.DK4C-981+987   10,671.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קדמי
4638B.991.559211.00991 815.60 ₪זמיןמקוריפורשהסמל 911 אחורי
4639B.991.559231.01991-   911 884.20 ₪זמיןמקוריפורשהסמל
4640B.991.559231.02991 '927.40 ₪זמיןמקוריפורשהסמל פורשה אח
4641B.991.559235.00991 '1,417.70 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קאררה אח
4642B.991.559237.01991 884.20 ₪זמיןמקוריפורשהסמל 4 ניקל
4643B.991.559241.01991 'אח S 678.80 ₪זמיןמקוריפורשהסמל
4644B.991.559243.01991 679.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל טרגה כרום
4645B.991.559309.00991 431.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל לגג
4646B.991.561513.00LT 991 567.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לגג
4647B.991.561517.00991 873.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה קד' לגג
4648B.991.561951.01LT 991 3,414.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגג
4649B.991.561953.00LT 991 915.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט גומיות לגג
4650B.991.561957.001,789.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לגג
4651B.991.566475.00981+991 2,509.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן למזגן
4652B.991.572371.00991 135.20 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
4653B.991.573093.00981 1,406.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
4654B.991.573094.02981 579.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
4655B.991.573105.02991 1,829.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מזגן
4656B.991.573111.02981+991 2,807.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן מזגן
4657B.991.573623.00991 547.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת לרדיאטור
4658B.991.573711.02981 165.20 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לצינור מזגן
4659B.991.573837.00LT 991 '39.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס לפגוש קד
4660B.991.575321.00.1E0RT 991 '1,882.80 ₪זמיןמקוריפורשהכונס לפגוש קד
4661B.991.575322.00.1E0991T 1,882.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל ארכובה
4662B.991.606112.01991 935.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה
4663B.991.606912.00981 '11.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לבלם קד
4664B.991.609161.00991 297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים בלם אחורי
4665B.991.609163.00982 294.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
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4666B.991.609165.00991 332.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים בלם קדמי
4667B.991.609171.00991 286.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים בלם קדמי
4668B.991.609181.00991 286.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים בלם אחורי
4669B.991.609183.00991T 326.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
4670B.991.609185.00981 293.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל פלוס
4671B.991.611013.01991 744.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל מינוס
4672B.991.611043.01991- 777.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לסלונאיד ואקום
4673B.991.612944.00991- 357.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לסלונאיד ואקום
4674B.991.612944.01991 307.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל מחבר לצופר
4675B.991.612947.00991 177.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת תא מטען
4676B.991.613105.01.A05981 587.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח מתגים בתקרה
4677B.991.613123.06.1E0LT 991 1,351.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג הרמת שמשה
4678B.991.613151.02.DMLLT 1,067.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג הרמת שמשה 991-'קד
4679B.991.613153.02.DMLLT 991 1,067.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג הרמת חלון קדמי
4680B.991.613155.02.DML991 1,067.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג הרמת חלונות
4681B.991.613157.02.DML991 1,067.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח מתגים בקונסולה מרכזי
4682B.991.613967.01.DML991-1 '1,101.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח מתגים קונסולה אח
4683B.991.613967.07.DML1,585.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת בקרת חשמל
4684B.991.618075.01991 666.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב לאנטנות
4685B.991.618122.00981 1,172.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב גיר
4686B.991.618270.15981 4,888.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב ניהול מנוע
4687B.991.618602.03991 7,884.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
4688B.991.620831.00T-991 1,622.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למראה
4689B.991.622714.00981 396.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי מנוע מאוורר
4690B.991.624131.02991 64.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למאוורר מנוע אחורי
4691B.991.624353.00991- 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהווסת למזגן
4692B.991.624423.01970 1,172.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפעיל מערכת מזגן
4693B.991.624425.01970 685.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפעיל מערכת מזגן
4694B.991.624425.02991 685.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע מאוורר למצנן מים
4695B.991.624935.00981 1,997.00 ₪זמיןמקוריפורשהמאוורר מנוע
4696B.991.624939.01981+991 3,413.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגב קדמי דגם
4697B.991.628901.00LT 991 '478.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח
4698B.991.631141.14RT 991 '5,065.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח
4699B.991.631142.14LT 5,065.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חנייה
4700B.991.631151.04RT 991 2,148.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חנייה
4701B.991.631152.05LT 991 2,401.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קדמי
4702B.991.631155.02RT 991 313.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קדמי
4703B.991.631156.02LT -991T- 229.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה
4704B.991.631161.033,320.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס בלם עליון
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4705B.991.631181.03LT 991 823.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4706B.991.631221.05RT 8,766.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4707B.991.631222.03991 (רקע שחור) LT 8,866.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4708B.991.631231.03991 (רקע שחור) LT 15,238.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4709B.991.631231.06RT 991 15,238.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4710B.991.631232.03RT 991 15,238.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4711B.991.631232.06RT 991 15,238.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
4712B.991.631236.05RT 991-T- 10,779.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות במגן
4713B.991.631256.0595B 455.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מפעיל לפנס ראשי
4714B.991.631327.02LT 991 '1,285.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס דמה פגוש אח
4715B.991.631485.02RT 991 '110.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס דמה פגוש אח
4716B.991.631486.02981+991 110.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר גבוה
4717B.991.635159.00981+991 478.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר נמוך דגם
4718B.991.635160.00991 478.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט ומפתח
4719B.991.637950.03991 2,263.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח +שלט
4720B.991.637951.03991 2,263.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
4721B.991.637956.03981 2,263.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט פתיחה
4722B.991.637961.03991-1 2,263.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
4723B.991.637963.03991-1 2,323.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שעונים
4724B.991.641144.19.A05991-1 21,873.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שעונים
4725B.991.641980.11.B9A991 לרדיו AUX 31,526.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל
4726B.991.642123.02991 216.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבר לאנטנה
4727B.991.647117.00991 470.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר לאנטנה
4728B.991.647118.00991 818.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
4729B.991.653203.11.DML991 5,037.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
4730B.991.653203.15.DMLT-991 5,905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למראה
4731B.991.662714.00991 396.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
4732B.991.701051.00.1E0991-1 340.20 ₪זמיןמקוריפורשהסך שמש צד נהג שחור
4733B.991.731031.20.OF7RT 991 2,128.00 ₪זמיןמקוריפורשהסך שמש
4734B.991.731032.27.OE6LT 991 2,128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
4735B.991.731035.01RT 991 3,348.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
4736B.991.731038.00RT 991 2,245.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
4737B.991.731220.04RT 991 1,497.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע חשמלי למראה
4738B.991.731220.06RT 991 2,097.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מראה
4739B.991.731620.00.G2LRT 981 739.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למראה
4740B.991.731720.03.1E0991 1,615.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למראה
4741B.991.731730.00.G2L991 4,424.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט גגון
4742B.991.801105.00981C 3,763.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטיחות
4743B.991.803183.00LT GT3 701.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטיחות
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4744B.991.803185.00RT GT3 222.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטיחות
4745B.991.803186.00GT3 222.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לבורג חגורת בטיחות
4746B.991.803295.00LT 991 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל לחגורת בטיחות
4747B.991.803835.01RT 991 20.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל לחגורת בטיחות
4748B.991.803836.01993 - 20.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה שסתומים
4749B.993.105116.07993 1,016.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
4750B.993.105135.02S/O 142.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
4751B.993.105173.02993 95 - 61.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למכסה תזמון
4752B.993.105193.00S/O 911-92  109.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן רצועת מנוע
4753B.993.106035.00993 - 588.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח יניקת אוויר
4754B.993.106403.00L 993 245.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקרטר לטורבו
4755B.993.107127.51R 993 448.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקרטר לטורבו
4756B.993.107128.51993 448.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
4757B.993.107203.03986-98 159.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל ווקום מע' הזרקה
4758B.993.110140.03986 177.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום לחץ דלק
4759B.993.110199.0095/97-  993/911 1,119.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
4760B.993.110327.01996T - 184.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום וסת לחץ
4761B.993.110337.51993 95 - 1,149.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת פליטה
4762B.993.111195.00997 117.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת אויר
4763B.993.113258.51993 40.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
4764B.993.207201.02993-95 - 122.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת עליונה לבולם
4765B.993.333059.00LT 993 1,767.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפוח זרוע למשולש קדמי
4766B.993.341049.02993 926.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב שמאל
4767B.993.343069.00986 1,018.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית לצופר
4768B.993.347088.01993 614.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע הגה ימין
4769B.993.347131.01993 - 1,017.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית לאקס
4770B.993.349191.00996 - 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח נעלי בלם יד
4771B.993.352073.00981- 190.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת בלם מרכזית
4772B.993.355212.00993 98 - 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור החזרה להגה כח
4773B.993.355251.01GT3 151.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת בלם מרכזי
4774B.993.355922.00S/O 132.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתומים לחישוק גלגל
4775B.993.361073.0077.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לחישוק+סמל 986-99צבעוני
4776B.993.361303.07.61M9PA/ 996 335.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לחישוק
4777B.993.361303.10.9A1BOXTER 99 335.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לחישוק צבע כסף
4778B.993.361303.11.9A1LT 996-99 '330.20 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל ק
4779B.993.362134.06RT+LT - 996-99 6,991.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
4780B.993.375049.08T-996 '1,304.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע אח
4781B.993.375049.09993 989.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מצמד
4782B.993.423171.00L 993 '1,391.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
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4783B.993.503031.02.GRV993-95 - 20,287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לביטנה
4784B.993.504481.00993 '130.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
4785B.993.505311.04LT 993 '8,587.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר קד
4786B.993.505521.05RT 993 '687.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר קד
4787B.993.505522.05S/O(97 911) 993 687.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס גומי שמאל
4788B.993.505543.00993 218.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מרווח לפגוש
4789B.993.505844.01.01C90.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה פלסטיק לספוילר 993-'א
4790B.993.512121.00635.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חלק אחורי
4791B.993.555545.0010.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חלק אחורי
4792B.993.556245.00ןימי'חאS/O 177.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה כסף מיטל כנף
4793B.993.559326.05.92T703.00 ₪זמיןמקוריפורשהרשת לתא מגבים
4794B.993.559411.00993 180.00 ₪זמיןמקוריפורשהחלון פלסטיק לגג נפתח
4795B.993.561059.00S/O 7,989.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסילה
4796B.993.561325.00.70BLT 993 1,607.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למשקוף דלת
4797B.993.562305.01RT 993 5,417.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי למשקוף דלת
4798B.993.562306.01LT 993 5,417.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לגומי גג
4799B.993.562513.00RT 993 1,638.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לגומי גג
4800B.993.562514.00993 1,638.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לחלון דופן צד
4801B.993.562523.02993 532.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לחלון דופן צד
4802B.993.562524.02993 532.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לגומי גג
4803B.993.562527.00993 217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפס אטימה
4804B.993.562529.00993 615.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם
4805B.993.562531.00LT 993 128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לדופן
4806B.993.562543.00RT 993 490.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לדופן
4807B.993.562544.00993 490.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמקבע לגל זיזים
4808B.993.562573.01993 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמקבע לגל זיזים
4809B.993.562574.01993 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם
4810B.993.562911.00993 1,840.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן אויר למיזוג
4811B.993.572479.00993 268.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור גומי אוויר יניקה
4812B.993.572785.01993 705.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור גומי אוויר יניקה
4813B.993.572786.01993 705.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל מזגן
4814B.993.573011.01993 2,903.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת מעבה מזגן
4815B.993.573241.00993 1,549.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מצת
4816B.993.602313.00911-01  340.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
4817B.993.606118.01996-00 - 1,592.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
4818B.993.606128.011,437.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור 993-95טורבו-ורבו
4819B.993.606407.00993 61.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב אימוביליזר
4820B.993.618159.01993 11,584.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט פתיחת דלת
4821B.993.618259.01993 1,305.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב אימוביליזר
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4822B.993.618959.10993 7,819.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס מאוורר מזגן
4823B.993.624031.00993 312.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למגב
4824B.993.628032.00RT 993 1,694.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשפריצר למתיז מים
4825B.993.628071.00.01C996 406.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרווח למשאבת מתיז
4826B.993.628213.00911-95 '14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעוצר למגבים קד
4827B.993.628239.01911-97 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגב קדמי
4828B.993.628901.00LT 993 349.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות קדמי
4829B.993.631061.00S/O RHD 638.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות
4830B.993.631061.01996 '638.00 ₪זמיןמקוריפורשהאוחז פנס אח
4831B.993.631127.00996 '16.00 ₪זמיןמקוריפורשהאוחז פנס אח
4832B.993.631128.00993 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אחורי אמצעי
4833B.993.631130.00986 3,217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לתושבת פנס ראשי
4834B.993.631170.03993 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט
4835B.993.637049.01911 97 -  1,591.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט
4836B.993.637049.02993 1,591.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה לשלט
4837B.993.637149.01993 353.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית שלט לאזעקה
4838B.993.637249.00993 87.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפנל רדיו
4839B.993.645190.00991-1 46.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקת בקרה
4840B.996.006140.00997 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהאגן שמן פנימי
4841B.996.101010.00997 907.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לבלוק מנוע
4842B.996.101016.00986 134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלנג מים
4843B.996.101021.02986 637.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
4844B.996.101115.59986 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרווח לגל ארכובה
4845B.996.101129.52997 75.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרווח לגל ארכובה
4846B.996.101132.00997 66.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבלוק מנוע
4847B.996.101203.00986 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב ראשי
4848B.996.101205.10997 49.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב גל ארכובה
4849B.996.101209.04997 241.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבלוק מנוע
4850B.996.101219.52986 141.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
4851B.996.101229.00996-99 134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסתם מכסה שסתומים
4852B.996.101241.51997 246.00 ₪זמיןמקוריפורשהסתם מכסה שסתומים
4853B.996.101242.51996 - 246.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לפלנג' מים
4854B.996.101331.50996 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מעבר מים
4855B.996.101336.50997 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם דגם
4856B.996.101361.51997 89.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לכיסוי בלוק מנוע
4857B.996.101363.50986/996 89.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
4858B.996.102117.57986/996 660.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
4859B.996.102118.56986/996 580.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
4860B.996.102119.58996/977/987/986 580.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
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4861B.996.102151.66986 401.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפולי גל ארכובה
4862B.996.102315.50986-97 65.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותחן לגלגית
4863B.996.102360.51996 431.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למותח
4864B.996.102365.50986 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט רינג לבוכנה
4865B.996.103033.51997 1,378.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל לטלטל
4866B.996.103111.51986-97 - 149.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב טלטל
4867B.996.103121.62997 49.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת נעילת פין בוכנה
4868B.996.103141.03986-02 - 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
4869B.996.104169.52986-02 - 522.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
4870B.996.104170.59986 522.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לראש מנוע
4871B.996.104170.60986-97 - 606.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
4872B.996.104180.5880.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
4873B.996.104180.59996 82.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
4874B.996.104201.04997 463.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למכסה שסטומים
4875B.996.104203.00997 40.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לגל זיזים
4876B.996.104205.07986-97 - 493.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק למכסה שסתומים
4877B.996.104215.54C-4S 996 66.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לראש מנוע
4878B.996.104216.021-3 996-00 - 66.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש
4879B.996.104270.06997 491.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית מגן לסלילי הצתה
4880B.996.104445.02996 154.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום ראש מנוע
4881B.996.10445.02997 158.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה לגל זיזים
4882B.996.105024.01997 852.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לציר גל ארכובה
4883B.996.105024.06996 852.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תזמון
4884B.996.105054.01996 328.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם כיסוי ציר
4885B.996.105112.01986-97 - 105.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות שסתומים
4886B.996.105115.5230.00 ₪זמיןמקוריפורשהשרשרת 997-תזמון
4887B.996.105152.00996 1,119.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותח שרשרת תזמון
4888B.996.105156.00997 232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותחן לטיימינג
4889B.996.105158.00986 223.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למותחן
4890B.996.105162.52986 87.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותחן
4891B.996.105164.00986 175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותחן שרשרת תזמון
4892B.996.105165.55986 226.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותחן שרשרת תזמון
4893B.996.105166.51986 274.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשרשרת תזמון
4894B.996.105170.53986 213.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשרשרת תזמון
4895B.996.105171.56T-997 846.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לקפיץ מותח טיימינג
4896B.996.105172.709PA-1 149.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לגל זיזים
4897B.996.105203.00986/996 93.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם צד למכסה שסתומים
4898B.996.105223.52997 130.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה לשסתום הידראלי
4899B.996.105244.03986 - 64.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט מותח שרשרת תיזמון
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4900B.996.105253.00996 137.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרים שסתומים
4901B.996.105255.25997 906.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגל זיזים
4902B.996.105280.51997 80.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהוסת לחץ שמן
4903B.996.105301.041,198.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולונוייד
4904B.996.105301.721,503.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולונוייד
4905B.996.105303.71996-00 1,735.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל שמן למצת
4906B.996.105325.52T-997 39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק גומי למנוע
4907B.996.105329.70996 80.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר גלגל שיניים לשרשרת תזמ
4908B.996.105901.06997 10,741.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגל זיזים
4909B.996.105903.05986 59.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
4910B.996.106011.57T-996 2,127.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
4911B.996.106011.76T-996 2,424.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
4912B.996.106011.77A/T 986-S 2,424.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן קירור שמן
4913B.996.106037.519PA04 - 1,714.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל למש' מים
4914B.996.106103.50986 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
4915B.996.106125.53/9PA 997-T - 354.00 ₪זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
4916B.996.106125.72LT  996/986 - 354.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים למנוע
4917B.996.106131.51T-996 2,114.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים שמאל
4918B.996.106131.74RT 986 - 4,264.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים למנוע
4919B.996.106132.51טורבו-RT - 996 3,233.80 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים
4920B.996.106132.72986-00 - 4,264.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4921B.996.106135.02996 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4922B.996.106135.56996 169.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור עודפים
4923B.996.106137.53996 129.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4924B.996.106137.77996 61.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור עודפים
4925B.996.106138.5371.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור איוורור - 996 טורבו
4926B.996.106138.74T-996 61.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4927B.996.106140.71986 375.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
4928B.996.106147.08996-99 1,983.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
4929B.996.106147.56996-01 1,864.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל עיבוי
4930B.996.106157.04986 999.20 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4931B.996.106207.04986 98.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים אמצעי
4932B.996.106212.11986-00 - 99.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4933B.996.106212.12996 - 163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4934B.996.106212.60T-996 396.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור קירור שמן
4935B.996.106212.75T-997 89.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום לפלנג מעבר מים
4936B.996.106214.70997 40.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלנג' מים
4937B.996.106220.52986 ('גיר אוטו) 223.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4938B.996.106222.16986 396.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
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4939B.996.106222.17996 - 197.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4940B.996.106222.56996 116.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4941B.996.106222.66T-996 313.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור קירור שמן
4942B.996.106222.75- 90.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים
4943B.996.106223.52996-01 - 38.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר מעבר מים
4944B.996.106226.52997 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם למנוע
4945B.996.106230.53289.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים פאיפ 911  קררה
4946B.996.106233.56T-996 96.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4947B.996.106233.74986 198.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למיכל עיבוי
4948B.996.106237.02T-997 64.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לשסתום מעבר מים
4949B.996.106238.712001  996 125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים ממתכת
4950B.996.106243.54986 430.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למיכל עיבוי
4951B.996.106247.02986-320 46.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למקרר שמן
4952B.996.106249.00T-996    153.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4953B.996.106250.74986 198.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4954B.996.106253.00986-320 156.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתאם לצינור קירור שמן
4955B.996.106255.01986 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למיכל  עיבוי
4956B.996.106257.02986 36.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למיכל עיבוי
4957B.996.106267.02986 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4958B.996.106287.03997 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטמים לפלנג' מים
4959B.996.106316.51997 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לפלנץ מים
4960B.996.106321.50986 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטרמוסטט
4961B.996.106326.50T/9PA-997  45.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטרמוסטט
4962B.996.106326.71996 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4963B.996.106328.74382.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לרדיאטור 996()גומי
4964B.996.106334.00986 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת מים
4965B.996.106340.54T-996 90.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם משאבת מים
4966B.996.106340.7171.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה שסתום מיכל 996-עיבוי
4967B.996.106347.02455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת עליונה למיכל 996-עיבוי
4968B.996.106405.52996 145.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס
4969B.996.106413.52996 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס מחזיק צינור מים
4970B.996.106415.52T-996 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים מצנן שמן גיר
4971B.996.106422.79T-996 203.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים מצנן שמן גיר
4972B.996.106432.74996 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מיכל עיבוי
4973B.996.106447.04996 166.80 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4974B.996.106477.73T-997 317.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4975B.996.106477.75986 317.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים תחתון
4976B.996.106501.07475.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים - 911- קררה
4977B.996.106501.56996T 421.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים מצנן שמן גיר
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4978B.996.106501.77986 232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
4979B.996.106502.06555.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים - 911- קררה
4980B.996.106502.56T-997 353.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4981B.996.106512.74986-00 - 176.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4982B.996.106522.02996 250.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס
4983B.996.106525.04T-997 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4984B.996.106529.73996 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס
4985B.996.106540.00986 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4986B.996.106546.55986 93.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4987B.996.106552.02986 198.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4988B.996.106555.01986 40.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4989B.996.106557.02996 100.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מתכת
4990B.996.106610.74986-320 1,041.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4991B.996.106615.54986 285.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4992B.996.106621.02996 - 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4993B.996.106621.58238.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון - 996 טורבו
4994B.996.106621.79986 238.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4995B.996.106622.01996 - 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
4996B.996.106622.55986 198.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4997B.996.106623.02996 70.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4998B.996.106623.56986 238.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
4999B.996.106624.02996 128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5000B.996.106624.58986 238.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5001B.996.106625.02996 - 83.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5002B.996.106625.58996 238.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5003B.996.106625.79986 268.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5004B.996.106626.01996 - 83.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5005B.996.106626.54238.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים תחת' - 996 טורבו
5006B.996.106626.78986 396.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5007B.996.106627.02996 60.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5008B.996.106627.56238.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים - 911- קררה
5009B.996.106640.56996 396.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5010B.996.106641.59338.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים - 911- קררה
5011B.996.106641.62996 713.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5012B.996.106647.05986 105.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
5013B.996.106663.02986-320 376.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5014B.996.106665.57RT 986-320 231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים תחתון
5015B.996.106666.55986 139.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
5016B.996.106681.03996 136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
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5017B.996.106723.05996 238.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5018B.996.106724.06996 238.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5019B.996.106727.06996 158.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5020B.996.106728.06996 131.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5021B.996.106740.76T-996 277.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5022B.996.106741.74T-996 476.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5023B.996.106766.71970 208.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה
5024B.996.106801.01996 29.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
5025B.996.106801.02997 29.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
5026B.996.106801.0330.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מצנן 996-01טורבו
5027B.996.106801.06T-996 29.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
5028B.996.106802.10T-996 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
5029B.996.106802.11996-01T 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
5030B.996.106802.12996 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5031B.996.106812.04996 107.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5032B.996.106822.04996 145.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5033B.996.106832.03996 142.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5034B.996.106841.11996 402.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5035B.996.106842.02996 540.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5036B.996.106850.05996- 02 - 301.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5037B.996.106850.06996-02 - 260.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5038B.996.106851.03996 96.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים תחתון
5039B.996.106888.09997 232.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית משאבת שמן
5040B.996.107012.60986-02 2,412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדיד שמן מנוע
5041B.996.107014.039PA/997/996/986 91.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
5042B.996.107020.55986 00 - 195.00 ₪זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
5043B.996.107023.04996 - 735.00 ₪זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
5044B.996.107023.55996 878.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן שמן
5045B.996.107025.092000  986 1,620.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמקרר שמן מנוע
5046B.996.107025.57S-986 1,889.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
5047B.996.107026.01C4S 549.00 ₪זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
5048B.996.107026.51987/997/996/986- 757.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאגן שמן מנוע
5049B.996.107031.581,002.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה מילוי שמן
5050B.996.107035.50996/986-320 65.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתאם לצינור נשם
5051B.996.107047.51997 114.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת שמן
5052B.996.107103.51997 74.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת שמן
5053B.996.107123.50997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ לבוכנה למשאבת שמן
5054B.996.107127.53986 - 58.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלטה למקרר שמן
5055B.996.107129.00997 1,070.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
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5056B.996.107145.30986 354.00 ₪זמיןמקוריפורשהציינור נשם
5057B.996.107146.00986-320 174.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
5058B.996.107147.55996 399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם דגם
5059B.996.107147.59986-97 - 287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מילוי שמן
5060B.996.107150.06986 200.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל למדיד שמן
5061B.996.107183.03T-996 284.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לבית מסנן שמן
5062B.996.107217.7145.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן 2001 996-טורבו
5063B.996.107225.53996/986 180.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור גומי לנשם מנוע
5064B.996.107237.52986-99 104.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מילוי שמן גמיש
5065B.996.107254.03997 241.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת שמן
5066B.996.107261.50986 89.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מילוי שמן
5067B.996.107273.05232.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למסנן שמן 2001 996-טורבו
5068B.996.107285.70996 369.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור שמן לטורבו  א
5069B.996.107329.759PA-1 1,176.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה מילוי שמן
5070B.996.107336.00997 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת שמן
5071B.996.107337.50T-997 45.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור מים
5072B.996.107441.71996 165.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת יניקה
5073B.996.110103.5028.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולנויד לאורור מיכל 996זאויר
5074B.996.110129.52986 432.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
5075B.996.110131.04996/ 997 245.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
5076B.996.110131.52S/996-01T-996 300.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
5077B.996.110131.71986 - 319.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום למצערת
5078B.996.110170.00996 731.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום למצערת
5079B.996.110170.51996T 648.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתאם לסעפת יניקה טורבו
5080B.996.110215.711,436.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לצינור יניקה 986-אוויר
5081B.996.110222.00986-320 358.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטמים לסעפת
5082B.996.110247.03996-01 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהפתח יניקת אוויר למנוע
5083B.996.110250.52986 155.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן דלק
5084B.996.110253.01263.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן דלק 996-997/996-טורבו
5085B.996.110253.52986-98 342.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מנוע מצערת
5086B.996.110310.50996 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למצערת
5087B.996.110317.50996T 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור
5088B.996.110631.74996-לטורבוT 671.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למעבר אוויר
5089B.996.110681.73T-996 675.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לסעפת יניקה
5090B.996.110685.71986-320 268.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות לצינור יניקה
5091B.996.110686.01T-996 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לסעפת יניקה
5092B.996.110686.70996-99 176.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מסנן אוויר
5093B.996.110921.51CARRERA 1999 1,527.00 ₪זמיןמקוריפורשהסתם סעפת פליטה
5094B.996.111107.55911-98 - 99.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת פליטה
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5095B.996.111113.50C 4 S 25.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק סעפת פליטה
5096B.996.111127.58LT 997 '1,941.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת דוד אגזוז אח
5097B.996.111127.62RT 997 '1,941.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת דוד אגזוז אח
5098B.996.111128.59996T 1,941.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למערכת טורבו
5099B.996.111215.70911-01 - 130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת רצועת פליטה
5100B.996.111217.70CARRERA 99 217.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למחזיק סעפת
5101B.996.111227.02997 2,850.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מחזיק לדוד אגזוז
5102B.996.111237.03997 2,976.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למחזיק דוד עמם
5103B.996.111238.03996-99 - 2,976.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז
5104B.996.111251.55986 - 1,152.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת פליטה
5105B.996.113113.00997-1 25.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית לאגזוז
5106B.996.113123.55997 129.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור נשם מנוע
5107B.996.113213.51996 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית חיזוק לאגזוז
5108B.996.113223.50996 77.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם צד בבלוק מנוע
5109B.996.113233.50996-98  16.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
5110B.996.114012.04TURBO  996 8,305.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
5111B.996.114012.50996 11,628.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה טורבו
5112B.996.115015.75997T 1,205.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
5113B.996.115016.72-TURBO-996 1,764.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסק מצמד
5114B.996.116013.53TURBO 996 3,197.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסק מצמד
5115B.996.116015.01996 3,049.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה מצמד
5116B.996.116027.02רטסקוב-S  986 2,649.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה מצמד
5117B.996.116027.06TURBO 911 2001 2,737.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה למצמד
5118B.996.116027.51986+996 5,238.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב לחץ
5119B.996.116080.04996 1,231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מוביל לימסב לחץ
5120B.996.116087.01TURBO 997 322.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מצמד
5121B.996.116237.52996 3,654.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתפוח מזלג
5122B.996.116716.02997 285.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ למזלג מצמד
5123B.996.116741.00997 75.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למזלג מצמד
5124B.996.116743.00986 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפולי משאבת הגה כח
5125B.996.147223.53996 259.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת
5126B.996.147223.60996T 282.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל דלק
5127B.996.201021.01996 8,816.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מילוי מיכל דלק
5128B.996.201043.03986 2,426.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום אוויר
5129B.996.201143.01577.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל זיהום 986-01אוויר(קניסטר
5130B.996.201221.08986 996 1,288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה דלק
5131B.996.201241.03986 99.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לפתח תדלוק
5132B.996.201413.01993 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית נועל מכסה דלק
5133B.996.201423.00986-01 - 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל לדלתות מכסה דלק
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5134B.996.201493.00986 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהעוצר גומי
5135B.996.201513.00986 19.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפתח תידלוק
5136B.996.201667.01986-98 162.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לצינור תדלוק
5137B.996.201753.00T- 996 71.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מילוי שמן
5138B.996.207016.70996 601.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5139B.996.207143.71A/T 986 256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמקרר שמן לתיבת הילוכים
5140B.996.307017.01A/T 996-01 1,286.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן גיר
5141B.996.307403.00996 378.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5142B.996.307711.12997 79.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט אופקי
5143B.996.331171.03986 '406.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברגים למתלה אח
5144B.996.331217.04986 72.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה למוט מתלה אחורי
5145B.996.331219.00997 67.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות למוט רוחב
5146B.996.331385.00997 '27.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית אבטחה למיסב גלגל אח
5147B.996.331661.01T-996 135.00 ₪זמיןמקוריפורשהאקס אחורי
5148B.996.332024.19T-997 '5,683.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה לציר סרן קד
5149B.996.332311.00996-4S 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם אחורי
5150B.996.333051.46996 2,740.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אח' דגם
5151B.996.333051.48996 - '3,425.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית לבולם א
5152B.996.333059.03996 - 1,107.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפוח זרוע למוט מייצב
5153B.996.333069.04986 - 543.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב
5154B.996.333792.24997 135.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות למוט מייצב
5155B.996.333792.25997 118.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות למוט מייצב אח
5156B.996.333792.26986 118.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב
5157B.996.333792.28996/986 125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה קדמי/אחורי
5158B.996.341043.06996/986 1,688.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה קדמי/אחורי
5159B.996.341053.17(ספורט GT3(2,623.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע משולש קד' רכב
5160B.996.341121.90GT3 LT '2,205.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע משולש קד
5161B.996.341122.90LT 2,205.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב קדמי
5162B.996.341165.06RT '6,217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב קד
5163B.996.341166.06996 6,217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק חיישן אורות
5164B.996.341371.03(27.00 ₪זמיןמקוריפורשהתותב אח לזרוע משולש קד')ספורט
5165B.996.341441.90GT3 1,125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשימס
5166B.996.341543.90RT+LT  986 137.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל קדמי
5167B.996.341605.54T-996 2,366.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למשולש
5168B.996.341941.01LT  986 5,429.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסבים קדמי
5169B.996.341957.12RT 986-320 '5,301.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מיסבים א
5170B.996.341958.12993 '5,301.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית בולם עליון שמאל קד
5171B.996.343015.04993 '2,316.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית בולם עליון ימין קד
5172B.996.343016.04996 2,316.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
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5173B.996.343041.27C4S - '2,588.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
5174B.996.343043.47986 4,422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט למיצב שמאל
5175B.996.343069.04RT 986 690.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט למייצב קדמי
5176B.996.343070.04996 - '690.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב קד
5177B.996.343073.0599-993 729.00 ₪זמיןמקוריפורשהעוצר לבולם זעזעים
5178B.996.343301.02997 147.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לבולם
5179B.996.343501.00986 388.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה שרוול לבולם
5180B.996.343505.00997 147.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לבולם
5181B.996.343509.01997 464.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לבולם
5182B.996.343513.0099 996 '15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לבולם קד
5183B.996.343515.05986-00 - 294.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת רינג למיסב
5184B.996.343517.01997 58.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לבולם
5185B.996.343523.00997 169.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לבולם
5186B.996.343525.00986-02 - '118.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב ק
5187B.996.343701.22997 2,675.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות למוט מייצב קד
5188B.996.343792.12986 67.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב קד
5189B.996.343792.14987-2 97.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למוט מייצב
5190B.996.343792.17986 - 105.30 ₪זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
5191B.996.347007.05BOXSTER     986 7,566.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג התנעה
5192B.996.347017.07966T 1,628.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט תחתון לעמוד הגה
5193B.996.347023.01986\996\997 2,999.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע להגה
5194B.996.347131.04996 661.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות למסרק הגה
5195B.996.347191.02986 218.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למסרק הגה
5196B.996.347191.04987C2 218.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחובק
5197B.996.347293.05986 28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע הגה פנימית
5198B.996.347322.03996 717.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור הגה כח
5199B.996.347443.07996T 1,380.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור הגה כח
5200B.996.347451.32996 2,158.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור הגה
5201B.996.347539.05986-320 856.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לצינור מזגן
5202B.996.347543.00996 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור הגה כח
5203B.996.347545.05996 1,049.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק צינור הגה
5204B.996.347769.01BOXTER 01 28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה 3 צלעות
5205B.996.347804.64.T117,179.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית בגלגל הגה 986-03 3-צלעות
5206B.996.347880.02T-996   952.00 ₪זמיןמקוריפורשהאקס קדמי
5207B.996.349038.11996-01 - '3,789.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לאקס חיצ
5208B.996.349291.00996-01 - 377.80 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לאקס פנימי
5209B.996.349293.00996-99/986 '377.80 ₪זמיןמקוריפורשהפחית מגן לדיסק קד
5210B.996.351082.03986 138.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות בלם
5211B.996.351088.02996 - 82.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לריפוד בלם
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5212B.996.351089.01997/987/996LT 96.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
5213B.996.351405.01RT 997/996 1,426.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
5214B.996.351406.01997S/996T-LT 1,426.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
5215B.996.351409.04997S/996T RT '1,582.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
5216B.996.351410.04GT3/996-T 1,582.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
5217B.996.351948.00S/996-01T-997 '3,481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלמים קד
5218B.996.351949.12987/986 1,832.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות בלם
5219B.996.351959.01997S - '226.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים קד
5220B.996.351959.11קT-997 383.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפידות בלם
5221B.996.351959.30986 426.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות בלם
5222B.996.352086.00986 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לרפידות בלם
5223B.996.352086.02997/996RT+LT 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
5224B.996.352401.04RT+LT-997/996 1,160.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
5225B.996.352405.02LT+RT-997/996 1,428.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
5226B.996.352406.02986 1,428.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
5227B.996.352723.00986-320 - 154.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ נעלי בלם יד
5228B.996.352741.00S/996-986 154.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קידמי
5229B.996.352949.03981+996 1,010.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט קפיצים לבלם אחורי
5230B.996.352959.01T-996 416.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלמים
5231B.996.355139.03996 361.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור בלם
5232B.996.355543.00996 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור בלם
5233B.996.355545.00996 16.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור בלם
5234B.996.355547.01996 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
5235B.996.355571.07996 682.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לבוסטר
5236B.996.355577.02986-00- 234.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום למגבר בלם
5237B.996.355577.43997 425.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ברזל לקליפר
5238B.996.355586.11LT 996 216.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלם מתכת
5239B.996.355587.02ABS 996 105.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת בלמים
5240B.996.355955.62997 '23,678.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרווח לנבה גלגל אח
5241B.996.361617.00996 740.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל אחורי
5242B.996.362140.04996-01 - '8,492.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת גומי אח
5243B.996.375054.03911 359.00 ₪זמיןמקוריפורשהספוגית תושבת 01-'תהל
5244B.996.375259.08996 59.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן תיבת הילוכים
5245B.996.397004.00A/T - 986 184.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן למש' שמן
5246B.996.397010.00996 119.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לגיר
5247B.996.397015.00996 122.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לדוושת מצמד
5248B.996.423081.20996T 351.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור שמן למצמד
5249B.996.423109.50996 633.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבה מרכזית למצמד
5250B.996.423171.06996 976.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל גז
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5251B.996.423279.04730.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפוח לכבל ידית היל' 2002 בוקס
5252B.996.424145.0098.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפוח לכבת ידית היל' 2002 בוקס
5253B.996.424147.00996-99 - 130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט משיכה לכבל בלם
5254B.996.424567.0161.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית הילוכים 98-בוקסטר
5255B.996.426069.10.ERBA/T   997 1,201.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית לכבל
5256B.996.426380.51987C '190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לתומך מגן אח
5257B.996.501377.01.GRVT-997 96.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית לאמבטיה
5258B.996.501621.00.GRV986-99 (אדום) LT '71.00 ₪זמיןמקוריפורשהקורה קד
5259B.996.501649.00.GRV997 112.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לצינור ברקס
5260B.996.501815.02.GRV996 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח אחורי מושלם
5261B.996.501973.00.GRVRT - 996-99 2,426.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח עמוד פנימי
5262B.996.502136.03.GRV986 11,039.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק טורפדו
5263B.996.502527.01.GRVLT 997 1,389.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח סף פנימי
5264B.996.502733.01.GRVLT    986 '1,858.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
5265B.996.503031.01.GRVLT   996 3,343.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קדמית
5266B.996.503031.03.GRVRT     986 '3,343.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
5267B.996.503032.04.GRVRT - 996-02 '7,590.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קד
5268B.996.503032.05.GRVT 996 - '3,343.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק לרצפה אח
5269B.996.504029.00986 - 1,171.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי ריצפה מרכזי
5270B.996.504043.02996- 1,612.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל אחורי
5271B.996.504103.00LT 996-02 '2,296.80 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל קד
5272B.996.504123.00RT - 996 '1,659.60 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל קד
5273B.996.504123.01RT - 996 '682.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל קד
5274B.996.504123.03GT2 LT 682.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף
5275B.996.504123.90RT 996-02 '1,344.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לגלגל ק
5276B.996.504124.00LT - 996 '1,659.60 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל קד
5277B.996.504124.03GT2 RT 682.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף
5278B.996.504124.90996-99 - '1,344.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן ריצפה א
5279B.996.504129.01996 613.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלתית מכסה דלת
5280B.996.504133.01.GRV986 1,920.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלתית מכסה דלק
5281B.996.504133.02.GRVLT 2,133.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן מים
5282B.996.504155.00LT 986- 466.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך למצנן מים
5283B.996.504175.09RT 986- 784.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך למצנן מים
5284B.996.504176.09996 784.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד שמאל
5285B.996.504203.06996 2,253.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
5286B.996.504203.08986 927.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד ימין
5287B.996.504204.06טורבו RT  996 2,253.60 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף
5288B.996.504204.08LT - 996-C4S 927.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
5289B.996.504363.00.01CLT - 996 1,259.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
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5290B.996.504363.01.G2XRT - 996-01T 11,433.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
5291B.996.504364.00.01CRT 996-T 1,259.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק סף
5292B.996.504364.01.G2XLT -996 5,036.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
5293B.996.504393.01.01CRT- 996 373.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
5294B.996.504394.01.01C986 488.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט תומך לכנף
5295B.996.504441.00.GRVS-986 175.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק תחתון למצנן שמן
5296B.996.504485.02S-986 387.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק עליון למצנן שמן
5297B.996.504487.02996/986 387.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן רוח לכנף קד שמאל
5298B.996.504503.00LT 996-02 '113.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן רוח לכנף ק
5299B.996.504503.02996/986 113.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן רוח לכנף קד ימין
5300B.996.504504.00למצנן טורבוLT-996 113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מחזיק
5301B.996.504523.01986 - 500.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי רצפה קדמי
5302B.996.504527.02986 791.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי אטימה
5303B.996.504531.00986 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי אטימה
5304B.996.504532.00986 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהברקט לכנף
5305B.996.504555.00.GRV986 - 57.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי ריצפה צדדי
5306B.996.504561.00996-01 280.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן רוח שמאל
5307B.996.504603.00996-01 113.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן רוח ימין
5308B.996.504604.00RT 996-02 113.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן רוח
5309B.996.504604.01997 137.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך לזרוע רוחב תא מטען
5310B.996.504633.00996 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מקשר לכנף קדמי
5311B.996.504641.01.01CRT - 996-99 57.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי צד כנף
5312B.996.504642.01.01C911-01 - 57.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי לסף פלסטיק
5313B.996.504715.00986-03 ןנצמל-S 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מחבר
5314B.996.504721.00.GRVT-996 176.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לסף
5315B.996.504743.00986 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק למנעול מכסה מטען
5316B.996.504811.00.01C996 305.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק למנעול מכסה מטען
5317B.996.504811.02.01CLT 996- 382.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מגן בוץ אחורי
5318B.996.504893.00RT 996 - 115.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מגן בוץ אחורי
5319B.996.504894.00986 '115.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיזוק לפגוש קד
5320B.996.505011.00RT 996-T 1,556.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיזוק לפגוש
5321B.996.505011.02996+986 2,120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומכים לפגושים קד'+ אח
5322B.996.505019.01996 670.10 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אחורי
5323B.996.505021.00996 5,844.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך פנימי
5324B.996.505021.04996 (4,107.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי)כסף מטלי
5325B.996.505311.04.G2XT/GT2-996 5,197.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
5326B.996.505311.32.G2X996-01T '31,816.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספיילר לפגוש קד
5327B.996.505355.00.01C996 5,844.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
5328B.996.505411.08.G2XC4S-996 - '24,261.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן אח
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5329B.996.505411.16.G2X996 9,094.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
5330B.996.505411.22997 '24,261.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית מגן חום אח
5331B.996.505471.00996 743.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אמצעי
5332B.996.505475.02BOXSTER LT 1,183.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי צד
5333B.996.505525.00.01CLT 996 98.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
5334B.996.505525.01.01CBOXSTER RT 98.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש צד
5335B.996.505526.00.01CRT 996 98.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
5336B.996.505526.01.01C986 '98.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסרגל פנימי לפגוש קד
5337B.996.505531.01LT 986 206.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מתחת לכנף קד
5338B.996.505535.00LT '216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מתחת לכנף קד
5339B.996.505535.03RT   986 '175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מתחת לכנף ק
5340B.996.505536.00S/O R '216.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מתחת לכנף קד
5341B.996.505536.03LT    986 '175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתמך לפגוש קד
5342B.996.505539.00LT 996-02 '121.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתמך לפגוש ק
5343B.996.505539.03RT  986 121.00 ₪זמיןמקוריפורשהתמך לפגוש קדמי
5344B.996.505540.00RT 996-02 '121.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתמך לפגוש ק
5345B.996.505540.03996 - '155.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל פנימי לפגוש קד
5346B.996.505553.05.01C996-02 '436.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן רוח לפגוש ק
5347B.996.505555.02.01CGT2 '2,520.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר קד
5348B.996.505555.30.01CT-996 '3,775.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת לגריל בפגוש אמצ
5349B.996.505561.00.01CGT2 1,043.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל פנימי אמצעי לפגוש
5350B.996.505561.30.01CLT 996-T 1,520.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת למגן ק' צד
5351B.996.505563.00.01CGT2 LT 1,043.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר לפגוש
5352B.996.505563.30.01CGT2 RT 1,455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר לפגוש
5353B.996.505564.30.01C996 1,455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה מגן חום לפגוש אח
5354B.996.505631.00LT - 996 '1,121.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה מגן א
5355B.996.505631.02996 1,121.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חם לפגוש
5356B.996.505632.00996T '1,121.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מגן אח
5357B.996.505639.03LT 996-02 '101.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לתמך פגוש ק
5358B.996.505741.02.01CGT2 LT 594.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש
5359B.996.505741.30.01CRT 996-02 '618.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לתמך פגוש ק
5360B.996.505742.02.01CGT2 RT 594.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש
5361B.996.505742.30.01C996 618.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לתוך פגוש
5362B.996.505755.00993 522.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לתומך פגוש
5363B.996.505775.00996-99 '37.00 ₪זמיןמקוריפורשהסרגל תחתון לפגוש אח
5364B.996.505831.00996-99 '214.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסרגל עליון לפגוש אח
5365B.996.505833.00911 99 231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לחיישן נסיעה
5366B.996.505859.00.G2X986 99/01 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לחיישן נסיעה
5367B.996.505860.00.G2X986 99/01 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לחיישן נסיעה
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5368B.996.505861.00.G2X986 99/01 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לחיישן נסיעה
5369B.996.505862.00.G2X996 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לחיישן מרחק
5370B.996.505885.01.G2XT-996 208.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
5371B.996.505911.00.G2X996 7,795.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
5372B.996.505911.06996-911-986    9,161.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
5373B.996.511011.02.GRV996-911-986    15,414.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע
5374B.996.511011.03.GRV986 15,414.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל מכסה מטען
5375B.996.511017.01993 254.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול מכסה מטען
5376B.996.511051.02BOXSTER 986 70.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול מטען
5377B.996.511053.021,082.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע לפתיחה תא 986מטען
5378B.996.511127.00LT   986 409.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר מכסה מנוע
5379B.996.511151.01RT   986 408.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר מכסה מנוע
5380B.996.511152.01996 408.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם  למכסה מנוע
5381B.996.511551.01986 252.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה מטען
5382B.996.511611.00996 '566.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס מגן לספיילר אח
5383B.996.512163.00996-99 189.00 ₪זמיןמקוריפורשהלשונית נעילה מכסה מנוע
5384B.996.512213.00TURBO X 305.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת הרמה לספויילר
5385B.996.512241.02986 14,511.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פתיחת תא מטען חרום
5386B.996.512521.00996-99 - 130.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם מכסה מנוע
5387B.996.512551.03986 - 720.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם למכסה מנוע
5388B.996.512551.04996 271.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל לספויילר אחורי
5389B.996.512911.00997 695.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגג נפתח
5390B.996.514731.00LT 996 '217.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל לגב מושב קד
5391B.996.521185.00986 280.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת למשענת מושב
5392B.996.521324.00986 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית למושב צד נוסע
5393B.996.521422.00986-320 (משענת) 25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת לכסא
5394B.996.521551.01LT 996 '87.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל למושב קד
5395B.996.521609.00203.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי מושב קידמי
5396B.996.521993.02.M30997 '25,579.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפין נע' בדופן אח
5397B.996.522097.08.01CT-996 '60.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר לגב מושב כסא אח
5398B.996.522211.01997 79.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפין נע' למשענת גב אחורי
5399B.996.522267.07986-98 - 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור הרמת שמשה
5400B.996.522321.01.01C996 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור למושב
5401B.996.522322.01.01C996 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס פלסטיק למושב אחורי
5402B.996.522897.00970 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה למיכל מתיז
5403B.996.528607.00996 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק למיכל מתיז
5404B.996.528611.02996 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל מתיז
5405B.996.528701.00996 798.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למיכל מתיז
5406B.996.528711.00996 55.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למיכל מתיז
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5407B.996.528721.00S LT 2000 986 22.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קדמית
5408B.996.531011.05.GRV986-99 6,754.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת ימנית
5409B.996.531012.05.GRVק'TURB996-00L 11,138.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי למשקוף דלת
5410B.996.537076.03986-01 - 'חיצ LT '2,585.80 ₪זמיןמקוריפורשהגומי גשם ק
5411B.996.537085.07986 '1,573.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי גשם חיצ
5412B.996.537086.07996-99 - 1,573.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמעצר לדלת
5413B.996.537151.02222.00 ₪זמיןמקוריפורשהחומר הגנה
5414B.996.537237.0025.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל ידית פתיחה 97 986-בוקסטר
5415B.996.537320.03986 47.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר פלסטיק לידית דלת
5416B.996.537445.0224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי דלת גשם 996-99שמאל
5417B.996.537531.061,290.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי דלת גשם 996-99ימין
5418B.996.537532.06986 1,290.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית דלת
5419B.996.537613.01.G2XT-996 369.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לידית פתיחת דלת
5420B.996.537629.01986-01 - '12.00 ₪זמיןמקוריפורשהצילנדר דלת קד
5421B.996.537963.02996 2,205.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצילינדר
5422B.996.537963.03986 2,717.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח גולם בוקסטר
5423B.996.538531.00קודBOXSTER 0974 97 210.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח גולם
5424B.996.538932.00996 '900.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם חלון קד
5425B.996.541531.01996 '278.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה קד
5426B.996.541901.01996-02 - '9,612.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קד
5427B.996.541901.04T-996 3,669.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמי
5428B.996.541901.07996 4,062.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית
5429B.996.541901.11986 4,062.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמשה קד שמאל
5430B.996.542075.04986 1,589.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמשה קד ימין
5431B.996.542076.04996 1,717.40 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דלת נהג
5432B.996.542511.02LT 996 2,268.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קדמית
5433B.996.542511.03RT 996-02 '999.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קד
5434B.996.542512.02996 2,268.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת קידמי ימין
5435B.996.542512.03996- 2,525.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע לחלון גג נפתח
5436B.996.543015.06RT - 996-01T 3,948.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחלון שמשה קבוע
5437B.996.543112.11LT -996 3,381.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לחלון אח' קבוע
5438B.996.543325.00997 924.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לחלון דופן אחורי ימין
5439B.996.543326.00997 924.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לחלון קבוע
5440B.996.543611.02996 '15.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לכנף א
5441B.996.543901.0049.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית פתיחה תא מטען 911+996'קד
5442B.996.551511.07911+996 '837.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית פתיחה תא מטען קד
5443B.996.551512.07986 837.00 ₪זמיןמקוריפורשהדשבורד
5444B.996.552109.00.S18996 42,095.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור מרכזי
5445B.996.552131.04.A03996 1,482.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אינפרא אדום
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5446B.996.552181.03.B12LT - 996  394.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור
5447B.996.552225.05.A03RT  - 986 2,214.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור
5448B.996.552228.05.A03LT 996 1,065.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתגים פתח אוורו מרכזי
5449B.996.552233.04.A03RT 996 228.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתים פתח אוורו מרכזי
5450B.996.552234.04.A03996 324.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור מרכזי
5451B.996.552263.01.01C931.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי לקונסולה
5452B.996.552335.00.01C996-02 -67.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית פתיחה תא כפפות
5453B.996.552349.00.V01996-03 - 905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית פתיחה תא כפפות
5454B.996.552349.01.V03LT 996 714.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לחיישן פתח אוורור
5455B.996.552417.02.A03185.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפתח 911-01-איוורור
5456B.996.552417.02.P13185.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בוקסטר
5457B.996.552595.00.B12996 638.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתג אורות
5458B.996.552621.01.A03986-01   120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתקן לקומפקט דיסק
5459B.996.552773.00996 - 786.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לציר קונסולה
5460B.996.552795.01997- 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לתא כפפות
5461B.996.552879.00911/996 19.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר לקונסולה
5462B.996.552960.01RT - 911-01 193.00 ₪זמיןמקוריפורשהפתח איוורור
5463B.996.552985.00.P12996-01 7,993.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנל לחגורת בטיחות
5464B.996.555061.00.S33241.00 ₪זמיןמקוריפורשה
5465B.996.555071.10.EVPRT - 9PA 6,847.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת
5466B.996.555122.07.EUX42,165.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס פנימי לעמוד גג
5467B.996.555182.05.S31RT - 9PA 14,947.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לתא בריפוד דלת
5468B.996.555222.00.B51LT 996 4,343.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לקשת התהפכות
5469B.996.555263.03.A07RT 996 468.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לקשת התהפכות
5470B.996.555264.03.A07468.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי גב אחורי לבידוד 997-2'מנ
5471B.996.555281.06.A109-דלתPA 1,396.80 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון לכיסוי בריפוד
5472B.996.555442.00996-99 '445.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק למגש אח
5473B.996.555457.00.A10LT  1999  911 996 78.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתלה למעיל
5474B.996.555571.01.D05LT 997 '192.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לריפוד דופן אח
5475B.996.555645.00.A03997 227.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לדופן אחורי ימין
5476B.996.555646.00.A03227.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי בית מראה 99601(שמאל(שחור
5477B.996.555651.03.A03996 - 362.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לרמקול בריפוד דלת
5478B.996.555801.01.A03986-00 166.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם פנל צד לדלת שמאל
5479B.996.555831.04986-00 465.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם פנל צד לדלת ימין
5480B.996.555832.04981C 465.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לכליפס ריפוד דופן
5481B.996.555857.009PA-RT 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית אחיזה בריפוד דלת
5482B.996.555904.01.B51997T 3,433.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק חיבור בתא מנוע
5483B.996.556761.01993 986 125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל מכסה מנוע
5484B.996.559211.01996 - 1,022.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל טורבו
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5485B.996.559237.03.4PU996 984.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קררה שחור
5486B.996.559237.09.70C911 99 319.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל קררה אפור
5487B.996.559237.10.4PU911-99 319.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל 4 אפור המשך לקררה
5488B.996.559241.02.4PU996 245.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לגגון קדמי
5489B.996.559501.00.G2X996 129.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לגגון אחורי
5490B.996.559503.00.G2X996 129.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לגגון
5491B.996.559729.00997 32.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקשת לגג
5492B.996.561037.00997 9,359.00 ₪זמיןמקוריפורשהקשת לגג
5493B.996.561042.01997-2 6,013.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון לזרוע גג
5494B.996.561062.02997 811.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי למסיט רוח
5495B.996.561127.00.01CCARRERA 911 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהמעצור לגג מתקפל
5496B.996.561401.00986 59.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לגג מתקפל
5497B.996.561605.02996 288.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל לזרוע גג
5498B.996.561645.0015.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לציר מנוע כיסוי מטען אח
5499B.996.561673.00997 165.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לציר מנוע כיסוי אח
5500B.996.561673.01996-00 - 212.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס
5501B.996.561731.00996 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לידית סגירה גג נפתח
5502B.996.561787.00.01CLT - 996 96.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע לגג
5503B.996.561907.02997 1,490.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע לגג
5504B.996.561908.02996- 1,490.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לכבל מנעול נעילת גג
5505B.996.561947.00LT   996 313.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל לגג
5506B.996.562315.00RT   996 356.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל לגג
5507B.996.562316.00L 997 '356.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חלון אח
5508B.996.562651.00RT 997 '211.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חלון אח
5509B.996.562652.00997 211.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי חלון אח' אמצעי
5510B.996.562653.00996-01 - 530.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסילה לגג נפתח
5511B.996.564181.00.01C996-10 - 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לגג נפתח
5512B.996.564182.00.01C996-01 - 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לגג נפתח
5513B.996.564241.00996-01 - 111.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לגג נפתח
5514B.996.564242.00LT 996 109.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח מעבר מים
5515B.996.572311.00986- 91.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק טורפדו
5516B.996.572563.06.01C986 2,040.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למצבר
5517B.996.572567.01.01C94.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי פלסטיק 986-01טורפדו
5518B.996.572569.01.01C6.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי
5519B.996.572570.01.01C6.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן - 996 טורבו
5520B.996.573091.01986-01 - 1,269.60 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
5521B.996.573092.02540.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
5522B.996.573093.06986 556.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מזגן צד ימין
5523B.996.573094.02RT 996-T 1,266.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
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5524B.996.573094.05986/97 1,475.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
5525B.996.573104.04C4S-996 - 1,229.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
5526B.996.573104.05996 1,724.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מזגן
5527B.996.573105.06986 1,230.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום למזגן
5528B.996.573465.00986 166.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום למזגן
5529B.996.573466.00986 177.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת מצנן מזגן
5530B.996.573711.00996 - 43.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסגרת מצנן מזגן
5531B.996.573711.01986 218.00 ₪זמיןמקוריפורשהמאדה למזגן
5532B.996.573901.02986 12,136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום התפשטות
5533B.996.573929.01996T 1,222.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן אמצעי
5534B.996.575141.05996-02 474.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן תחתון
5535B.996.575161.01986 524.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר שמאל
5536B.996.575321.00C4S 996-02 1,593.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
5537B.996.575321.02996 דגם LT 1,455.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר לפגוש
5538B.996.575321.03GT2 LT 820.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
5539B.996.575321.30RT  986 996 98 2,462.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר קדמי
5540B.996.575322.00C4S 996-02 630.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
5541B.996.575322.02GT2 RT 1,832.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
5542B.996.575322.30GT2 1,832.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אמצעי לפגוש
5543B.996.575325.30GT2 2,521.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר
5544B.996.575326.30LT 986- 2,047.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר פנימי למצנן
5545B.996.575341.04986 ןנצמל-RT 788.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר פנימי
5546B.996.575342.00LT 996-T 788.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן מאורר
5547B.996.575351.00986 1,187.80 ₪זמיןמקוריפורשהבית מצת
5548B.996.602103.01997 125.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתנע מכלל
5549B.996.604103.00997 9,175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתנע מכלל
5550B.996.604103.01T 966 9,175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולונויד ואקום
5551B.996.605155.0098/911+996 212.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיוניט אור רברס
5552B.996.606103.019PA/996/986 109.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן גל זיזים
5553B.996.606106.02986 1,771.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
5554B.996.606113.00986 274.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מצב מצערת
5555B.996.606116.00996 1,237.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
5556B.996.606118.00MAP 986 1,592.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן
5557B.996.606123.00MAP 996 3,978.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן
5558B.996.606124.009PA 5,203.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן נקישות
5559B.996.606125.001,093.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן - 996 טורבו
5560B.996.606128.01BOXSTER 2000 3,014.00 ₪זמיןמקוריפורשהיוניט אור אחורי
5561B.996.606133.00296.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן - 996 טורבו
5562B.996.606138.01T-997 3,358.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן גובה שמן
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5563B.996.606140.00T-997 673.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גובה שמן
5564B.996.606140.01996 - 673.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
5565B.996.606168.01986+966 (קירבה) 1,972.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק
5566B.996.606171.00.9A4996 - 1,338.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
5567B.996.606178.01996-00 - 1,972.00 ₪זמיןמקוריפורשהיוניט לחץ שמן
5568B.996.606203.02986 458.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה לשמן
5569B.996.606405.01986 מהירות ABS 213.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן
5570B.996.606406.00986-05 - 1,053.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לטמפרטורה
5571B.996.606410.00997 163.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למנוע
5572B.996.607010.16996 10,005.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למתנע
5573B.996.607019.01996 336.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למתנע
5574B.996.607032.04986 908.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל למצבר
5575B.996.611209.01996 - 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרתמה
5576B.996.612030.00996-99 1,047.00 ₪זמיןמקוריפורשהרתמה חוטים לפנס
5577B.996.612060.00996-01 - '702.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לאור א
5578B.996.612061.00997 - 702.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
5579B.996.612365.00996-99 - 174.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למראה
5580B.996.612674.00986 '312.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת תא מטען קד
5581B.996.613105.10.A05986 '235.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת תא מטען אח
5582B.996.613106.10.A05986-00 235.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג בלם יד
5583B.996.613112.02911-996 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהיוניט אור בלם
5584B.996.613113.02127.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג דוושת מצמד
5585B.996.613114.01996 127.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפסק איתותים
5586B.996.613120.01986 '403.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיקרוסוויצ
5587B.996.613126.00996-00 - 226.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג לגג נפתח
5588B.996.613147.00.A02996-03 '260.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לספויילר א
5589B.996.613155.10.A05996 268.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיקרוסויץ למנעול תא מטען
5590B.996.613206.00A/T - 997 '793.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לידית היל
5591B.996.613212.10986-01 - 1,336.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון אורות
5592B.996.613213.10.EWC996-02 - 901.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון אורות ומחשב
5593B.996.613215.10.EWC6,013.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית אור
5594B.996.613219.10.EWC2,855.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן מש' הידראולי גג 997-נפתח
5595B.996.613313.02996/986 - 493.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג אור ראשי
5596B.996.613535.00996 1,160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג כיוון אורות
5597B.996.613631.01996 1,227.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג כיוון אורות
5598B.996.613631.02996 1,227.00 ₪זמיןמקוריפורשהממסר למגבים
5599B.996.615103.00996-01 - 641.00 ₪זמיןמקוריפורשהנגד למנוע מאוורר
5600B.996.616101.00997 658.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול לחיישני מרחק דגם
5601B.996.618171.03996 2,998.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב כרית אויר
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5602B.996.618217.02986 4,510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב  כרית אוויר
5603B.996.618219.02986-01 7,332.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת בקרה להזעקה
5604B.996.618262.02BOXTER 997 4,582.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת בקרה 0לאזעקה
5605B.996.618262.03996-320  4,582.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע
5606B.996.618605.00996/986 14,766.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
5607B.996.620102.00987/996 2,394.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
5608B.996.620103.00996T 2,782.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
5609B.996.620107.02987/997 3,300.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
5610B.996.620132.00996 2,500.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
5611B.996.620133.00T-996 (מסנן דלק) 2,523.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
5612B.996.620827.0297/996/986 (מסנן-דלק) 1,575.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
5613B.996.620832.02996 (מסנן דלק) 1,675.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצוף דלק
5614B.996.620833.02996 1,575.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע חשמלי למראה
5615B.996.624047.00986-320 554.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע כוון מראה שמאל
5616B.996.624048.00954.00 ₪זמיןמקוריפורשהמאוורר עם מנוע - 996 טורבו
5617B.996.624127.00986 2,706.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
5618B.996.624131.00986 659.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע מאוורר + מאוורר קדמי
5619B.996.624135.002,599.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס מאוורר למנוע - 996 טורבו
5620B.996.624137.00996 429.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבה למתיז פנס ראשי
5621B.996.624502.00996/986 422.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגב שמשה אחורי
5622B.996.628045.01996 184.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן למיכל מתיז
5623B.996.628105.00996T 451.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור מתיז מים
5624B.996.628110.00996T 69.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למתיז פנס ראשי
5625B.996.628135.0099600רTURB-L 587.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז פנס
5626B.996.628143.00RT 435.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתיז פנס ראשי
5627B.996.628144.00996T 435.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפצל לצינור מתיז מים
5628B.996.628160.00986 532.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבה למתיז מים
5629B.996.628172.00996T 504.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור מתיז מים
5630B.996.628204.00911-98 28.00 ₪זמיןמקוריפורשהשפריצר לפנס ראשי שמאל
5631B.996.628333.00911-98 1,362.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהשפריצר לפנס ראשי ימין
5632B.996.628334.00911 2001 1,260.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למתיז פנס ראשי
5633B.996.628673.00996-01 256.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז פנס ראשי
5634B.996.628675.00997/987/996/986 38.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגבים קדמי
5635B.996.628901.08LT    986 359.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
5636B.996.631033.03RT   986 288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות
5637B.996.631034.02LT 986 243.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות
5638B.996.631035.00986/996-98 336.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפינה לפנס ראשי
5639B.996.631035.01RT  986 362.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
5640B.996.631036.00986 996 98 336.00 ₪זמיןמקוריפורשהפינה לפנס
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5641B.996.631036.01LT 986 362.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות
5642B.996.631037.01986-99 267.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי קד' שמ
5643B.996.631041.00RT 986-99 '938.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי קד
5644B.996.631042.00996 938.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות שמאלי אפור
5645B.996.631043.02996 383.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות ימין אפור
5646B.996.631044.03986 383.00 ₪זמיןמקוריפורשהפינה לפנס צד שמאל אפור
5647B.996.631045.00996-01 395.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפינה לפנס ראשי
5648B.996.631045.01986 534.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפינה לפנס צד ימין אפור
5649B.996.631046.00996-01 395.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפינה לפנס ראשי
5650B.996.631046.01996-99 395.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס בלימה אחורי
5651B.996.631050.04LT    996 780.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
5652B.996.631055.21LT 996 17,575.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
5653B.996.631055.50RT 996 7,033.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
5654B.996.631056.21RT 996 17,575.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
5655B.996.631056.50GT2 7,207.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
5656B.996.631060.20986 17,575.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג+אום מחזיק פנס ראשי
5657B.996.631077.00996 - 129.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית נורה לפנס איתות
5658B.996.631118.00996-02 134.00 ₪זמיןמקוריפורשהנשם לפנס ראשי
5659B.996.631149.00(אפור) 118.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי שמאל  996-99
5660B.996.631163.01(אפור) 8,680.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי ימין  996-99
5661B.996.631164.01LT  996 8,680.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
5662B.996.631173.00996 796.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
5663B.996.631174.00796.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת סגירה לנורה 996-ראשית
5664B.996.631189.00LT 996 58.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל למחבר פנס ראשי
5665B.996.631245.00RT 996 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל למחבר לפנס ראשי
5666B.996.631246.00996 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהנועל לבסיס פנס 03-ראשי
5667B.996.631273.00CARRERA 1999 153.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש אחורי
5668B.996.631471.00LT 996-99    '12.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס א
5669B.996.631485.00RT 996 '3,473.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח
5670B.996.631486.003,473.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח' ימני 911-טורבו
5671B.996.631488.003,473.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס תאורה בדלת
5672B.996.632132.01986-320 70.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבק לצופר
5673B.996.635150.00-L- (נמוך) 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופרים 986
5674B.996.635205.04-L- (נמוך) 246.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצופרים 986
5675B.996.635205.07-H- (גבוה) 246.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופרים 986
5676B.996.635206.04-H- (גבוה) 246.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצופרים 986
5677B.996.635206.07986-2003 246.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתח ללא שלט
5678B.996.637041.00986 - 249.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר לאזעקה
5679B.996.637117.03911-00 129.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לפתיחת דלת
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5680B.996.637243.00911-01 1,169.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לפתיחת דלת
5681B.996.637244.40T-996 1,176.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
5682B.996.637244.41T-996 1,176.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
5683B.996.637244.42996 - 1,176.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לשלט
5684B.996.637247.00996/986 - 97.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לשלט
5685B.996.637351.00996 - 206.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לשלט
5686B.996.637353.00996 206.00 ₪זמיןמקוריפורשהסמל פורשה לשלט
5687B.996.637443.00BOXTER 64.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח שעונים מכלל
5688B.996.641108.01.70C996 - 20,431.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור ללוח שעונים
5689B.996.641911.00153.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקסטה מחלף 996-00-דיסק
5690B.996.645113.00986 '615.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לרמקול קד
5691B.996.645552.00986 760.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך
5692B.996.646235.01986-320 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיקרופון
5693B.996.646307.01.A03986 - 512.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לאנטנה
5694B.996.647103.00996 510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאנטנה
5695B.996.647104.00986 135.00 ₪זמיןמקוריפורשהראש למצית סיגריות
5696B.996.652101.00996-01 80.00 ₪זמיןמקוריפורשהבסיס למצית סיגריות
5697B.996.652102.01986-2003  60.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מצית + תאורה
5698B.996.652102.10996-01 60.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק לבסיס מצית
5699B.996.652104.00996- 34.00 ₪זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי לכרית אויר
5700B.996.652211.02A/T 996 1,669.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון קפיצי לכרית אויר
5701B.996.652213.02986/996 1,669.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
5702B.996.701105.00993 69.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרווח לוחית רישוי
5703B.996.701801.00993 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרווח לוחית רישוי
5704B.996.701802.00986 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל רזרבי
5705B.996.721701.00RT - 996-00 102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן שמש
5706B.996.731032.15.C52986 2,206.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה שמאל
5707B.996.731035.01LT    996 404.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
5708B.996.731035.02RT - 996-00 715.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
5709B.996.731038.02996 404.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר למראה
5710B.996.731219.02.G2LRT - 996-00 1,665.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
5711B.996.731220.00.G2L986/996- 1,442.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמראה+תאורה למגן שמש
5712B.996.731531.01.01C996+986 374.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מראה שמאל
5713B.996.731619.00.G2L996+986 636.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מראה ימין
5714B.996.731620.00.G2L996+986 636.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למראה שמאל
5715B.996.731719.00.G2L996+986 59.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למראה ימין
5716B.996.731720.00.G2L996- 59.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מראה במגן שמש+תאורה
5717B.996.731903.00.01C996 721.00 ₪זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות
5718B.996.803033.01996 1,175.00 ₪זמיןמקוריפורשהמע' ניתוק כרית אויר אוטו
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5719B.996.803083.02986-01 - 2,151.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית אוויר נהג
5720B.996.803089.07.S40LT 997- 11,967.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לחגורת ביטחון אחורי
5721B.996.803165.01986/996 317.50 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לחגורת בטיחות +כבל
5722B.996.803183.04LT 986 786.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטחון
5723B.996.803183.07986 614.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לחגורת ביטחון
5724B.996.803183.08997 653.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי חיצוני לרכב
5725B.997.044000.079'אחPA\996\986 2,311.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן מנוע
5726B.997.101212.01GT3- 192.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת מרווח למחזיר שמן מנוע אחורי
5727B.997.101264.90997 323.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
5728B.997.102117.00997 708.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
5729B.997.102118.00997 682.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת מתיחה
5730B.997.102119.00GT3 682.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
5731B.997.102151.90997 713.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפולי קרנק
5732B.997.102203.00986-97 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמותחן לגלגית+בורג
5733B.997.102260.00GT-3 635.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן אחורי
5734B.997.102264.91997 869.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט רינג לבוכנה
5735B.997.103030.31997 2,353.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת דחיסה
5736B.997.103053.05997 1,565.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לטלטל
5737B.997.103115.01997 29.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
5738B.997.104201.03T-997 479.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ מותח לטיימינג
5739B.997.105062.70997 1,891.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום גל זיזים
5740B.997.105301.00997 1,003.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולנוייד לגל זיזים
5741B.997.105303.731,715.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן לאקטואטור
5742B.997.105701.00-C-997/987/987 308.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
5743B.997.106011.06997T 2,404.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
5744B.997.106011.71997T 2,281.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
5745B.997.106011.72997 2,617.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5746B.997.106024.02997 357.20 ₪זמיןמקוריפורשהצינור קירור לנשם מנוע
5747B.997.106028.02S-987 357.20 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים אמצעי
5748B.997.106037.02T-997 1,896.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים אמצעי
5749B.997.106038.04T-997 4,771.20 ₪זמיןמקוריפורשהפלנג מים
5750B.997.106039.72997 1,507.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלנג' מים
5751B.997.106039.90997 1,507.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור עודפים
5752B.997.106049.72997 375.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים לטורבו
5753B.997.106075.74997 433.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים לטורבו
5754B.997.106076.73LT - 997/987/987C 433.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן מים
5755B.997.106131.02RT - 997/987/987C 2,207.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים
5756B.997.106132.02997/987/987מיםCLT 3,972.60 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן
5757B.997.106155.01997/987/987מיםCRT 776.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן
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5758B.997.106156.01LT 997-T 893.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן
5759B.997.106165.02T-997 845.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן מים
5760B.997.106166.02997-2 845.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5761B.997.106212.32T-997 102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מחבר מעבר מים
5762B.997.106212.75234.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלנג' מים עליון
5763B.997.106216.00997 174.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים לנשם
5764B.997.106223.00DHL- 997 175.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק למצנן מים פנימי
5765B.997.106231.02997 - '47.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק למצנן מים חיצ
5766B.997.106232.01997T 47.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5767B.997.106233.72997T 108.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5768B.997.106250.72997 180.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
5769B.997.106251.01997-2 80.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור מים
5770B.997.106255.02T-997 155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס מחזיק מצנן מים
5771B.997.106265.01T-997  248.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס מחזיק מצנן מים
5772B.997.106266.01T-997 248.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מחבר לפלנג מים
5773B.997.106313.72T-997 72.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מחבר לפלנג מים
5774B.997.106314.71T-997 72.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מחבר לפלנג מים
5775B.997.106315.70T-997 72.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5776B.997.106328.72997T 153.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5777B.997.106329.72997/987/987CL -  156.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מש' מים
5778B.997.106340.00997T 80.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5779B.997.106350.00T-997 80.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן
5780B.997.106365.02T-997 235.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס מחזיק מצנן מים
5781B.997.106366.02T-997 235.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מחבר לפלינג מים
5782B.997.106374.73997T 375.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5783B.997.106432.00LT DHL- 997 139.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק למצנן מים
5784B.997.106455.00DHL- 997 88.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מחשב מע' קירור
5785B.997.106456.00T-997 108.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים לפלנג
5786B.997.106477.72997 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור סספקת מים
5787B.997.106501.01997 260.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור החזרת מים
5788B.997.106502.00997T-2 258.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מחבר מים
5789B.997.106551.03997 155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5790B.997.106610.31RT 997-2 871.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים למצנן
5791B.997.106622.04997 '164.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים שמאל קד
5792B.997.106623.03997-2 151.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מיים
5793B.997.106624.03997 151.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
5794B.997.106625.04987 167.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
5795B.997.106626.05997-2 179.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מיים
5796B.997.106627.03997 192.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור אספקת מים שמאל
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5797B.997.106631.01RT 997-T  212.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים למצנן
5798B.997.106632.01212.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים עליון
5799B.997.106635.02RT 997-T 212.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים למצנן
5800B.997.106636.01997 212.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5801B.997.106638.04LT 997 161.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5802B.997.106639.04997T 176.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מחבר מעבר מים
5803B.997.106649.74234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
5804B.997.106708.0065.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
5805B.997.106709.00997 '65.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים שמאלי קד
5806B.997.106728.03997T 191.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
5807B.997.106740.06997 275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5808B.997.106741.06997T 267.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5809B.997.106742.05C-987  445.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
5810B.997.106765.02RT 997-2 224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור עודפים
5811B.997.106766.02997-2 224.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור עודפים אמצעי
5812B.997.106767.02997 216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה לצינור מים
5813B.997.106802.0092A 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה לצינור מים
5814B.997.106802.0216.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ
5815B.997.106802.03997 16.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5816B.997.106809.02996 688.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים אחורי
5817B.997.106831.03997 296.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5818B.997.106850.01996 612.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת שמן מנוע
5819B.997.107021.03997 1,510.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת ואקום למנוע
5820B.997.107022.02997 3,468.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן
5821B.997.107025.02997T 2,371.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצנן שמן למנוע
5822B.997.107025.71997 2,265.00 ₪זמיןמקוריפורשהקולר שמן
5823B.997.107026.71997 2,045.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור החזרה
5824B.997.107029.71997 1,864.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנשם מנוע דגם
5825B.997.107038.00997 1,319.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למשאבת ואקום מנוע
5826B.997.107055.05997T 632.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
5827B.997.107121.73997 134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוכנה למשאבת שמן
5828B.997.107125.01996 - 34.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מילוי שמן
5829B.997.107131.00997T 318.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם למנוע
5830B.997.107146.03T-997 716.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר צינור מים
5831B.997.107451.71997 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לנשם מנוע
5832B.997.107538.00997 80.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
5833B.997.110029.73987C 1,345.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה
5834B.997.110036.01997 1,104.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
5835B.997.110055.03997T- 562.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור חיבור למסנן דלק
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5836B.997.110065.01GT3 350.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת יניקה
5837B.997.110116.94997-2 5,334.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
5838B.997.110130.31T2 - 997 294.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
5839B.997.110131.30T-997   348.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אוויר
5840B.997.110131.74X51/997 348.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן אויר
5841B.997.110132.00GT3 287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולונוייד ואקום לאגזוז
5842B.997.110163.90997T 1,929.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לסעפת יניקה
5843B.997.110215.70997- 343.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור בית מסנן אויר
5844B.997.110221.00997 455.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק לצמת חוטים
5845B.997.110239.009PA04 - 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה
5846B.997.110247.00997 64.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת יניקה
5847B.997.110247.02997- 64.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי מעבר לצינור בית מסנן אויר
5848B.997.110250.00997T- 93.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מצערת
5849B.997.110319.00GT3 77.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם צינור חלוקה
5850B.997.110319.90997 80.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר למצערת
5851B.997.110416.03997T 465.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למצנן אינטר קולר
5852B.997.110636.72LT 997 595.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור אינטרקולר
5853B.997.110644.03986 616.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לאינטר קולר
5854B.997.110644.70997 632.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אינטרקולר ימין
5855B.997.110645.03997 616.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לסעפת יניקה
5856B.997.110647.73997 991.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לסעפת יניקה
5857B.997.110685.00997T 61.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לצינור סעפת יניקה
5858B.997.110685.70997T 450.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לספעת יניקה
5859B.997.110747.70997-193.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מסנן אויר
5860B.997.110921.011-3 997 4,359.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת פליטה
5861B.997.111103.01997 3,888.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסעפת פליטה
5862B.997.111106.00991 5,184.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת פליטה
5863B.997.111107.31997 111.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לאגזוז
5864B.997.111113.00997 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת פליטה
5865B.997.111113.30997T 55.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת יניקה
5866B.997.111215.70997T 82.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למדגש טורבו
5867B.997.111217.70997-1 97.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לאגזוז
5868B.997.111230.01T-991 136.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחובק לדוד אגזוז
5869B.997.111230.80T-991 238.00 ₪זמיןמקוריפורשהחובק לדוד אגזוז
5870B.997.111240.30GT3-3 175.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור אגזוז
5871B.997.111336.90RT 1,035.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז
5872B.997.111351.04LT 2,181.00 ₪זמיןמקוריפורשהסופית לאגזוז
5873B.997.111352.04997 2,181.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לאגזוז
5874B.997.111520.00997 '226.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדןד אגזוז אח
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5875B.997.111611.03LT 997 10,298.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדוד אגזוז אחורי
5876B.997.111612.03997 10,298.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום ואקום לאגזוז
5877B.997.111680.00GT3-2 767.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום ואקום לאגזוז
5878B.997.111901.90RT 1,065.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
5879B.997.111981.03997 3,417.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז
5880B.997.111981.21LT 997 '2,853.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית אגזוז אח
5881B.997.111982.21LT- 1-3 997 2,856.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר
5882B.997.113035.05RT- 4-6 -997 13,902.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר
5883B.997.113036.05997 13,902.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
5884B.997.113109.33997 9,635.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי
5885B.997.113110.33T-997 9,635.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
5886B.997.113211.72997 469.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת אוויר
5887B.997.113233.01997 36.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
5888B.997.114012.01997 8,911.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
5889B.997.114012.51996 14,399.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהדיסק לפלטה מצמד
5890B.997.116013.10T-997 2,090.00 ₪זמיןמקוריפורשהדיסק מצמד
5891B.997.116013.52997 - 3,758.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה מצמד
5892B.997.116027.12997 - 2,777.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב לחץ למצמד
5893B.997.116080.01997-2 1,472.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב לחץ
5894B.997.116080.02GT3 1,472.00 ₪זמיןמקוריפורשהמזלג מצמד
5895B.997.116086.90996 1,860.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מצמד
5896B.997.116237.04986 1,196.00 ₪זמיןמקוריפורשהמזלג למצמד
5897B.997.116712.01997 241.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמזלג
5898B.997.116712.50997 2,131.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג תפוח למזלג מצמד
5899B.997.116716.01997-2 87.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג תפוח למזלג מצמד
5900B.997.116716.02997 87.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה ודיסק
5901B.997.116913.15997 5,498.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מפעיל למערכת טורבו
5902B.997.123123.70986 291.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר דלתית מכסה דלק
5903B.997.201063.00987 120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל קניסטר
5904B.997.201221.01987 798.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור איוורור לקניסטר
5905B.997.201251.00997 491.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור אוורור לקניסטר
5906B.997.201251.01523.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור 997-2אוורור
5907B.997.201351.02997 532.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה למצוף דלק
5908B.997.201421.01T-997 2,206.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לפתח מיכל דלק
5909B.997.201667.00997 296.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מיכל דלק
5910B.997.201980.00997 1,200.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מילוי שמן
5911B.997.207016.70492.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת הגה כח
5912B.997.314040.XT-996 - 6,057.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר למצמד
5913B.997.314166.00996 1,213.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיכל משאבת הגה כח
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5914B.997.314225.00T-996 562.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל שמן הגה
5915B.997.314920.31T-997 5,823.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיכל משאבת הגה כח
5916B.997.314920.50997 '4,572.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט רוחב אח
5917B.997.331043.01BOXTER 986 1,867.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מתלה אחורי
5918B.997.331045.04996 - '1,386.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מתלה א
5919B.997.331047.01LT 997T-2 '1,098.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית גשר אח
5920B.997.331051.05RT - 997 '9,383.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתלה אח
5921B.997.331052.05C-987 5,912.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה אחורי
5922B.997.331053.03C4S-996 - 3,255.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט רוחב
5923B.997.331081.02T-997 1,001.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט רוחב אחורי אמצעי
5924B.997.331081.20LT 997T-2 '1,028.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מיסב אח
5925B.997.331111.07RT 997 '3,860.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ציריה אח
5926B.997.331112.07C4S-996 - 3,860.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט רוחב
5927B.997.331171.00997 550.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט רוחב אמצעי
5928B.997.331171.20986 453.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למוט מתלה אחורי
5929B.997.331217.02996 - '79.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למתלה א
5930B.997.331217.03997 - 79.00 ₪זמיןמקוריפורשהגשר מתלה א' אמצעי
5931B.997.331261.02997-2  1,593.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגשר אחורי
5932B.997.331261.22997T 1,798.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לבורג גשר אחורי
5933B.997.331291.00981 90.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לקירור
5934B.997.331487.02981 145.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לקירור
5935B.997.331488.02997 '145.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל אח
5936B.997.331605.00997 '1,655.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל אח
5937B.997.331605.01GT3 '1,755.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל אח
5938B.997.331607.04997-2 1,689.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לאקס פנימי
5939B.997.332293.00RT 997 '255.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולםפ אח
5940B.997.333049.03997-2 '4,665.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים אח
5941B.997.333049.10997 '4,665.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אח
5942B.997.333051.11T- 997 2,903.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם אחורי
5943B.997.333053.24997 4,775.00 ₪זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים אחורי
5944B.997.333053.25997T 4,775.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם  אחורי ימין
5945B.997.333053.26997 4,904.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים
5946B.997.333053.30T-997 4,702.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית לבולם אחורי
5947B.997.333061.01997 1,288.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית לבולם
5948B.997.333061.03LT 997-T 1,254.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב אחורי
5949B.997.333069.06RT 997-T 416.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב אחורי
5950B.997.333070.06997 '315.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב אח
5951B.997.333701.20997 1,872.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב אחורי
5952B.997.333703.01997T-2 1,872.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב
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5953B.997.333703.032008 977-1 1,872.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזנב לדיפרנציאל קדמי
5954B.997.337041.00997 - '7,818.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה קד
5955B.997.341043.00997 -'1,798.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה תחתון קד'+אח
5956B.997.341053.04997 2,815.00 ₪זמיןמקוריפורשהגשר מתלה קדמי
5957B.997.341081.06987 '6,275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג מרכזי לנבה קד
5958B.997.341131.00LT 987-C 1,399.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית ציריה קדמי
5959B.997.341157.05997 - '5,433.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מיסב קד
5960B.997.341158.05LT 997-T '5,433.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית ציר קד
5961B.997.341165.24RT - 997 '3,872.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ציריה קד
5962B.997.341166.24997 3,872.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנועל לבורג נעילה מרכזי
5963B.997.341251.04GT3 1,669.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מערכת בולמים
5964B.997.341263.90981 96,931.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לקירור
5965B.997.341483.92981 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק לקירור
5966B.997.341484.92רטסקוב-RT+LT S 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל אחורי
5967B.997.341605.01GT3 '2,332.00 ₪זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל קד
5968B.997.341607.02GT3-2 1,676.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למיסב לגלגל
5969B.997.341661.90997T- 411.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט תותבים לדיסק בלם קדמי+אחורי
5970B.997.341901.00997T2  1,458.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית בולם
5971B.997.343011.94997 3,084.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית לבולם
5972B.997.343015.02T-997 787.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכרית לבולם
5973B.997.343016.02996-01 '787.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית בולם עליון קד
5974B.997.343018.01997 808.30 ₪זמיןמקוריפורשהבולם זעזועים ימין
5975B.997.343041.13GT3 RT 3,922.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
5976B.997.343041.95RT+LT 997 '5,167.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
5977B.997.343045.22LT 997-T 5,268.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
5978B.997.343047.16LT 997-2- 5,251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
5979B.997.343047.24LT 997T 5,409.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קדמי
5980B.997.343047.35T-997 5,409.90 ₪זמיןמקוריפורשהבולם קד' ימין
5981B.997.343048.16LT 997 '5,251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
5982B.997.343051.04LT 997 '5,251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
5983B.997.343051.11RT 997 '5,251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם קד
5984B.997.343052.04986 5,251.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט למיצב שמאל
5985B.997.343069.04997 588.60 ₪זמיןמקוריפורשהמוט למייצב ימין
5986B.997.343070.04LT 997-T 675.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב קדמי
5987B.997.343073.03RT 997-T 573.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למוט מייצב קדמי
5988B.997.343074.03997 573.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה עצר לבלם
5989B.997.343107.00997 197.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה עצר לבלם
5990B.997.343107.01T-997 '161.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט קפיצים לבולם קד
5991B.997.343533.41.504997 '1,864.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מייצב קד
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5992B.997.343703.09997- 1,698.00 ₪זמיןמקוריפורשהעמוד הגה
5993B.997.347007.10C-987 11,293.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
5994B.997.347011.09C-987 14,514.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
5995B.997.347011.10987C 14,514.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסרק הגה
5996B.997.347011.JX987 8,791.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למסרק הגה
5997B.997.347191.00C-997/987 237.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע להגה
5998B.997.347322.01987C2 744.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
5999B.997.347373.00997 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
6000B.997.347803.32.A34987 6,570.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
6001B.997.347803.32.T24987-2  6,899.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
6002B.997.347803.81.T349,809.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
6003B.997.347803.92.T24987C2 13,660.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות למסרק הגה
6004B.997.347945.00T-997    153.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל הגה
6005B.997.347981.01.M24997 33,088.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדיפרנציאל קדמי משופץ
6006B.997.349010.X997-2 27,747.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאקס קדמי
6007B.997.349038.02LT '4,036.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
6008B.997.351401.01RT 981 1,502.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
6009B.997.351402.01LT 997-T '1,503.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
6010B.997.351405.01RT 997-T '2,242.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קד
6011B.997.351406.01GT3/996-T 2,242.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
6012B.997.351409.90GT3 LT 3,652.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
6013B.997.351409.91GT3/996-T 4,620.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
6014B.997.351410.90GT3 RT 3,652.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם קדמי
6015B.997.351410.91997-2 '4,621.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד
6016B.997.351938.06"C1,737.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קד' 997-""-987/אח
6017B.997.351939.05C-987- 1,481.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
6018B.997.351939.06T-997 1,147.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
6019B.997.351947.01T-997 (קרמי) 2,086.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות לבלם קדמי
6020B.997.351948.02GT3 (קרמי) 4,325.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
6021B.997.351948.90GT3 4,325.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם קדמי
6022B.997.351948.91997-2 4,424.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות לבלם קדמי
6023B.997.351949.02981 1,900.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט קפיצים לבלם קדמי
6024B.997.351959.01718 505.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלם לקליפר אחורי
6025B.997.351961.01T-997 (קרמי) '450.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
6026B.997.352031.01997T RT '34,551.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
6027B.997.352032.01T-997 34,551.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיצים לבלמים
6028B.997.352086.02GT3\997-T '153.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אח
6029B.997.352405.02GT3 LT 1,665.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
6030B.997.352405.98GT3\997T ירוחאRT 4,826.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם
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6031B.997.352406.02GT3 RT 1,665.00 ₪זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק בלם אחורי
6032B.997.352406.98987 4,826.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
6033B.997.352721.01987 81.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
6034B.997.352723.02987 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לנעלי בלם יד
6035B.997.352741.01987 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית לנעלי בלם יד
6036B.997.352807.01GT3-2 '65.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אח
6037B.997.352947.01T-997 3,932.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחורי קרמי
6038B.997.352947.02GT3 4,325.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחורי
6039B.997.352947.90GT3-2 4,325.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות
6040B.997.352947.92997-2 '4,325.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אח
6041B.997.352949.04T-997 1,960.00 ₪זמיןמקוריפורשהרפידות בלם אחורי
6042B.997.352949.05אח'T-997 1,960.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט קפיצים לרפדות בלם
6043B.997.352959.10986/996 - 255.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט נעלי בילום יד
6044B.997.352993.02997-2  1,435.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור בלם
6045B.997.355176.30997 434.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך לצינור ברקס
6046B.997.355504.10997T 98.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום למגבר בלם
6047B.997.355575.51RT 997 1,143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור בלם
6048B.997.355588.03T-997 262.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפצל לצינורות בלם
6049B.997.355650.00T-997 708.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למפצל צינורות בלם
6050B.997.355752.00T-997 17.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרווח למפצל צינורות בלם
6051B.997.355753.0017.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת בלם מרכזי
6052B.997.355910.30GT3 ABS 3,648.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת מערכת
6053B.997.355955.98997T 27,020.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת חיצ' לידית דלת אח
6054B.997.357623.00/986-99 9PA 22.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט ברגי נעילה
6055B.997.361057.02970/ 997 564.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל
6056B.997.361203.02T-997 66.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפה לגלגל
6057B.997.361305.00997 361.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגוזון לגלגל
6058B.997.361980.07996-05 - 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגי נעילה
6059B.997.361980.108X19 987-2 '509.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קד
6060B.997.362156.04T-85/19 997 9,834.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
6061B.997.362156.05AMF310 14,973.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קדמי
6062B.997.362156.559979,150.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל  קידמי
6063B.997.362157.00GT3 9,280.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל קדמי
6064B.997.362157.95.EP895X19  987-2 '16,205.00 ₪זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל אח
6065B.997.362158.0711X19 997-T      10,085.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל
6066B.997.362162.02997 '15,638.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחישוק לגלגל אח
6067B.997.362162.55997 11,479.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט למייצב שמאל
6068B.997.373069.04996 513.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת תיבת הילוכים
6069B.997.375033.03997 1,649.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע
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6070B.997.375049.08997 '1,569.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת תיבת היל
6071B.997.375113.00996 04 - 1,235.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגל הניע
6072B.997.421020.01997 4,821.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוכנה לדוושת מצמד
6073B.997.423081.05997 '542.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדוושת קלאץ
6074B.997.423910.00997 160.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית בלם יד
6075B.997.424031.62.8G1M/T 997 - '5,022.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל ידית היל
6076B.997.424041.01A/T 997 1,355.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור לידית הילוכים
6077B.997.426275.00.V05970 (כלי עבודה) 253.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט תומך רצפה
6078B.997.501439.00.GRVT-997 1,958.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח חזית פנימי
6079B.997.501931.00.GRVLT 997-T 2,128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח פנימי לכנף קדמי
6080B.997.501935.01.GRVLT 997 '6,953.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת פח לפנס אח
6081B.997.502461.01.GRVRT 997 559.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח אח' לפנס
6082B.997.502462.01.GRVLT - 997 '694.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
6083B.997.503031.00.GRVRT 997-T 8,980.00 ₪זמיןמקוריפורשהכנף קדמי
6084B.997.503032.02.GRVRT - 997 '3,815.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף קד
6085B.997.503932.00.GRVRT 997 3,815.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכנף אחורי
6086B.997.503962.07.GRVLT 997 30,743.00 ₪זמיןמקוריפורשהפח סף חיצוני
6087B.997.503963.00.GRVRT 997 1,359.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח סף
6088B.997.503964.02.GRVLT 997-T 1,359.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעמוד חיצוני
6089B.997.503965.03.GRV997 3,841.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק ריצפה
6090B.997.504029.04997 1,837.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אמצעי
6091B.997.504043.00LT   997 752.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לכנף קדמית
6092B.997.504123.00T-997 1,990.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי שמאל
6093B.997.504123.01LT 997 '2,499.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה קד
6094B.997.504123.02LT 997-2 '2,070.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
6095B.997.504123.04RT - 997 1,990.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף פנימית
6096B.997.504124.00RT 997-T 1,990.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
6097B.997.504124.01997 2,499.90 ₪זמיןמקוריפורשהבטנה קד' ימין
6098B.997.504124.02RT 997-2 '818.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קד
6099B.997.504124.04997 830.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלתית למכסה דלק
6100B.997.504134.00.GRV997 405.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלטה למצבר
6101B.997.504151.00997 - 895.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף
6102B.997.504203.00LT 997-T 2,286.10 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
6103B.997.504203.01997 - 935.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף
6104B.997.504204.00RT 997-T  935.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף קדמי
6105B.997.504204.01LT 997T-2 935.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן טורבו
6106B.997.504253.01997T 2,301.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת למצנן אינטר קולר ימין
6107B.997.504254.01997 2,363.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק ריצפה צדדי
6108B.997.504343.03997 755.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה צדדי
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6109B.997.504344.03LT 997-2 '755.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת לכונס אויר אח
6110B.997.504361.01.G2XLT 997 3,853.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף
6111B.997.504363.01.01C997 5,594.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף פלסטיק ימין
6112B.997.504364.01.01CRT 997-2 5,594.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן בוץ אחורי
6113B.997.504394.02.01C997 - '340.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אח
6114B.997.504429.01C-987 1,787.40 ₪זמיןמקוריפורשהמוט תומך לכנף
6115B.997.504441.00.GRV997T2 LT '468.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אויר לכנף אח
6116B.997.504459.00.01CT-997 5,184.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפתח מיכל דלק
6117B.997.504471.00997-1 177.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת תחתונה למצנן אמצעי
6118B.997.504485.00S-987 362.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת למצנן אמצעי
6119B.997.504487.00T-997 '494.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק ריצפה קד
6120B.997.504527.01997 864.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה קדמי
6121B.997.504527.02997-1 864.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לפנס שמאל
6122B.997.504531.00997-1 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לפנס ימין
6123B.997.504532.00LT 997 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל אחורי
6124B.997.504573.03LT 997T-2 '700.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל אח
6125B.997.504573.06RT - 997 '900.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף חיצ
6126B.997.504574.00RT 997 '1,189.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהבטנה לכנף אח
6127B.997.504574.01RT - 997 '2,277.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף חיצ
6128B.997.504574.07LT 996-02 2,200.80 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק מגן רוח
6129B.997.504603.00997T2  LT 129.00 ₪זמיןמקוריפורשהביטנה לגלגל אחורי
6130B.997.504623.00997T 696.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהביטנה לכנף אחורי ימין
6131B.997.504624.00997 '698.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אח
6132B.997.504629.00997 1,530.10 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אחורי
6133B.997.504629.01997 '1,530.10 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק רצפה אח
6134B.997.504629.03997 '1,666.10 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה לפגוש אח
6135B.997.504631.00LT 997-T 31.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מקשר לכנף קדמי
6136B.997.504641.02.01CRT 987 '131.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק מקשר לכנף קד
6137B.997.504642.02.01C997 '52.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי לתא מטען קד
6138B.997.504811.04.FMTLT- 188.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אחורי
6139B.997.504825.04LT 997-T '343.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אח
6140B.997.504825.05LT 997-2 2 '366.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אח
6141B.997.504825.80RT - 997 '366.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אח
6142B.997.504826.04RT 997-T 343.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה לכנף אחורי
6143B.997.504826.05T-997 '375.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מגן בוץ אח
6144B.997.504863.00.01CT-997 '113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי מגן בוץ אח
6145B.997.504864.00.01C113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעצר גומי לדלת מיכל 987-05דלק
6146B.997.504888.01997 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אחורי
6147B.997.505121.00997 7,507.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך מחזיק פגוש אחורי
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6148B.997.505121.01997-2 9,346.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש
6149B.997.505121.06997-2 6,897.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש
6150B.997.505121.12997 6,897.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך למגן קדמי
6151B.997.505131.01987 3,262.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קדמי
6152B.997.505141.02987 1,128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש קדמי
6153B.997.505141.06997-1 '3,186.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קד
6154B.997.505191.01997 15,930.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קידמי
6155B.997.505191.02T-997 16,794.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי
6156B.997.505191.0415,895.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי 2-997+חור אחד בתחתית
6157B.997.505191.05.G2L15,895.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד' 997+חורים בתחתית
6158B.997.505191.07.G2L997-לפנסS 15,432.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד' ומתיז
6159B.997.505191.16997-1 '6,317.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן קד
6160B.997.505191.32997-לפנסS 15,895.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד' ומתיז
6161B.997.505191.34997 '15,895.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קד
6162B.997.505191.35997-ומתיזמיםS '17,172.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קד
6163B.997.505191.3716,666.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך לפגוש
6164B.997.505302.00קד'C-997/987/987 117.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומכים לפגוש
6165B.997.505319.00GT3-RS דק'גפל'LT 2,192.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לספוילר
6166B.997.505333.96.M7ZGT3-RS דק'RT 2,109.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לספוילר לפג
6167B.997.505334.96.M7Z997 2,109.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
6168B.997.505411.01.G2XS-997 4 5,717.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי בלי חיישנים
6169B.997.505411.04.G2X997 '5,717.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אמצעי לפגוש אח
6170B.997.505475.00LT 997 '2,777.90 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום אח
6171B.997.505477.02997T536.00 ₪זמיןמקוריפורשהמגן חום אחורי ימין
6172B.997.505478.01RT 997 '1,355.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן חום אח
6173B.997.505478.02997 '536.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר אח
6174B.997.505511.04.01CLT 997- 2,407.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
6175B.997.505525.00.01C997-2 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
6176B.997.505525.01.01CRT - 997 '83.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנל קישוט בפגוש קד
6177B.997.505526.00.01C997-2 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
6178B.997.505526.01.01C997 83.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית מקשר קדמי
6179B.997.505531.00997 344.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק למגן קדמי שמאל
6180B.997.505535.01997 138.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק למגן קדמי ימין
6181B.997.505536.01997 312.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל פנימי לפגוש קדמי
6182B.997.505541.00.01C997-1 587.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי
6183B.997.505541.01.01CT-997 587.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי
6184B.997.505541.02.01C997-2 822.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל פנימי לפגוש קדמי
6185B.997.505541.03.01C997 822.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן רוח קדמי תחתון
6186B.997.505557.00.01C997 891.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר תחתון למגן קדמי
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6187B.997.505557.02.01CT-997 353.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגן רוח לפגוש קדמי
6188B.997.505557.15.01CGT3 '3,623.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר לפגוש קד
6189B.997.505557.90.01C997 1,819.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל צד פנימי לפגוש קדמי
6190B.997.505563.00.01CLT 997-T 655.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת למגן קדמי
6191B.997.505563.01.01C997-2 1,190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל צד פנימי לפגוש קדמי
6192B.997.505563.04.01CLT 997 '290.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל לפגוש קד
6193B.997.505563.05.9B1997 '290.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל צד פנימי לפגוש קד
6194B.997.505564.00.01CRT 997-T - 364.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרשת למגן קדמי
6195B.997.505564.01.01C1,190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריל צד פנימי לפגוש 997-2פנימי
6196B.997.505564.04.01CRT 997 290.00 ₪זמיןמקוריפורשהגריל קדמי
6197B.997.505564.05.9B1LT 997 290.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפגוש אחורי
6198B.997.505625.00.G2XLT -997- 905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי מגן אחורי
6199B.997.505625.02RT 997 2,159.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפגוש אחורי
6200B.997.505626.02997T 2,245.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לתומך מגן אחורי
6201B.997.505626.03.G2XLT 997 905.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אחורי
6202B.997.505631.00LT 997 '4,365.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
6203B.997.505631.01997 1,856.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק לפגוש אחורי ימין
6204B.997.505632.00RT 997 '1,856.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אח
6205B.997.505632.01TURBO 997 1,856.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק פגוש אחורי
6206B.997.505635.00997T-2 140.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסילה לפגוש
6207B.997.505635.01997 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך מגן אחורי
6208B.997.505636.01997- 360.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית לתומך מגן אחורי
6209B.997.505641.02LT - 997 '1,065.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לאגזוז במגן א
6210B.997.505651.00.01CRT 997-2 707.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לסופית אגזוז
6211B.997.505652.01.01CLT 997 '707.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מחזיק פגוש אח
6212B.997.505681.01RT 997 291.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוט מחזיק פגוש אח
6213B.997.505682.01997 291.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לפגוש קדמי
6214B.997.505703.00.G2XT-997 138.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק למגן קדמי
6215B.997.505703.01.G2X997 138.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה כיסוי לוו גרירה
6216B.997.505703.05.G2L997 102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש קדמי
6217B.997.505719.00T-997 111.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לתומך מגן
6218B.997.505751.02T-997 64.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל למגן קדמי
6219B.997.505777.00997 402.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקלקל למגן קדמי
6220B.997.505777.01997 '908.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לפגוש אח
6221B.997.505803.00.G2X997 '93.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית לפגוש אח
6222B.997.505837.00997T 188.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לתומך מגן אחורי
6223B.997.505846.01997 1,090.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
6224B.997.505911.00.G2X997 19,700.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
6225B.997.505911.03.G2X997-2 19,700.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
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6226B.997.505911.06.G2L997 19,700.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
6227B.997.505911.23.G2XS-997 4 19,700.00 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי עם חיישנים
6228B.997.505911.25.G2X997- 8,287.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש אחורי
6229B.997.505911.26.G2X20,157.30 ₪זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי 997-אירוקיט
6230B.997.505961.0146,710.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפגוש קדמי 997-אירוקיט
6231B.997.505961.09997 46,710.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר למגן קדמי
6232B.997.505983.00.G2XGT3-2 '3,466.00 ₪זמיןמקוריפורשהספויילר למגן קד
6233B.997.505983.94LT 997 '4,519.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת לפגוש קד
6234B.997.505987.00RT 997 273.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת לפגוש קדמי
6235B.997.505988.00997 '273.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק כיסוי לפגוש קד
6236B.997.505991.01987/997/987-'קדC 65.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה תא
6237B.997.511011.02.GRV997-1 12,170.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהוו מנעול מכסה תא מטען
6238B.997.511051.00997 105.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול תא מטען
6239B.997.511053.01T-997 624.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפעיל מנעול תא מטען
6240B.997.511117.00LT 997-T '347.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר למכסה תא מטען קד
6241B.997.511151.01RT 997-T '441.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר למכסה תא מטען קד
6242B.997.511152.01997 441.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם דלת תא מטען
6243B.997.511551.01T-997 283.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה תא מטען קדמי
6244B.997.511611.01997 '547.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מנוע אח
6245B.997.512011.00.GRV997- 7,108.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמערכת ספויילר אחורי מושלם
6246B.997.512109.00T-997 5,806.90 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת הרמה ספויילר אחורי
6247B.997.512111.00LT 997 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר מכסה מנוע
6248B.997.512151.02RT 948.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר מכסה מנוע
6249B.997.512152.01997- 527.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפח כיסוי תחתון לספויילר מכסה מנוע
6250B.997.512205.08997- 6,320.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהספויילר הרמה למכסה מנוע
6251B.997.512241.03997-1 4,890.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה מכסה מנוע
6252B.997.512611.00997 270.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לספויילר
6253B.997.512781.00997 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט צינורות לספויילר אחורי
6254B.997.512915.00997-1T 1,910.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבה לבוכנה ספויילר אחורי
6255B.997.512943.00T-997 '7,318.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוכנה לספוילר אח
6256B.997.512951.00LT -997T- 6,035.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוכנה לספויילר אחורי
6257B.997.512951.01997- 6,034.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוכנה לספויילר אחורי
6258B.997.512952.00997 6,831.60 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לגג נפתח
6259B.997.514633.01997 1,813.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לגג נפתח
6260B.997.514714.02LT 997 272.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב קד
6261B.997.521141.03.FLBRT 997-2 7,556.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד גב מושב
6262B.997.521142.03.FLBLT 997 7,556.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי גב מושב קדמי
6263B.997.521155.01.FLQLT 9,159.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב קידמי
6264B.997.521161.03.FLC997-2 '9,684.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מסילה למושב קד
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6265B.997.521201.25T-997 9,534.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כיסוי כרית אויר
6266B.997.521320.00LT 634.70 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת פלסטיק פנימי למושב קידמי
6267B.997.521551.01997-2 991.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהספוג לכסא נוסע
6268B.997.521571.06997 945.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספוג לגב מושב קדמי
6269B.997.521581.00997 691.00 ₪זמיןמקוריפורשהידית הזזת מושב
6270B.997.521627.01.V05987 592.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור למתג מושב
6271B.997.521631.02.V05997 236.00 ₪זמיןמקוריפורשהכפתור למושב
6272B.997.521633.02.V05T-997 236.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט כבל לכיסא
6273B.997.521901.00LT 997 '951.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד גב מושב קד
6274B.997.521941.02.9N2LT 997-T 10,370.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד למושב קדמי
6275B.997.521941.02.9Q3LT 987-2 10,370.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד מושב
6276B.997.521941.02.T11LT   997 10,370.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי גב מושב קד
6277B.997.521941.05.8YR991 10,370.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפין חיבור
6278B.997.522615.01LT  997 162.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלת קדמית
6279B.997.531011.04.GRVLT 997-T 11,313.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת
6280B.997.531011.05.GRV997 9,121.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדלת קד' ימין
6281B.997.531012.04.GRV997 20,135.00 ₪זמיןמקוריפורשהדלת קד' ימין
6282B.997.531012.05.GRV997-2 9,121.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לשמשה קדמית
6283B.997.537077.02997 1,952.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי גשם קדמי שמאל
6284B.997.537085.02LT 997-T 1,863.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי גשם קדמי
6285B.997.537085.03C-987 766.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמעצור לדלת
6286B.997.537151.02T-997 230.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל למנעול דלת
6287B.997.537319.01997/987 68.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל למנעול דלת
6288B.997.537319.03C  987 74.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת כיסוי לדלת
6289B.997.537331.01.01C997T 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לידית דלת
6290B.997.537445.03997 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לחלון שמשה אחורי קבוע
6291B.997.537481.00997 2,451.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניקל לחלון
6292B.997.537482.00LT 997 5,992.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת קדמית
6293B.997.537531.07RT 997 3,647.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לדלת
6294B.997.537532.07T-997 3,525.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לידית דלת
6295B.997.537611.00LT 997 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית לדלת קדמית
6296B.997.537613.01T-997 441.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפין לידית דלק
6297B.997.537621.00T-997 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת חיצ' לידית דלת אח
6298B.997.537623.00997T '27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת חיצ' לדית דלת קד
6299B.997.537625.00T-997 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לידית דלת
6300B.997.537633.00T-997 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לידית דלת
6301B.997.537637.01T-996 34.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנועל בורג
6302B.997.537641.00LT 997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לידית דלת קדמי
6303B.997.537645.02970 353.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית ידית לדלת
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6304B.997.537645.03T-997 353.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית לידית דלת
6305B.997.537646.03T-997 353.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק לפין ידית דלק
6306B.997.537653.00C/997-987/987 - 256.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח גולם
6307B.997.538531.00997 234.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח גולם חרוט
6308B.997.538931.00997 978.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצילנדר  לדלת
6309B.997.538963.04T-997 2,929.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית פנימי לידית דלת
6310B.997.538963.05T-997 1,797.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לשמשה קדמית
6311B.997.541901.09997 766.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית
6312B.997.541911.07997-2 4,197.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית
6313B.997.541911.08T-997 4,197.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמי
6314B.997.541911.13LT 997 4,689.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמשה
6315B.997.542075.02T-997 1,379.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת חלון ימין
6316B.997.542076.01RT 997 1,379.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון הרמת שמשה
6317B.997.542076.02LT   997 1,379.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת ק
6318B.997.542511.05997 2,809.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה לדלת
6319B.997.542511.06RT GT3\997  1,108.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה דלת ק
6320B.997.542512.05LT 997 2,809.80 ₪זמיןמקוריפורשהמנגנון לחלון גג נפתח
6321B.997.543015.02LT 997/996- 3,037.00 ₪זמיןמקוריפורשהחלון שמשה קבוע
6322B.997.543111.05LT 997/996- 4,455.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחלון שמשה קבוע
6323B.997.543111.06RT - 996-01T 4,455.00 ₪זמיןמקוריפורשהחלון שמשה קבוע
6324B.997.543112.06997 4,356.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמשה דופן אחורי
6325B.997.543112.11997 '4,096.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהלבד כיסוי לאמבטיה קד
6326B.997.551045.15.A31LT 997 1,277.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף דלת פנימי
6327B.997.551120.01.A03S-987  1,353.60 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי מחזיק  כלי עבודה
6328B.997.551123.02.A31997 729.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסף לדלת
6329B.997.551303.07.A03997 932.00 ₪זמיןמקוריפורשהסף לדלת
6330B.997.551303.08.A03997-1 932.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל לכיסוי תא מטען
6331B.997.551304.00.02AT-997 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק בתא המטען
6332B.997.551309.00.02A997 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פנימי לכלים
6333B.997.551401.00970 125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה למדחס
6334B.997.551403.00970 77.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמדבקה למדחס
6335B.997.551405.00997-1 125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לתא מטען
6336B.997.551630.00.FMU997 - 834.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד תא מטען
6337B.997.551803.00T-997 49.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לתא מטען
6338B.997.551805.01.02A997 49.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס תא מטען
6339B.997.551807.00997 49.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט שטיחים
6340B.997.551984.00.M21997 4,723.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים
6341B.997.551984.08.A43997 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחים בג
6342B.997.551984.08.T43T-997 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט  שטיחים
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6343B.997.551984.10.A43997 1,437.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדשבורד
6344B.997.552101.13.FSFLT 997-2 20,879.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור
6345B.997.552131.08.V04997-2 1,538.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפתח איוורור מרכזי
6346B.997.552141.10.V04987 1,880.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות
6347B.997.552294.03S-987  2,197.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למחזיק כוסות
6348B.997.552398.01.V04997 535.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לצילינדר בתנעה
6349B.997.552425.01.A03997 120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת לצלינדר התנעה
6350B.997.552425.01.T13987 120.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבולם לתא כפפות
6351B.997.552484.01LT 987 135.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי קונסולה
6352B.997.552902.00.5Z1987 164.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון לקונסולה
6353B.997.552902.00.A03997 164.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לקונסולה אמצעית
6354B.997.553132.01.T10997 - 267.00 ₪זמיןמקוריפורשהמאפרה בקונסולה
6355B.997.553141.02.5Z1997 - 369.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה אמצעית
6356B.997.553141.02.T13A/T 997 '369.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת ידית היל
6357B.997.553241.02.T13987 1,002.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לידית הילוכים
6358B.997.553243.01.A03987-2  267.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון לקונסולה
6359B.997.553245.01.FUG997 1,131.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בקונסולה
6360B.997.553902.00.5Z1997 1,527.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בקונסולה
6361B.997.553902.00.8P9997-2 1,366.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בקונסולה מרכזי
6362B.997.553902.00.8X8T-997  1,366.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה בקונסולה אמצעית
6363B.997.553902.00.A03987-2 (קרבון) 1,366.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקונסולה אמצעית
6364B.997.553980.54.A35987-2 (קרבון) 26,138.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאפרה
6365B.997.553982.01.A35997 2,098.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה אחורי קונסולה אחורי
6366B.997.553991.05.8G2L 997 '6,953.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קד
6367B.997.555201.06.9L4LT 997-1 '9,797.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת קד
6368B.997.555201.22.9C6RT 997-T 10,392.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד דלת
6369B.997.555202.29.FSGLT 997 16,561.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לריפוד דלת
6370B.997.555221.01.FSAT-997 3,593.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מתגים בריפוד דלת
6371B.997.555351.03.A03T 997 526.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מתגים בריפוד דלת
6372B.997.555351.03.T13997 540.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מתגים  בריפוד דלת
6373B.997.555351.05.A03RT 987 600.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מתגים בריפוד דלת
6374B.997.555352.04.A03987 625.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהציר פנימי לידית דלת
6375B.997.555381.03RT 997-T 120.00 ₪זמיןמקוריפורשהציר פנימי לידית דלת
6376B.997.555382.03LT 987-C     99.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית דלת פנימית
6377B.997.555461.01.V05LT- 1,215.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס תליה למעיל
6378B.997.555573.00.A03LT 997-T 248.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי בריפוד דלת
6379B.997.555643.01.A03LT 997 273.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי בריפוד דלת
6380B.997.555683.00.5Z1LT 997-T 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי בריפוד דלת
6381B.997.555683.00.A03997 115.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לתקרת גג  נפתח
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6382B.997.555689.02997 232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לתקרת גג נפתח
6383B.997.555690.02997- 232.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תפס תליה
6384B.997.555773.00.A03124.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר אטימה
6385B.997.555895.00997-2 שחור  GTS 17.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קררה
6386B.997.559037.05997- 1,772.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קררה
6387B.997.559237.00997 - 919.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל קררה
6388B.997.559237.01883.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל טרגה
6389B.997.559237.054 364.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל
6390B.997.559241.01S - 997 279.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל
6391B.997.559243.00TL GT3-RS 679.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
6392B.997.559459.92.M7ZRT GT3-RS 2,246.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקישוט לפגוש קדמי
6393B.997.559460.92.M7Z997 2,246.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנגנון לפתיחת גג
6394B.997.561021.00997 5,348.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהריפוד פנימי לגג
6395B.997.561085.01.A21LT 997 6,914.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועה לגג
6396B.997.561089.03RT 997 1,248.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועה לגג
6397B.997.561090.03996-01 1,248.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול נעילת גג
6398B.997.561117.016,970.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה
6399B.997.561509.00997 32.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למנעול גג נפתח
6400B.997.561515.00.01CLT 997 132.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגג נפתח
6401B.997.561913.02RT 997 2,205.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגג נפתח
6402B.997.561914.02997 2,205.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל מתיחה לגג
6403B.997.561921.00LT 997 675.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לגג נפתח
6404B.997.561923.01RT 997 2,594.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגג נפתח
6405B.997.561924.01997 2,594.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למשקוף גג נפתח
6406B.997.561937.00996 5,277.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לזרוע גג
6407B.997.561943.00997 2,578.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוכנה לפתיחת גג מתקפל
6408B.997.561945.01997-1 5,190.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למנוע גג נפתח
6409B.997.561963.00L 997 129.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפחית כיסוי חלון צד
6410B.997.562541.00.GRV997- 826.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגג נפתח
6411B.997.564211.00997/996/987 1,538.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן למיזוג אוויר
6412B.997.571219.01987 532.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מסנן אוויר למזגן
6413B.997.572019.02996 270.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאדה חימום פנימי
6414B.997.572129.00997 2,837.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לבית מסנן
6415B.997.572221.00997 92.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי לתא מטען קדמי
6416B.997.572465.02.02A997 206.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק כיסוי לתא מטען קדמי
6417B.997.572466.02.02A986 206.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים
6418B.997.572553.01986 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים
6419B.997.572555.01997-2 94.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנל כיסוי וישרים בדשבורט
6420B.997.572563.10.FMT997 834.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למצבר
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6421B.997.572567.04.FMT997 167.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפלסטיק טורפדו
6422B.997.572569.04.FMT997 66.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לפלסטיק טורפדו
6423B.997.572569.06.FMT997 66.40 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לפלסטיק טורפדו
6424B.997.572570.04.FMT997 38.70 ₪זמיןמקוריפורשהצינור חימום
6425B.997.572681.00997 971.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור חימום
6426B.997.572683.00997-2 971.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לפנל וישרים
6427B.997.572841.00997-2 61.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפנל וישרים
6428B.997.572842.01997 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לכיסוי תא מצבר
6429B.997.572867.00.02A997 61.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמייבש למזגן
6430B.997.573043.00987 1,304.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
6431B.997.573094.02T-997 1,136.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
6432B.997.573094.03997 1,279.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מזגן
6433B.997.573095.02997 1,506.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
6434B.997.573096.01987 614.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
6435B.997.573103.02T-997 886.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
6436B.997.573103.03987 1,748.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
6437B.997.573105.03T-997 774.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור למזגן
6438B.997.573105.04997 - 1,207.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסגרת למצנן מים
6439B.997.573711.0098  986 996 76.00 ₪זמיןמקוריפורשהמעבה למזגן
6440B.997.573911.0187C\987\997\ 996 - 2,787.20 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן למזגן
6441B.997.573911.02T-997 6,637.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונוס למצנן אמצעי
6442B.997.575141.01997 611.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן אמצעי
6443B.997.575141.02997 485.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר
6444B.997.575141.04.01C997 480.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אמצעי
6445B.997.575141.07GT3 905.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס איוורור לבלמים
6446B.997.575183.00LT 997-T 469.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר
6447B.997.575321.01997 - 754.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
6448B.997.575321.02997 710.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר
6449B.997.575321.06.01CLT 997 572.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר למצנן
6450B.997.575321.07.01CRT 997-T 574.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונוס למצנן
6451B.997.575322.01997 - 754.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
6452B.997.575322.02מיםCLT-997/987/987 710.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
6453B.997.575341.00T-997 2,050.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס
6454B.997.575341.01מיםCRT-997/987/987 811.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למצנן
6455B.997.575342.00T-997 943.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס
6456B.997.575342.01997T 811.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון למצנן אינטר קולר ימין
6457B.997.575472.01.01CLT GT3 4,215.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אוויר לבלמים
6458B.997.575531.90RT GT3-2 615.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר לבלמים
6459B.997.575532.90GT3 615.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתומך לכונס אויר לבלמים
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6460B.997.575631.90LT 997T-2 '138.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לכונס אויר אח
6461B.997.575631.91R GT3-2 138.00 ₪זמיןמקוריפורשהתומך כונס אוויר לבלמים
6462B.997.575632.90997T2 138.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס אויר למצנן טורבו
6463B.997.575657.01997T 1,725.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למצנן אינטר קולר ימין
6464B.997.575658.01997/996/987/986 - 4,361.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
6465B.997.602104.00997 454.00 ₪זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
6466B.997.602104.02996/986-320    509.00 ₪זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
6467B.997.602107.02997 470.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאלטרנטור
6468B.997.603022.05996 9,079.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפולי לאלטרנטור
6469B.997.603154.00911-01 - 1,482.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מצערת
6470B.997.605115.01997 2,464.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית מצערת
6471B.997.605116.012,464.40 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת זיהוי דליפה ממיכל 997ז
6472B.997.605125.01997 1,115.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ ניפוח אוויר
6473B.997.606021.02987 1,116.00 ₪זמיןמקוריפורשהאנטנה לחיישן לחץ אוויר
6474B.997.606101.00987 1,082.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן גל זיזים
6475B.997.606106.03997 580.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן תאוצה
6476B.997.606111.01T-997 1,254.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמד כמות אויר
6477B.997.606125.00997 4,999.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק קד' לאנטנה בגלגל
6478B.997.606141.00997 - 25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
6479B.997.606177.01997-2 1,684.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן מרחק
6480B.997.606191.01997 1,014.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ שמן
6481B.997.606203.02C-987 '1,012.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן טמפ
6482B.997.606410.00T/9PA-1-997   257.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן טמפטורה
6483B.997.606420.009PA1 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה
6484B.997.606420.01997 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למנוע
6485B.997.607010.07997 6,574.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למתנע
6486B.997.607018.04997 789.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למתנע
6487B.997.607019.03T-997 899.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל למתנע
6488B.997.607032.00997 1,036.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב ניווט מערכת פנימי
6489B.997.610107.04IPOD      970 1,316.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל ל
6490B.997.612471.02997 '250.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לפגוש קד
6491B.997.612501.01997 833.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לחיישני מרחק
6492B.997.612661.00997 746.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמה לכרית אויר
6493B.997.612672.02S 997 - 702.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים
6494B.997.612676.01קT-997 297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לרפידות בלם
6495B.997.612677.00GT3 '297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לבלמים קד
6496B.997.612677.90S-997 -297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים
6497B.997.612678.00C4S-997 328.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
6498B.997.612680.00אח'GT3-2 169.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לרפידות בלם

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

6499B.997.612754.00S-987 297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים קד
6500B.997.612755.00297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת 997-בלמים
6501B.997.612756.00S-997 - 297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים
6502B.997.612757.00S-987 -297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים הזהרת בלמים
6503B.997.612758.00997 - 297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים אזהרת בלמים
6504B.997.612759.00997-2 '297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים בלם קד
6505B.997.612769.00987 297.00 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לכרית אויר
6506B.997.612901.01987/997- 296.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצופר
6507B.997.612947.009PA1 130.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל מודול לטלפון
6508B.997.612989.00997 315.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל פלוס למצבר
6509B.997.612993.00997/987 617.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת תא מטען
6510B.997.613105.02.A05997 603.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג פתיחת תא מטען
6511B.997.613107.02.A05987-2 627.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיקרוסוויץ לדוושת מצמד
6512B.997.613109.50T-997 214.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיקרוסוויץ לידית דלת
6513B.997.613125.01986 192.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לספוילר
6514B.997.613133.00.FMH997 '627.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח מתגים לספויילר אח
6515B.997.613135.00.FMH997 627.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לגג נפתח
6516B.997.613147.01.A05LT 997-2 305.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג לחלון
6517B.997.613151.05.A05RT 977-2- 766.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג חלון קדמי
6518B.997.613156.05.A05997 - 460.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי למתג גג נפתח
6519B.997.613235.00.01C987 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב מרכזיית אורות
6520B.997.613297.03997 - 2,319.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול לגלגל הגה
6521B.997.613445.03987C 1,532.00 ₪זמיןמקוריפורשהמודול לגלגל הגה
6522B.997.613467.00.FUP987 4,626.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג למושב נהג
6523B.997.613713.01RT 987 3,371.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג למושב קדמי
6524B.997.613714.01RT 997 '3,371.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמתג הזזה למושב קד
6525B.997.613718.02.V05T-996 - 3,371.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב לחץ אוויר בגלגל
6526B.997.618103.06GT3 1,856.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול לחץ ניפוח אוויר
6527B.997.618103.23997 - 1,856.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב לגג נפתח
6528B.997.618111.03997  987 1,892.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתג התנעה
6529B.997.618159.05987 1,253.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב אימביליזר
6530B.997.618171.17997- 2,786.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב תיבת הילוכים
6531B.997.618180.14T-997 12,615.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב בקרת איתות
6532B.997.618201.0005 1,448.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול לכרית א - 997 קופה
6534B.997.618217.08997 5,147.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב כרית  אויר
6536B.997.618219.099PA 6,433.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן כרית אויר צד
6537B.997.618221.01997 661.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן כרית אויר קדמי
6538B.997.618223.02987 661.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת חשמל אחורי
6539B.997.618260.08PDK 997-2   2,527.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב תיבת הילוכים
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6540B.997.618270.40997 4,888.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת הנעה קדמית
6541B.997.618512.01997 3,043.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מערכת חשמל
6542B.997.618516.01997-2 2,085.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק
6543B.997.620145.00T-997 2,974.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת מים למערכת טורבו
6544B.997.620251.01T-997 2,298.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למגן קדמי
6545B.997.622501.00997 1,082.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
6546B.997.622521.10997 '8,297.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים לתיבת היל
6547B.997.622663.00997 1,390.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים קד' מושלמת
6548B.997.622903.00T-996 29,350.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע מאורר אחורי
6549B.997.624046.01RT & LT - 997 825.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע למראה
6550B.997.624047.00997 692.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע למראה
6551B.997.624048.00RT+LT 981/970 0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע למראה
6552B.997.624048.01997T - '691.90 ₪זמיןמקוריפורשהמאוורר מנוע אח
6553B.997.624056.05986 998.00 ₪זמיןמקוריפורשהיחידת נעילה
6554B.997.624113.00997-1 1,134.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפעיל מנעול תא מטען
6555B.997.624119.00LT 997-T 422.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמאוורר למצנן מים
6556B.997.624127.02RT 997-T 2,622.00 ₪זמיןמקוריפורשהמאוורר למצנן מים
6557B.997.624128.02997/987/987מאווררC 2,622.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכונס למנוע
6558B.997.624131.02987/987-מאוררC/997 631.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למנוע
6559B.997.624132.02987/987C/997 - 631.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע למאוורר
6560B.997.624136.02T-997 1,380.00 ₪זמיןמקוריפורשהכונס למצנן מים
6561B.997.624141.00T-997 757.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע הרמת חלון
6562B.997.624161.00קד'LT-997 3,382.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע הרמת שמשה
6563B.997.624181.03T-997 1,252.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע הרמת חלון
6564B.997.624182.06RT   997 3,382.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע הרמת שמשה
6565B.997.624192.00996-01 - 1,389.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע לגג נפתח
6566B.997.624211.00LT- 2,605.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע לגב מושב קדמי
6567B.997.624321.00LT 970 '1,530.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנוע למושב קד
6568B.997.624332.00996 1,603.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל נעילה מכסה דלק
6569B.997.624505.00996 - '5.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למגב ק
6570B.997.628027.00986-00 - 470.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למגב
6571B.997.628029.00997T 470.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעינית לשפריצר מגבים
6572B.997.628077.00T-997 195.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבה למתיז מים
6573B.997.628133.01987C2 639.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתיז לפנס ראשי
6574B.997.628163.01997 500.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבה למיכל מתיז מים
6575B.997.628182.00T-997  425.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגב שמשה אחורית
6576B.997.628189.00997 314.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז מים
6577B.997.628204.00T-997 102.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס תפס למתיז מים
6578B.997.628205.00T-997  102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר למתיז מים
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6579B.997.628207.00996 102.00 ₪זמיןמקוריפורשהמערכת למוטות מגבים
6580B.997.628235.01997-2 3,423.00 ₪זמיןמקוריפורשהראש למתיז
6581B.997.628263.00LT-997 120.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות בפגוש
6582B.997.631033.02RT-997 164.80 ₪זמיןמקוריפורשהפנס איתות בפגוש
6583B.997.631034.02LT 997 165.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות
6584B.997.631037.02RT 997-2 156.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס איתות כתום
6585B.997.631038.02997 168.80 ₪זמיןמקוריפורשהפנס בלם אמצעי
6586B.997.631050.04997 762.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אור בלם אמצעי
6587B.997.631051.04997 762.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס בלם אח' אמצעי
6588B.997.631054.03LT 997-T 762.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ערפל קדמי
6589B.997.631071.03T RT 997 1,719.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ערפל קדמי
6590B.997.631072.03LT 997-T 1,719.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
6591B.997.631073.02RT 997 643.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס ראשי
6592B.997.631074.02LT 997 643.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה
6593B.997.631081.06RT 997 2,681.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
6594B.997.631082.06LT 997-2 2,681.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
6595B.997.631083.03RT 997-2 3,184.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה
6596B.997.631084.03LT 997-T  3,184.50 ₪זמיןמקוריפורשהפנס חניה בפגוש קד
6597B.997.631091.03RT 997-T 4,905.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס חניה בפגוש קד
6598B.997.631092.03997 4,905.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה לפנס
6599B.997.631101.00LT 997-2 90.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6600B.997.631157.03LT - 997 12,126.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6601B.997.631157.13RT  997-2 8,578.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6602B.997.631158.03RT - 997 12,126.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6603B.997.631158.13997 8,578.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי ימין
6604B.997.631158.23LT 997-1 9,788.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6605B.997.631163.03LT 997-1 4,750.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6606B.997.631163.13RT 997 3,431.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6607B.997.631164.03RT 997-1 4,992.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6608B.997.631164.13LT 997 3,431.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס ראשי
6609B.997.631169.02T-997 8,578.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי אח' לפנס ערפל
6610B.997.631171.01T-997 143.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר לפנס ראשי
6611B.997.631283.01LT 997-2 2,298.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
6612B.997.631411.05RT 997-2 4,680.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אחורי
6613B.997.631412.02997 '0.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית נורות לפנס אח
6614B.997.631436.00997 556.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס אחורי ימין
6615B.997.631463.01997 96.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפנס אחורי ימין
6616B.997.631464.01997 96.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפנס אחורי
6617B.997.631471.00997-06 - '14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח
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6618B.997.631485.04RT  - 997-06 '2,278.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס א
6619B.997.631486.04997 - 2,279.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אור מספר
6620B.997.631620.02997 155.00 ₪זמיןמקוריפורשהפנס אח' שמאל
6621B.997.631989.03997 9,249.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס אח' ימין
6622B.997.631990.03986/996- 9,249.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס תאורה לתא מטען
6623B.997.632201.00C/997-987/987 - 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצופר נמוך
6624B.997.635215.00987/987C/997 - 251.00 ₪זמיןמקוריפורשהצופר גבוהה
6625B.997.635216.00997-2 251.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
6626B.997.637101.01997-2 1,155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
6627B.997.637101.03S 997 1,325.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לפתיחת דלתות
6628B.997.637103.01997 1,100.00 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
6629B.997.637107.03997 - 1,353.80 ₪זמיןמקוריפורשהשלט לדלת
6630B.997.637109.03997-2 1,291.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח שעונים מושלם
6631B.997.641314.05.D07996 - 21,703.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן למיכל עיבוי
6632B.997.641503.00PCM - 2 - 997 250.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחשב כללי
6633B.997.642143.03.FMHT-997 30,127.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור לרדיו
6634B.997.642201.00.A05T-997 84.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכפתור לרדיו
6635B.997.642202.00.A05997 '84.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרמקול לדלת קד
6636B.997.645543.00987 280.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרמקול לדלת
6637B.997.645553.009PA-1 480.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמודול לטלפון
6638B.997.646218.01986-03 5,945.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצית סיגריות
6639B.997.652101.00.A05987 126.00 ₪זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
6640B.997.653103.14.FMH997 5,023.00 ₪זמיןמקוריפורשהפיקוד למזגן
6641B.997.653111.14.FMH997-2 4,695.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהיחידת בקרה למזגן
6642B.997.653201.04.FTC997T 5,629.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפיקוד מזגן
6643B.997.653205.03.FTC997-2 5,629.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
6644B.997.701051.09997 - 130.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
6645B.997.701105.00.01CT-997 671.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
6646B.997.701105.01.01C997 354.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לוחית רישוי
6647B.997.701981.00LT - 987C 273.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
6648B.997.731035.01997 2,037.60 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
6649B.997.731035.07LT 997-2 889.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
6650B.997.731035.099PA/987 - 3,526.00 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
6651B.997.731038.00997 923.80 ₪זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
6652B.997.731038.07RT 997-2 2,634.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזכוכית למראה
6653B.997.731038.12LT - 997 2,483.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
6654B.997.731219.00.G2LRT - 997 1,885.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהזרוע למראה
6655B.997.731220.00.G2L997 5,058.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמראה פנימית
6656B.997.731511.053,817.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לזכוכית 997-מראה
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6657B.997.731519.00RT -997 360.00 ₪זמיןמקוריפורשהתושבת לזכוכית מראה
6658B.997.731520.00LT - 997 339.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית למראה
6659B.997.731619.00.G2LLT 997 725.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית למראה
6660B.997.731619.02.G2LRT - 997 725.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית למראה
6661B.997.731620.00.G2LLT - 997 725.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה
6662B.997.731719.00.G2LLT 997 374.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תחתון לבית מראה
6663B.997.731719.02.G2LC-RT-987 374.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון למראה
6664B.997.731720.00.G2Lטרגה LT- 374.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחגורת בטחון אחורי
6665B.997.803035.04.A23996 - 1,641.00 ₪זמיןמקוריפורשהחגורת בטיחות
6666B.997.803036.02.A231,641.00 ₪זמיןמקוריפורשהחגורת בטחון קדמי ימין
6667B.997.803036.04.A23997 1,641.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית אויר צד נהג
6668B.997.803089.22.A34997 9,968.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית אויר לגלגל הגה
6669B.997.803089.26.T24S 986-03 - 12,066.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס חגורת בטיות
6670B.997.803521.00.A0398  996 456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדיסקית
6671B.999.025255.01GT3 '5.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לזרוע משולש קד
6672B.999.025269.02997- 53.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לזרוע תפוח הגה
6673B.999.034037.09997-1 '13.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לסרן קד
6674B.999.041021.01970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
6675B.999.041049.01T-997 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס בתא המטען
6676B.999.049006.40986 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום פלסטיק לפלסטיק ריצפה
6677B.999.049007.40997-1  1.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום למגן חום
6678B.999.049025.09993 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב
6679B.999.052169.00986 421.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב  כדורי לגלגל
6680B.999.053041.04997/996/986 490.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל אח'-קד
6681B.999.053054.06996 - '737.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל אח
6682B.999.053055.02RT+LT 970-T '668.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל אח
6683B.999.053057.01997T 677.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגשר אחורי
6684B.999.061103.01987 - 135.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגוזון לתושבת מנוע
6685B.999.061115.01GT3-3 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק אגן שמן
6686B.999.063039.01T-997 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
6687B.999.067040.01987/997/996 90.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
6688B.999.067050.09T-997\970 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
6689B.999.067053.09GT3 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
6690B.999.067054.09993-97    106.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבולם
6691B.999.072006.09997 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג תיבת הילוכים
6692B.999.072008.01970 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתומך אחורי
6693B.999.072019.01997 '26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למוט רוחב אח
6694B.999.072031.01986-00 - '13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לקורה תחת
6695B.999.072031.09986 - 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל מתיחה
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6696B.999.072041.09996-99 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג ציר לדלתות
6697B.999.072043.09991 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
6698B.999.072063.02970 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תחתון דגם
6699B.999.072831.01970 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תחתון
6700B.999.072840.01991 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
6705B.999.072841.01970 11.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
6706B.999.072851.01970 17.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למסרק הגה
6707B.999.072852.01970 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למשולש תחתון
6708B.999.072854.01970 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למשולש תחתון
6709B.999.072857.01970 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לזרוע למוט מייצב
6710B.999.072858.01T-970 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תחתון
6711B.999.072859.01991 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום
6712B.999.072866.01GT3-3 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
6713B.999.072868.01970- 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לטרברסה קדמי
6714B.999.072871.01970 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגשר אחורי
6715B.999.072872.01T-970 34.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תחתון
6716B.999.072873.01991 37.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום
6717B.999.072930.01996 17.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למסגרת לגג
6718B.999.073049.02996 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
6719B.999.073064.02996 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לריפוד דלת
6720B.999.073080.02997 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל תנופה
6721B.999.073091.01987C 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג גלגל תנופה
6722B.999.073092.0213.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג כוכב לכיסוי בית מסנן אויר
6723B.999.073143.01997 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקשת גג
6724B.999.073195.09986 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברגים לפגוש 911-00'קד'+אח
6725B.999.073227.09970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לביטנה
6726B.999.073231.09997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפולי
6727B.999.073246.09987-2 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתפוח מזלג
6728B.999.073319.02970 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לאגן שמן
6729B.999.073344.01GT3 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפח כיסוי תחתון
6730B.999.073348.09911 5.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לצינור מזגן
6731B.999.073352.02970 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגל זיזים
6732B.999.073363.01970 '13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לוילון מגש אח
6733B.999.073369.09981 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למנעול מכסה מנוע
6734B.999.073378.02996 - '5.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר קד
6735B.999.073402.01997 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפולי
6736B.999.073411.01997 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לפולי
6737B.999.073412.01981 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס
6738B.999.073418.01GT3 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג חיבור ציריה
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6739B.999.073449.01991 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכוון גל זיזים
6740B.999.073450.01997-2 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לפלטה מצמד
6741B.999.073458.01970 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפח חזית
6742B.999.073465.01970 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפלסטיק רצפה
6743B.999.073491.01997-2 6.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לאקס אחורי
6744B.999.073517.01991 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לסעפת פליטה
6745B.999.073535.01991 '8.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לפנס אח
6746B.999.073551.01997 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגלת
6747B.999.073579.0192A1/970 20.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג מכסה תזמון
6748B.999.073902.319PA1 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תזמון
6751B.999.073903.319PA-1 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תזמון
6755B.999.073905.31T-970 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאלטרנטור
6757B.999.073908.319PA1 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תזמון
6759B.999.073913.31T-970 14.20 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לטורבו
6760B.999.073914.31970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לבית גל ארכובה
6761B.999.073915.31970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לכנף אחורי
6762B.999.073917.01970 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפח חזית
6763B.999.073980.30970 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבית מסנן אויר
6764B.999.073981.30970 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבלם
6765B.999.074150.01996T 32.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג
6766B.999.075056.09997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לחגורבטיחות
6767B.999.075079.01986-98 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום למנוע גג מתקפל
6768B.999.076055.09997-1 '5.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לפחית מקשר קד
6769B.999.076078.01T-997 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבולם אחורי
6770B.999.084050.02T-996 53.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג סעפת פליטה
6771B.999.084052.02WD44 991 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לנשם
6772B.999.084123.09970 '18.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבולם קד
6773B.999.084128.01970 9.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לזרוע למוט מייצב
6774B.999.084131.01991 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבורג ראש מנוע
6775B.999.084132.01981 '47.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבולם קד
6776B.999.084133.01970 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום נעילה מרכזי לנבה
6777B.999.084135.02997 54.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לתושבת חלון קבוע
6778B.999.084210.01C-987 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לתושבת חלון
6779B.999.084220.01GT3 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לנבה
6780B.999.084445.01GT3 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לכרית בולם
6781B.999.084447.01986 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום למוט מתלה אחורי
6782B.999.084449.09997 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לפלטה למצבר
6783B.999.084630.01993-97 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לגלגל קדמי
6784B.999.084634.02C4S - '53.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לאקס קד
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6785B.999.084641.0192A 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לסעפת פליטה
6786B.999.084642.02GT3 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום
6787B.999.084643.01986 '12.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לגשר א
6789B.999.084648.01GT3-3 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לתושבת תיבת הילוכים
6790B.999.086009.02996T 39.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לציר גל ארכובה
6791B.999.113290.41MT 996 45.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לגיר
6792B.999.113326.41996-01 - 194.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסתם למצמד
6793B.999.113418.40968 94 - 132.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן גל זיזים
6794B.999.113425.40993 - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן אח' למנוע
6795B.999.113426.41T-997 159.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן
6796B.999.113454.41'253.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן קד
6797B.999.113475.40997 172.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברגים לגלגל תנופה
6798B.999.119017.01S/O 928 132.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
6799B.999.152068.01993 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס תפס לציר דלת מטען
6800B.999.166008.02986 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס נעילה למוט גג מתקפל
6801B.999.166075.02996/986 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס  נעילה
6802B.999.166077.0298   996 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס נעילה
6803B.999.166083.09T-970  31.50 ₪זמיןמקוריפורשהתפוח לבולם דלת אח
6804B.999.167054.01T-997 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצתים
6805B.999.170103.90V-8 - 9PA-1 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6806B.999.170122.90GT3 177.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצתים
6807B.999.170129.90182.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצתים 970+997-2 פנמרה
6808B.999.170130.90981+991 249.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה דגם
6809B.999.170151.90GT3-3 158.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6810B.999.170153.90982 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6811B.999.170154.90217.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6812B.999.170170.9079  911 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6813B.999.170183.90996/986 74.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6814B.999.170195.90986- 64.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6815B.999.170201.90986/996 72.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6816B.999.170207.919PA - 72.20 ₪זמיןמקוריפורשהמצתים
6817B.999.170218.909 טורבוPA - 130.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6818B.999.170221.90987/997 - 183.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6819B.999.170223.90970 136.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצתים
6820B.999.170228.9092A 188.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצת התנעה
6821B.999.170233.90996 149.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינורית למיכל מתיז
6822B.999.181347.40993 155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
6823B.999.181715.40986 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהאומים לגלגלים
6824B.999.182003.36997 '206.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוט לפחית פגוש אח
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6825B.999.190104.30987C2 '87.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהניטים לפגוש קד
6826B.999.190191.30970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהניטים
6827B.999.190227.01970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהניטים
6828B.999.190228.01970 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהניטים
6829B.999.190229.01970 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהניטים
6830B.999.190230.01997T 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבולם לתומך
6831B.999.190312.30970 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
6832B.999.190342.01911-01 - 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט לניקל עליון
6833B.999.190445.37928-82 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועה להגה כח
6834B.999.192128.50928-82 8.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
6835B.999.192160.50928-82 154.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועה למזגן
6836B.999.192305.50T-996 997\ 177.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
6837B.999.192379.509PA 184.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
6838B.999.192380.50(התקבל בטעות) 753.00 ₪זמיןמקוריפורשהמיסב רולי
6839B.999.201115.00996-01 - 1,073.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למזלג מצמד
6840B.999.201339.00996-01 - 76.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה למזלג מצמד
6841B.999.201365.00996 47.00 ₪זמיןמקוריפורשהמרוח לפגוש
6842B.999.209045.09986 '49.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבית מיסבים ק
6843B.999.217042.04986-98 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגג מתקפל
6844B.999.217095.02986 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפחית צלחת דיסק
6845B.999.217116.01986/97-00 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבוקסה גג קשיח
6846B.999.219041.00970 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
6847B.999.219044.01996 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור הגה כח
6848B.999.230551.10996 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר לצינור הגה כח
6849B.999.230552.10986 911.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
6850B.999.239040.40997 911.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה שסתומים
6851B.999.385003.01986/996 - 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבית גל ארכובה
6852B.999.385004.01GT3-3 13.30 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
6853B.999.385009.01986-320 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לברקט מגבר
6854B.999.500078.0015.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס ללבד תא מטען
6855B.999.500092.0026.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום פלסטיק ללוחית רישוי
6856B.999.507040.4023.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לבורג תושבת מגן 320חום
6857B.999.507072.02970 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לסף
6858B.999.507132.4012.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לסף
6859B.999.507133.40970 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לפלסטיק רצפה
6860B.999.507309.02993 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לפח  מגן תחתון
6861B.999.507413.09993 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג כיסוי מנוע
6862B.999.507425.09993 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לסף דלת
6863B.999.507484.40996/986 21.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס רב תכליתי
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6864B.999.507497.40986 - 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לספויילר
6865B.999.507499.40996 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד תא מטען
6866B.999.507565.40996-01 '3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהעוצר לשמשה קד
6867B.999.507576.41996 - 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לריפוד דלת
6868B.999.507582.40986 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיצים לריפוד
6869B.999.507584.02987C 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לכונס
6870B.999.507585.40997 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לגג נפתח
6871B.999.507600.09986-01 לסף תחתון U 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס
6872B.999.507640.09996   986 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס תפס לפלסטיק
6873B.999.507657.09986-320 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס למסגרת כסא
6874B.999.507666.40996-00 - 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס
6875B.999.507681.012.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפסים
6876B.999.507687.05986 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לגריל
6877B.999.507708.09996/986 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לכיסוי גג קשיח
6878B.999.507764.40986-98 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס תפס לתא מנוע
6879B.999.507792.09970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לסף
6880B.999.507795.09T-997 34.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס
6881B.999.507849.01981 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס
6882B.999.507856.01GT3-3 8.40 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק צינור נשם
6883B.999.507909.40997 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לסף
6884B.999.507986.40970 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לסף
6885B.999.507995.40997 '26.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לקלאץ
6886B.999.510015.01996 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקס
6887B.999.510041.09996 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקס
6888B.999.510043.09997-2 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לציריה
6889B.999.510047.01GT3 '26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לחגורת בטיחות אח
6890B.999.510048.0113.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל תנופה 970 דיזל
6891B.999.510102.01996/986 24.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצנרת מים
6892B.999.511230.40997- 14.30 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור בית מסנן אויר
6893B.999.512016.00993 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לצינור קירור שמן
6894B.999.512351.029PA - 26.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנדים לצינורות מים
6895B.999.512389.01993 23.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לצינור קירור שמן
6896B.999.512505.02993 95 - 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד למיכל אוויר
6897B.999.512539.00993 41.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור קירור שמן
6898B.999.512539.01997 17.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לגומיה לסעפת יניקה
6899B.999.512542.00996-99 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד קפיצי לצנרת מים
6900B.999.512554.0026.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לצינור מסנן 986-99-אוויר
6901B.999.512628.02970 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור ואקום
6902B.999.512629.00997- 103.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור בית מסנן אויר
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6903B.999.512636.00993-95 - 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לצינור קירור שמן
6904B.999.512647.02997- 8.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לגומי מסרק הגה
6905B.999.512693.09997 31.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבנד לסעפת יניקה/בית מסנן אויר
6906B.999.512698.01996 13.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ לידית דלת
6907B.999.522015.00987 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית סגירה לגג נפתח
6908B.999.571070.3092A 38.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקיט לגלגל ספייר
6909B.999.571074.30996 66.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפתח לפנס ראשי
6910B.999.571076.0275.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפתח לפנסים ראשי 986-בוקסטר
6911B.999.571077.02996 81.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לכיסוי בפגוש קדמי
6912B.999.590036.40.01C986/996 - 106.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפין פלסטיק
6913B.999.590045.40997 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לקליפס
6914B.999.590046.40987C2 '5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס תושבת לפגוש קד
6915B.999.591307.01997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ לבורג
6916B.999.591329.01986 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לסמל מכסה מנוע
6917B.999.591423.03970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לגומיה דלת
6918B.999.591534.40987 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לפגוש
6919B.999.591629.01986 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום קליפס
6920B.999.591699.02T-996 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לפלסטיק מקשר לכנף
6921B.999.591712.40S-986 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ לבורג
6922B.999.591869.02996 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ למיכל מתיז
6923B.999.591882.02996/986 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור בלמים
6924B.999.591930.40996 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג ללוח מתגים לדלתות
6925B.999.591941.40996 '3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפסים לספוילר אח
6926B.999.591974.07997-2 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהנתיך 30 אמפר
6927B.999.607072.0070A 991 1.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצבר
6928B.999.611070.12991 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצבר 80 אמפר
6929B.999.611080.121,933.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצבר פורשה 80 אמפר
6930B.999.611080.202,565.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצבר פורשה 80 אמפר
6931B.999.611080.21991 1,845.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמצבר
6932B.999.611095.111,845.00 ₪זמיןמקוריפורשהסוללה לשלט
6933B.999.611108.00993 - 2,669.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנורה ללוח שעונים
6934B.999.631027.90986-320 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנורה ראשית ליטרוניק
6935B.999.631036.90981 77.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורת כסנון
6936B.999.631070.90981 1,082.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנורת קסנון
6937B.999.631071.90H-7 1,420.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה ראשית
6938B.999.631133.91996 1,179.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנורה לפנס בלימה
6939B.999.631135.916W 996-99 175.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורת חניה לפנס ראשי
6940B.999.631140.90987 38.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה לפנס ערפל קד
6941B.999.631142.90H-9 981 127.60 ₪זמיןמקוריפורשהנורת
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6942B.999.631143.90997 - 321.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לחוט אופטי
6943B.999.650039.40986 293.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר למתג חלון
6944B.999.650110.40986 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לפנס ראשי
6945B.999.650150.40MAF - 986 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר ל
6946B.999.650169.40986 69.00 ₪זמיןמקוריפורשהבית מצית
6947B.999.650284.40986-320 79.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לצופר
6948B.999.650490.405.00 ₪זמיןמקוריפורשהתפס לתושבת מצנן - 996 טורבו
6949B.999.651305.02GT3-3 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
6950B.999.651401.01986-  10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסופית למחבר תקע
6951B.999.652771.12996/986 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לפנס ראשי
6952B.999.652832.40986- 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר תקע לפנס איתות
6953B.999.652838.40986 - 46.00 ₪זמיןמקוריפורשהתקע למחבר
6954B.999.652886.2246.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחבר לחיישן בקרה 986-01-אקלים
6955B.999.652934.22981 12.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהממסר מצית סגריה
6956B.999.657021.90987 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למזרק דלק
6957B.999.701112.41986-320 326.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה מדיד שמן
6958B.999.701154.40970 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור הגה
6959B.999.701252.40970 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור הגה כח
6960B.999.701252.41970 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור הגה כוח
6961B.999.701253.40970 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור הגה
6962B.999.701256.40970 6.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור הגה כח
6963B.999.701256.41911/95-97 11.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק ריקון
6964B.999.701269.40993 16.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למכסה תזמון
6965B.999.701449.40991 72.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת ואקום
6966B.999.701504.40987-2 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה
6967B.999.701505.40993 25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור קירור שמן
6968B.999.701598.40970 44.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לגיר
6969B.999.701640.419PA04 - 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לניפל
6970B.999.701651.40997 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למכסה שסטומים
6971B.999.701761.41997 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור לקיחת שמן
6972B.999.701789.409PA-1 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
6973B.999.701825.405.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייות לצינור משאבת הגה כח
6974B.999.702020.5098  996 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לתושבת מצנן מים
6975B.999.702214.40996 5.20 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למיכל מתיז
6976B.999.702221.40986-320 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לבית מסנן אוויר
6977B.999.702246.40996 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקקי גומי לפח אש
6978B.999.702255.41GT3-3 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק
6979B.999.702319.41C-987  13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לשמשה דופן
6980B.999.702352.40986 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למכסה מנוע
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6981B.999.703140.41911 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהמעצור גומי
6982B.999.703195.40911 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמעצור גומי
6984B.999.703196.40997 - 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לבית מסנן אוויר
6985B.999.703267.40991 '5.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי לספויילר אח
6986B.999.703272.40997 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום התפשטות
6987B.999.703349.00911 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהמעצור גומי
6988B.999.703421.40986-320 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס ללבד תא מטען
6989B.999.703432.40997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לבד
6990B.999.703455.41997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק גומי לרצפה
6991B.999.703462.40981 6.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת לפגוש
6992B.999.703503.40911 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמעצור גומי
6993B.999.703543.40987 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למזרק דלק
6994B.999.704020.90986-320 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
7000B.999.704161.40987-2 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה
7001B.999.707052.41T-997 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
7002B.999.707113.4191-993 64.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למצוף דלק
7003B.999.707115.40986 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם  למע' שמן
7004B.999.707154.40"""O""   986 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
7005B.999.707193.40GT3 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7006B.999.707204.40996-00 56.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוביל שמן
7007B.999.707215.40T-996 - 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למגבר מצמד
7008B.999.707224.40997 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למייבש מזגן
7009B.999.707262.40993 116.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למכסה תזמון
7010B.999.707288.40993 95 - 31.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי למכסה תזמון
7011B.999.707293.40996T 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לשסתום מעבר שמן
7012B.999.707316.40996-00 31.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוביל שמן
7013B.999.707343.41997 23.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לגל זיזים
7014B.999.707346.4013.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מילוי 986-320שמן
7015B.999.707348.409PA04 - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למודד
7016B.999.707360.40996 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לקולר שמן
7017B.999.707364.41996 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לבית מדיד שמן
7018B.999.707369.40996 - 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי למכסה עיבוי
7019B.999.707370.409PA 23.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות לצינור מעבר 03-מים
7020B.999.707370.41996 - 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומי למכסה עיבוי
7021B.999.707371.40997 66.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור לקיחת שמן
7022B.999.707375.40997T 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור
7023B.999.707387.40993 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם גומי
7024B.999.707388.40996/986- 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למקרר שמן מנוע
7025B.999.707389.40996T 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן מכסה שסתומים
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7026B.999.707404.40996/986 -6.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למקרר שמן מנוע
7027B.999.707409.40T-997 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן שמן
7028B.999.707409.41T-997 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מעבר מים
7029B.999.707410.40T-997 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מעבר מים
7030B.999.707411.40997T 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
7031B.999.707422.41996T 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה משאבת שמן
7032B.999.707425.40997T 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
7033B.999.707426.41986 92.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטמים למזגן
7034B.999.707434.41RING 970-T 39.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7035B.999.707439.41996T 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מעבר שמן
7036B.999.707446.40997-1 '38.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לסרן קד
7037B.999.707455.40997T 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות לצינור מים
7038B.999.707472.40970/9PA/92A 106.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
7039B.999.707477.40T-997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מעבר מים
7040B.999.707478.40997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומי אטם לווסת לחץ שמן
7041B.999.707479.40996T 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מילוי שמן
7042B.999.707481.40T-997 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למוביל
7043B.999.707482.419PA-1  26.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לצינור מש שמן
7044B.999.707496.409PA 39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן שמן מנוע
7045B.999.707498.40T-970 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7046B.999.707503.40996T 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לסולונויד גל זיזים
7047B.999.707504.40996 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לנשם מנוע
7048B.999.707507.40970 "25.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לחיישן טמפ
7049B.999.707508.40970 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשייבה
7050B.999.707509.409PA 27.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מעבר מים
7051B.999.707514.40991 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות לבית טרמוסטט
7052B.999.707517.419PA 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיות לצינור מעבר 03-מים
7053B.999.707518.41986 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת למזגן
7054B.999.707534.41997 45.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למצנן שמן
7055B.999.707547.40996 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת ואקום
7056B.999.707554.4092A-15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למדחס
7057B.999.707555.41970 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור
7058B.999.707556.41970T 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7059B.999.707557.41997-1   14.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מזגן
7060B.999.707558.419PA1 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מש שמן
7061B.999.707567.40T-970 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7062B.999.707568.409PA-1  13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לחיישן טמפטורה
7063B.999.707570.40997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למזרק דלק
7064B.999.707573.409PA 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למזרק דלק
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7065B.999.707574.40970 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לבלוק
7066B.999.707575.40991 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7067B.999.707577.40970 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת ואקום
7068B.999.707581.41970 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למשאבת ואקום
7069B.999.707582.41997 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לצינור אינטרקולר
7070B.999.707583.409PA-1  19.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מש שמן
7071B.999.707585.409PA1 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מים
7072B.999.707586.40991 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לבית טרמוסטט
7073B.999.707589.40997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7074B.999.707594.40991 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7075B.999.707595.409PA-1  43.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מש שמן
7076B.999.707603.40970 47.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לבלוק
7077B.999.707606.40997T 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור
7078B.999.707614.40997 26.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לטרמוסטט
7079B.999.707625.40991 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7080B.999.707634.40991 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7081B.999.707635.40987-2 53.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה
7082B.999.707636.40970 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מילוי שמן
7083B.999.707641.40997 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7084B.999.707642.40991 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7085B.999.707643.40T-970 55.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7086B.999.707647.40911 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת  אטימה
7087B.999.707652.40911 28.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7088B.999.707653.40991 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לשסתום מערכת קירור
7089B.999.707654.40991 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לבית טרמוסטט
7090B.999.707657.40991 85.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לבית טרמוסטט
7091B.999.707658.40911 75.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7092B.999.707660.40T-970 43.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7093B.999.707763.40(בד) 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהחומר שטיפה לגג קבריולט
7094B.999.901062.4026.00 ₪זמיןמקוריפורשהחומר לניקוי גג קבריולט פלסטיק
7095B.999.901064.4055.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר מסיר יתושים לרכב
7096B.999.901065.4060.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר וקס לרכב
7097B.999.901072.4083.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה
7098B.999.911227.4083.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועת אטימה
7099B.999.911695.40102.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר הגנה
7100B.999.911750.4046.00 ₪זמיןמקוריפורשהחומר אטימה
7101B.999.915337.409PA-1   53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסיליקון אטימה
7102B.999.915573.439PA 521.00 ₪זמיןמקוריפורשהחומר הגנה מחלודה
7103B.999.915686.0075W-90  344.00 ₪זמיןמקוריפורשהשמן דיפרנציאל
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7104B.999.917546.00996 202.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחומר שימון
7105B.999.917557.00T 997 231.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספריי הגנה למע טורבו
7106B.999.917778.0095B- 446.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספריי גריז
7107B.999.917828.00986 502.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לכונס מצנן מים
7108B.999.919121.09-  493.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לכונס אוויר
7109B.999.919134.09911-01 - 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים למראה
7110B.999.919170.0292A 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים למראה
7111B.999.919234.09987 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לגג
7112B.999.919239.01970 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למחזיק תומך
7113B.999.919258.01996 '13.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לקונסולה אח
7114B.999.920017.40986 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהתותב
7115B.999.924039.00986-98 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לגג מתקפל
7116B.999.924049.01GT3 '75.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לחגורת בטיחות אח
7117B.999.924064.01986-98 35.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לגג מתקפל
7118B.999.924069.00996 18.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לזרוע גג
7119B.999.924122.40987/986 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לבולם גג נפתח
7120B.999.924126.00997 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לבורג קשת גג
7121B.999.924131.30986 6.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבוקסה לידית הילוכים
7122B.999.924144.40GT3-3 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג אחיזה למנוע
7123B.9A1.101213.00991 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7124B.9A1.101222.02981 117.00 ₪זמיןמקוריפורשהגלגלת לרצועת מנוע
7125B.9A1.102212.00987/997-2 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועה למנוע
7126B.9A1.102216.01991 דגם PDCC 648.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
7127B.9A1.102217.00981 583.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
7128B.9A1.102218.00991 524.00 ₪זמיןמקוריפורשהפחית לצינור ואקום אגזוז
7129B.9A1.102251.01991 375.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה
7130B.9A1.102322.204-6 991 255.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
7131B.9A1.104140.041-3 991 162.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם ראש מנוע
7132B.9A1.104141.04991 440.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש מנוע
7133B.9A1.104191.00991 440.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש מנוע
7134B.9A1.104191.02991 74.00 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל שמן
7135B.9A1.104402.024-6 991 50.00 ₪זמיןמקוריפורשהראש מנוע
7136B.9A1.104912.15997 168.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה שסתום
7137B.9A1.105062.01970 40,128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרים הידראוולי
7138B.9A1.105070.04970 - 53.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרים הידראולי לפליטה
7139B.9A1.105071.00970 - 1,290.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמרים הידראולי לפליטה
7140B.9A1.105071.01991 423.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיתח שרשרת תיזמון
7141B.9A1.105157.024-6 991 423.50 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה שסתומים
7142B.9A1.105232.04991 655.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה מרווח לבורג גל זיזים
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7143B.9A1.105245.10991 1,156.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגל זיזים
7144B.9A1.105254.03991 79.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכוון גל זיזים
7145B.9A1.105255.024-6 991 57.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגל זיזים
7146B.9A1.105276.01987-2 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהסולונויד לראש מנוע
7147B.9A1.105304.02997 12,460.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמפעיל מרימים הידראוליים
7148B.9A1.105308.03991 1,006.00 ₪זמיןמקוריפורשהמכסה אטימה
7149B.9A1.105339.00991 1,003.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפעיל חיכוך בגל זיזים
7150B.9A1.105403.02991 57.00 ₪זמיןמקוריפורשהמפעיל חיכוך בגל זיזים
7151B.9A1.105403.101-3 991 123.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
7152B.9A1.105731.034-6 991 226.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים
7153B.9A1.105732.03991 265.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית טרמוסטט
7154B.9A1.106012.02991 265.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים מתכת
7155B.9A1.106025.02981 2,408.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבית למשאבת מים מושלם
7156B.9A1.106039.01987/997-2 933.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מים
7157B.9A1.106048.01T - 991 3,903.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמקשר למערכת קירור
7158B.9A1.106134.00991 1,898.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לבית טרמוסטט
7159B.9A1.106215.00991 245.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת מים דגם
7160B.9A1.106217.00987/997-2 48.00 ₪זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
7161B.9A1.106225.01991 77.00 ₪זמיןמקוריפורשהטרמוסטט
7162B.9A1.106226.03996 460.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור משאבת מים
7163B.9A1.106238.00987/997-2 1,188.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטרמוסטט
7164B.9A1.106305.00991 230.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה צינור מים
7165B.9A1.106325.00991 160.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
7166B.9A1.106326.00991 46.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסטום למערכת קירור
7167B.9A1.106555.03991 45.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לטרמוסטט
7168B.9A1.106559.00997-2 356.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מים לבית טרמוסטט
7169B.9A1.106850.03987-2 78.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
7170B.9A1.107024.00997 396.00 ₪זמיןמקוריפורשהאגן שמן מנוע
7171B.9A1.107032.10997 247.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה מילוי שמן
7172B.9A1.107035.01997 2,823.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
7173B.9A1.107040.00C-987 86.00 ₪זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
7174B.9A1.107042.01C-987 518.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהנשם מנוע
7175B.9A1.107042.02GT3-3 579.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן מנוע
7176B.9A1.107203.90GT3-3- 579.00 ₪זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
7177B.9A1.107203.91991 248.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג מכסה שסתומים
7178B.9A1.107313.00991 320.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם אגן שמן עליון
7179B.9A1.107315.03977-2  2.40 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לאגן שמן מנוע
7180B.9A1.107325.02991 183.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7181B.9A1.107465.01991-1 112.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם
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7182B.9A1.107510.01987-2 125.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום
7183B.9A1.107515.01987-2 432.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
7184B.9A1.107520.01991 703.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור ואקום למשאבה
7185B.9A1.110055.23997-2 558.90 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת ואקום
7186B.9A1.110090.03991 719.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת ואקום
7187B.9A1.110090.06997 1,379.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
7188B.9A1.110091.02997 1,417.00 ₪זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
7189B.9A1.110091.41987 552.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום קניסטר
7190B.9A1.110093.04987 587.00 ₪זמיןמקוריפורשהמזרק דלק לחץ גבוה
7191B.9A1.110128.10997-2 669.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור יניקת אויר
7192B.9A1.110210.011,607.00 ₪זמיןמקוריפורשהחובק לצינור יניקת א' 997-2'עלי
7193B.9A1.110212.01226.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחובק לצינור יניקת א' 997-2'תחת
7194B.9A1.110213.01991 62.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם סעפת יניקה
7195B.9A1.110215.01911 152.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם סעפת יניקה
7196B.9A1.110220.01997 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה
7197B.9A1.110223.70997-2  62.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשאבת דלק לחץ גבוה
7198B.9A1.110315.06987 150.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למזרק דלק
7199B.9A1.110520.01987 7,053.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למזרק דלק
7200B.9A1.110524.02997T RT 59.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור לבית מסנן אוויר
7201B.9A1.110624.73987 32.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ למזרק דלק
7202B.9A1.110866.02987-2 573.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור הגה כח
7203B.9A1.347443.14987- 41.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור שמן הגה כוח
7204B.9A1.347443.15987-2- 1,182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת מנוע אחורי
7205B.9A1.375023.22997 1,320.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למזגן יניקה
7206B.9A1.573099.07987 1,088.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
7207B.9A1.602104.06987 612.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסליל הצתה
7208B.9A1.602104.07987-2 384.00 ₪זמיןמקוריפורשהמזרק דלק
7209B.9A1.605124.00T-996 384.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסולונויד ואקום לטורבו
7210B.9A1.605165.00997T 846.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע חשמלי טורבו
7211B.9A1.605316.02987 539.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
7212B.9A1.606123.02997-2  7,323.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
7213B.9A1.606168.02997-2  2,163.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן
7214B.9A1.606177.01997-2T 1,122.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן טמפרטורה לטורבו
7215B.9A1.606250.06997 -2 1,483.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצמת חוטים למנוע
7216B.9A1.607011.02991/981- 3,280.00 ₪זמיןמקוריפורשהמותח רצועת מנוע
7217B.9A2.102211.00982 4,212.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמסנן שמן
7218B.9A2.107024.00981- 1,145.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן שמאל
7219B.9A2.606182.00982C 264.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחיישן חמצן קידמי ימין
7220B.9A2.606183.01971 1,652.60 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לקליפר

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

7221B.9A7.007585.00(WF88 ריקול) 1,972.00 ₪זמיןמקוריפורשהמטלית
7222B.9A7.009500.00987/997 - 30.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהערכת ניפוח לגלגל
7223B.9A7.012619.0295B 40.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן מים
7224B.9A7.121251.01971 516.50 ₪זמיןמקוריפורשהפילטר שמן
7225B.9A7.198405.0095B 3,076.30 ₪זמיןמקוריפורשהמצנן למזגן
7226B.9A7.260403.01970 200.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
7227B.9A7.260849.10RT 95B- 3,553.00 ₪זמיןמקוריפורשהזרוע מתלה קדמי תחתון
7228B.9A7.407694.03971 438.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט קפיצים
7229B.9A7.698269.00970 2,111.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קד' שמאל
7230B.9A7.837215.01RT 970- 173.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול דלת קדמי
7231B.9A7.837216.01LT 970-T '1,120.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול דלת אח
7232B.9A7.839115.00970 1,337.00 ₪זמיןמקוריפורשהמנעול אח' ימין
7233B.9A7.839116.00970 2,683.00 ₪זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע
7234B.9A7.903137.10970 1,309.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצתים
7235B.9A7.905601.50982 518.00 ₪זמיןמקוריפורשהמצתים
7236B.9A7.905606.0092A '230.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מע' חשמל קד
7237B.9A7.907064.0095B- 166.00 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ ניפוח אויר לגלגל
7238B.9A7.907275.0292A 2,663.40 ₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ אוויר
7239B.9A7.907275.06971 714.80 ₪זמיןמקוריפורשהצמת חוטים
7240B.9A7.907637.00970 921.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפלסטיק רצפה
7241B.9A7.912516.01( WF88ריקול) 241.00 ₪זמיןמקוריפורשהמדבקת לחץ
7242B.9A7.998099.00997-2 12.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
7243B.9G1.114012.01997T2 106.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
7244B.9G1.114020.51970-997 9,456.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן קד תהל
7245B.9G1.116807.00997-2 14,430.00 ₪זמיןמקוריפורשהפלטה ודיסק
7246B.9G1.116913.03997-2 320.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור מעבר מים לגיר
7247B.9G1.307711.01997 5,506.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למצנן שמן גיר
7248B.9G1.307891.00981 222.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוח לגיר
7249B.9G1.317015.05GT3-3 38.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם
7250B.9G1.321011.03981 '13,033.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאגן שמן לתיבת היל
7251B.9G1.321025.00997 436.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם למוביל
7252B.9G1.321259.00997 2,155.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לתיבת העברה
7253B.9G1.321815.00997 '25.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביל לגל הינע בתיבת היל
7254B.9G1.321959.00997 67.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
7255B.9G1.332801.00997 1,096.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן לתיבת הילוכים
7256B.9G1.332803.0012.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה
7257B.9G1.332820.00997 207.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמוביך אבטחה לכל הינע
7258B.9G1.332821.00A/T 981 11.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהידית הילוכים
7259B.9G1.426069.20.DLC987-2 60.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגלגל תנופה
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7260B.9G2.114012.02987 2,296.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשאבת מצמד תחתונה
7261B.9G2.116237.00987 9,456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכבל תיבת הילוכים
7262B.9G2.426033.00970 880.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן קד תהל
7263B.9GI.116807.00997/996/986 1,597.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמיסב לגלגל אח'-קד
7264b.9p1.4076219PA-1 +970 229.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום לחישוק
7265B.9P1.601361.A982 737.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט קפיצים
7266B.9P1.615157982 201.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת דיסק קידמי
7267B.9P1.615301.A982 170.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצלחת קידמי
7268B.9P1.615302.A982 1,988.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהרפידות קידמי
7269B.9P1.698151.A970 1,988.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשעון זמן
7270B.9P1.919203.E.DAP718 1,448.00 ₪זמיןמקוריפורשהצינור דלק
7271B.9P2.201203718 5,012.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהצינור עודפים  לדלק
7272B.9P2.201850GT3 1,100.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגריז
7273B.G  .052778.A295B 950.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשחת גריז
7274B.G.052128.A1A/T 95B 57.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשמן תיבת הילוכים
7275B.G.052529.A29PA 117.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לפולי מנוע
7276B.N  .010087.6986 - 179.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבורג גג מתקפל
7277B.N  .011118.119PA 24.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום אבטחה
7278B.N  .012325.7GT3 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7279B.N  .013804.29PA-1D 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לפקק אגן שמן מנוע
7280B.N  .013815.7993 1.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לכיסוי ריפוד דלת
7281B.N  .014093.31D 9PA- 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לאגן שמן מנוע
7282B.N  .016027.69PA-1/9PA  9.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה לפנס חניה
7283B.N  .017753.89PA1-D 18.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד פלסטיק לצינור מים
7284B.N  .020902.29PA1 42.80 ₪זמיןמקוריפורשהאום נעילה
7285B.N  .022148.1292A '2.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לפגוש קד
7286B.N  .038501.395B 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה
7287B.N  .038501.309PA-1 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגוזון לממיר קטלטי
7288B.N  .044517.79PA04 - 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לכליפס
7289B.N  .100004.029PA 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לצינור דלק
7290B.N  .100092.07GT3-3 1.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבפלטה מחזיק מנוע
7291B.N  .100988.1192A 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג מכסה שסתומים
7292B.N  .101243.069PA-1 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהגוזון לממיר קטלטי
7293B.N  .101281.109PA 2.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מים
7294B.N  .101392.0192A 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג מכסה שסתומים
7295B.N  .101562.069PA-1 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לגוזון
7296B.N  .102090.0792A 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לעמוד הגה
7297B.N  .102400.0392A 2.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לתושבת בולם
7298B.N  .102613.11GT3-3 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור בלם
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7299B.N  .102627.019PA 04 - 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבורג תושבת
7300B.N  .102861.029PA 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג תושבת מנוע
7301B.N  .102861.109PA - 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7302B.N  .102902.0492A 9PA 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7303B.N  .102902.069PA - 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7304B.N  .102961.059PA - '23.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפסים לביטנה ק
7305B.N  .103180.0192A 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג בולם
7306B.N  .103353.049PA-1 1.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג מוט מייצב
7307B.N  .104029.049PA04 -12.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למצנן מזגן
7308B.N  .104144.0192A 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למסרק הגה
7309B.N  .104280.029PA04 - 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לצנרת מזגן
7310B.N  .104514.0292A 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתומך גשר תהילוכים
7311B.N  .105167.029PA - '4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לתפס פגוש א
7312B.N  .105168.0195B 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לעמוד הגה
7313B.N  .105184.059PA 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקס קד+אח
7314B.N  .105234.029PA - 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגל הניע
7315B.N  .105262.0192A '6.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבולם קד
7316B.N  .105326.029PA -'10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר אח
7317B.N  .105556.029PA-1/9PA 25.00 ₪זמיןמקוריפורשהנורה לפנס ראשי קסנון
7318B.N  .105661.019PA 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
7319B.N  .105668.039PA 750.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבולם קדמי
7320B.N  .105760.019PA-1 17.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
7321B.N  .105760.0292A 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג מכסה שסתומים
7322B.N  .105821.039PA-1 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
7323B.N  .106121.024.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למנוע מפעיל תריסים
7324B.N  .106216.0192A '30.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לספויילר מגן אח
7325B.N  .106847.0192A 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
7326B.N  .106978.0192A 2.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תיזמון
7327B.N  .107002.01970 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7328B.N  .107192.0192A 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לתהעברה
7329B.N  .107419.0192A 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקרטר מנוע
7330B.N  .107451.0192A 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תיזמון
7331B.N  .107453.0192A 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לעמוד הגה
7332B.N  .107581.019PA 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לראש מנוע
7333B.N  .900411.0292A דגם EGR 16.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לשסתום
7334B.N  .900627.0292A 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לעמוד הגה
7335B.N  .901838.039PA - 20.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לכליפס
7336B.N  .903350.049PA - '3.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבטנה קד
7337B.N  .903521.019PA - 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למראה
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7338B.N  .903539.029PA04 - 1.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבות למצנן
7339B.N  .904485.0192A '4.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס לבורג ספויילר אח
7340B.N  .904559.0292A 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם למוביל
7341B.N  .904650.0492A 6.20 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפלסטיק רצפה
7342B.N  .905329.0192A 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל תנופה
7343B.N  .905398.019PA1 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום למגן חום
7344B.N  .906431.01C4S-996 '15.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג פלסטיק מגן ק
7345B.N  .906487.04997-2 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל תנופה
7346B.N  .906651.01RECALL 1.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטרמוסטט
7347B.N  .906660.01RECALL 970 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהכבל לרתמת מנוע
7348B.N  .906661.0192A 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לממיר מומנט
7349B.N  .906916.01-9PA 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לכיסוי פלסטיק
7350B.N  .906986.029PA 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג מגן בוץ
7351B.N  .907676.029PA-1  1.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לספויילר תחתון
7352B.N  .907750.019-חלוןPA 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהניט למנגנון הרמת
7353B.N  .907764.029PA-1 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור מים
7354B.N  .907834.029PA-1  4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לפגוש קדמי
7355B.N  .908082.0192A 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מים
7356B.N  .908091.022.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה למדיד שמן מנוע קאין
7357B.N  .908138.029PA-1 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהכליפס לפנס אוויר מספר
7358B.N  .908378.029PA04 - 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקפיץ
7359B.N  .908475.01GT3-3 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לתושבת מנוע
7360B.N  .908484.0592A '7.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לניקל לשמשה קד
7361B.N  .908550.019PA 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לאגזוז
7364B.N  .908797.0292A 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לעמוד הגה
7365B.N  .908877.0392A 7.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לאטם סעפת פליטה
7366B.N  .908946.019PA 03 - 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לגוזון טורבו
7367B.N  .908946.02970 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפס
7368B.N  .909113.0192A 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת דוד אגזוז
7369B.N  .909210.02AP9 - 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבית ציריה
7370B.N  .909413.019PA - 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקס
7371B.N  .909417.01RECALL  AC04 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לאקס
7372B.N  .909417.039PA -  5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהברגים לבסיס כסא
7373B.N  .909650.0192A 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבטנה
7374B.N  .909747.019PA-05 - '6.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לגשר אח
7375B.N  .909913.0192A 1.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג מגן תחתון
7376B.N  .909913.02970 15.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7377B.N  .909978.0292A 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לטרברסה קדמי
7378B.N  .909987.0292A 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפולי לגל ארכובה
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7379B.N  .910059.02T-970 44.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לטורבו
7380B.N  .910059.039PA 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לטרברסה קדמי
7381B.N  .910093.0292A 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לטרברסה קדמית
7382B.N  .910144.029PA - 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לבסיס כסא
7383B.N  .910192.0192A 35.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג תיבת הילוכים
7384B.N  .910301.02970 5.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפלסטיק רצפה
7385B.N  .910343.019PA-1  14.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
7386B.N  .910425.0192A 2.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למצנן טורבו
7387B.N  .910538.0192A 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג תיבת הילוכים
7388B.N  .911063.0195B 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
7389B.N  .911296.0195B 24.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
7390B.N  .911298.0119.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לסופת אגזוז
7391B.N  .911308.0292A 24.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכוון גל זיזים
7392B.N  .911468.0195B 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
7393B.N  .911507.0195B 4.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לשלדה מנוע
7394B.N  .911561.0192A '16.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לפלנג מנוע קד
7395B.N  .911804.0192A 19.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
7396B.N  .911837.0192A 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג טורבו
7397B.N  .911878.01GT3 30.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג חגורת בטיחות
7398B.N  .989261.029PA-1 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכליפס לפגוש אחורי
7399B.N .015437.4970 9.00 ₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה
7400B.N 0.138495.003.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפרפר לבורג גלגל ספייר
7401B.N.011175.7S/O  911 4.00 ₪זמיןמקוריפורשהאומים למכסה שסתומים
7402B.N.011185.6S/O 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבת
7403B.N.011524.792A -4.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור סולר
7404B.N.013813.392A 1.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למותח שרשרת תיזמון
7405B.N.013827.192A 3.70 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
7406B.N.013832.695B/970 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה
7407B.N.013849.43.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה
7408B.N.013849.5(WF43ריקול) 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהבנד סגירה לבורג תושבת צינורות תיבת הילוכים
7409B.N.020601.592A 4.50 ₪זמיןמקוריפורשהמוביל
7410B.N.044511.392A 6.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג
7411B.N.100292.0592A 6.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תיזמון
7412B.N.100829.1195B 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג בית בולם
7413B.N.101064.0292A 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג למכסה תיזמון
7414B.N.101160.0392A 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
7415B.N.101244.0895B 6.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבית בולם
7416B.N.102412.0295B 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבורג בית מיסב
7417B.N.102723.0218.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור
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7418B.N.103284.017.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לחליל הזרקה
7419B.N.105449.0392A 38.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למחזיק מותח רצועה
7420B.N.106139.0192A 11.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקסבה
7421B.N.106165.016.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת העברה
7422B.N.106259.0295B 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למצערת
7423B.N.106261.0192AD- 19.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפין לבלוק מנוע
7424B.N.106678.0195B 3.60 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
7425B.N.106999.0195B 16.60 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לבית מיסב
7426B.N.107709.0195B 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים
7427B.N.107813.0195B 14.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7428B.N.107822.0195B- 34.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג תיבת הילוכים
7429B.N.107847.0195B- 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום למצנן קולר טורבו
7430B.N.107857.0119.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור
7431B.N.107873.0195B 3.60 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7432B.N.107993.01(WF43-ריקול) 38.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקפיץ הברגה לבורג תושבת צינורות תיבת הילוכים
7433B.N.901686.048.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למשאבת אוויר
7434B.N.906814.019PA -6.30 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר קדמי
7435B.N.906854.03AH01 2.00 ₪זמיןמקוריפורשהריקול
7436B.N.908484.0592AD- 23.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מנוע קדמי
7437B.N.908514.0192A 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהקיט גלגל ספייר
7438B.N.908713.0195B- 4.10 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לחיישן לחץ אויר בגלגל
7439B.N.908729.013.50 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
7440B.N.908932.0292A 3.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לאטם סעפת פליטה
7441B.N.908946.0292A 10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג
7442B.N.909987.029PA - 3.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מעבר מים
7443B.N.910171.019PA-04 40.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לצלחת דיסק בלם קד
7444B.N.910282.0292A 55.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה
7445B.N.910568.0195B 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע
7446B.N.910734.029PA - 20.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק + שייבה לאגן שמן מנוע
7447B.N.911014.0192A 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג
7448B.N.911180.0195B 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
7449B.N.911268.0195B 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לממיר מומנט
7450B.N.911432.0395B 15.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגשר תיבת הילוכים
7451B.N.911451.0195B 13.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר קידמי
7452B.N.911476.01(WF99'-ריקול) GT3 RS 16.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגשר אחורי
7453B.N.911489.0192A 20.10 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג
7454B.N.911500.0195B- 20.70 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג טרברסה קדמי
7455B.N.911511.0195B/970 7.50 ₪זמיןמקוריפורשהפקק לאגן שמן
7456B.N.911679.0192A 12.60 ₪זמיןמקוריפורשהברגים לזרוע למראה
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7457B.N.911821.0192A- 17.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לצינור טורבו
7458B.N.911962.013.20 ₪זמיןמקוריפורשהפקק
7459B.N.911965.01S 7.60 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב קאיין
7460B.WAP.020006.0BGT2-RS 19.00 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב
7461B.WAP.020007.0B431.00 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב קאיימן
7462B.WAP.020030.0DS-4 470.00 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב קררה
7463B.WAP.020110.0CGT4 431.00 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב
7464B.WAP.020402.0F1.43 431.00 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב פנמרה
7465B.WAP.020721.0G1.43 470.00 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב פנמרה טורבו
7466B.WAP.020747.0G1.18 443.10 ₪זמיןמקוריפורשהדגם רכב פנמרה
7467B.WAP.021744.0H4 443.10 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי אייפון
7468B.WAP.030018.0D3,127.20 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי אייפוד
7469B.WAP.030019.0D527.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לאייפון
7470B.WAP.030410.0F911 1,063.00 ₪זמיןמקוריפורשהכרית דגם
7471B.WAP.040002.0E(בוקסטר) 795.00 ₪זמיןמקוריפורשהבימבה כתומה
7472B.WAP.040003.0AS-4 397.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבימבה קררה
7473B.WAP.040003.0E906.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט כוסות אספרסו
7474B.WAP.050002.0C1,500.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות חישוק
7475B.WAP.050007.0D911 764.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות
7476B.WAP.050007.0F884.00 ₪זמיןמקוריפורשהתבנית סיליקון לקוביות קרח
7477B.WAP.050015.0B259.00 ₪זמיןמקוריפורשהמתקן אטבים דגם בורג נעילה מרכז
7478B.WAP.050018.0DRS 89.00 ₪זמיןמקוריפורשהספל
7479B.WAP.050020.0H1,072.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט כוסות אספרסו
7480B.WAP.050030.0G185.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהקעריות עמוקות
7481B.WAP.050040.0H527.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות שחור
7482B.WAP.050090.0E358.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות אדום
7483B.WAP.050092.0E173.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות אפור
7484B.WAP.050097.0H173.00 ₪זמיןמקוריפורשהלוח דפים שולחני
7485B.WAP.050098.0B178.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות ביז
7486B.WAP.050098.0H170.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשטח לעכבר
7487B.WAP.050099.0C178.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספל
7488B.WAP.050110.0E616.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לבקבוק ייו
7489B.WAP.050120.0G170.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחפתים לעניבה
7490B.WAP.050140.15377.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהפנס לדים
7491B.WAP.050155.17763.00 ₪זמיןמקוריפורשהסט כוסות
7492B.WAP.050260.0B356.00 ₪זמיןמקוריפורשהשרוך מחזיק מפתחות מרטיני
7493B.WAP.050262.19P D K 764.00 ₪זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות
7494B.WAP.050276.19918 194.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות דיסק
7495B.WAP.050301.0E759.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות דיסק אדום
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7496B.WAP.050302.0E170.00 ₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לאיפון מרטיני
7497B.WAP.050310.0F183.00 ₪זמיןמקוריפורשהספל
7498B.WAP.050458.0H134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסט ספלים
7499B.WAP.050595.0HU S B 183.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדגם פנמרה 8 גיגה
7500B.WAP.050747.0H376.00 ₪זמיןמקוריפורשהספל פורשה גדול
7501B.WAP.051002.0D357.80 ₪לא זמיןמקוריפורשהמשקפי שמש קלאסי
7502B.WAP.075002.0E142.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשקפי שמש
7503B.WAP.075004.0F1,474.00 ₪זמיןמקוריפורשהמשקפיים מרטיני
7504B.WAP.075022.0C1,513.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע תכלת
7505B.WAP.080002.0B1,563.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע פורשה שחור
7506B.WAP.080002.0C163.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע בז
7507B.WAP.080003.0C220.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע לבן+סמל
7508B.WAP.080004.0C133.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע ספידסטר כחול\שחור
7509B.WAP.080005.0B175.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע שחור+סמל
7510B.WAP.080005.0C204.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע כחול
7511B.WAP.080009.0C220.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע מרטיני אפור
7512B.WAP.080050.0B220.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע מרטיני לבן
7513B.WAP.080050.0C1 204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע אפור מוביל
7514B.WAP.080051.19204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע אפור/לבן
7515B.WAP.080072.0B163.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע 911 תכלת
7516B.WAP.080131.0D204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמגבת מרטיני
7517B.WAP.080603.0B204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שנה
7518B.WAP.092001.0D491.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שנה
7519B.WAP.092001.0E431.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שנה
7520B.WAP.092001.0F431.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהלוח שנה
7521B.WAP.092001.0H431.00 ₪זמיןמקוריפורשהסיכה לעניבה פורשה
7522B.WAP.104500.442.50 ₪לא זמיןמקוריפורשהסיכת סמל פורשה
7523B.WAP.107050.100.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספל קטן
7524B.WAP.107064.0D67.00 ₪זמיןמקוריפורשהספל לקפה
7525B.WAP.107064.12128.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהסמל הדפס בד
7526B.WAP.107067.14107.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע
7527B.WAP.450001.0H63.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה
7528B.WAP.45100L.0H210.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע לבן ירוק
7529B.WAP.540001.0G520.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצת פולו אפור ירוק
7530B.WAP.54200L.0G293.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצת פולו אפור
7531B.WAP.5420XL.0G696.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע מרטיני כחול
7532B.WAP.550001.0G696.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני שרוול ארוך
7533B.WAP.5520XL.0D255.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהג'קט מרטיני כחול כהה
7534B.WAP.55500L.0D807.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה טישרט מרטיני אפור
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7535B.WAP.55700L.0DM 1,133.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה טישרת מרטיני אפור
7536B.WAP.55700M.0D481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני
7537B.WAP.57100L.0B481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצות פולו+סמל
7538B.WAP.590128.0B439.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו ילד+סמל
7539B.WAP.590140.0BL 367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצת פולו לבנה + סמל
7540B.WAP.59100L.0BM 367.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו לבנה+סמל
7541B.WAP.59100M.0BXL 530.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו לבנה+סמל
7542B.WAP.5910XL.OBL 530.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצת פולו שחורה +סמל
7543B.WAP.59200L.0BM 481.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו שחורה +סמל
7544B.WAP.59200M.0BS 577.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה שחורה+סמל
7545B.WAP.59200S.0BXL 530.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה שחורה+סמל
7546B.WAP.5920XL.0BXL שחורה T SHIRT 530.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה
7547B.WAP.6300XL.0D530.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע לילד אדום
7548B.WAP.660010.0G399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה טישרט פורשה לבן
7549B.WAP.661XXL.0G159.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה טישרט פורשה
7550B.WAP.662XXL.0GL מרטיני קצר T 367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה
7551B.WAP.67000L.0B911 367.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצת פולו
7552B.WAP.67000L.0G402.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצת מרטיני שרוול ארוך
7553B.WAP.67300L.0B577.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע שחור נשים
7554B.WAP.677030.0C481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה טישרט ירוק לבן
7559B.WAP.7110XL.0H285.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מכופתרת תכלת
7560B.WAP.71600L.0H432.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע כחול\ירוק
7561B.WAP.733010.0CS 995.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו לבן נשים
7562B.WAP.74600S.0BXS 204.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פןלן לבן נשים
7563B.WAP.7460XS.0BL 456.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו שחור
7564B.WAP.75000L.0BM 456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו שחור
7565B.WAP.75000M.0BB11 S 456.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו שחורה
7566B.WAP.75000S.0BXL 456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו שחור
7567B.WAP.7500XL.0BL- 456.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו לבן
7568B.WAP.75100L.0BM 456.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו לבן
7569B.WAP.75100M.OBL לבנה T 535.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה
7570B.WAP.75600L.0CL 456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו מרטיני אפור
7571B.WAP.76400L.0B399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני שרוול קצר
7572B.WAP.76500S.0B918- 580.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע ספיידר
7573B.WAP.770001.0EL 530.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו מרטיני כחול
7574B.WAP.77000L.0CM 236.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו מרטיני כחול
7575B.WAP.77000M.0CXL 611.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו מרטיני כחול
7576B.WAP.7700XL.0CL 611.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו 911 כחול
7577B.WAP.77100L.0DL- 611.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני שרוול ארוך

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

7578B.WAP.77200L.0BB11 693.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה 911 תכלת
7579B.WAP.77200L.0DM 759.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני שרוול ארוך
7580B.WAP.77200M.0BL לוגו פורשה T 693.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה
7581B.WAP.77700L.0EM לוגו פורשה T 759.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה
7582B.WAP.77700M.0Eלוגו פורשה T 318.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה
7583B.WAP.7770XL.0E318.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה שרוול ארוך ירוק
7584B.WAP.78200L.0D318.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה רכיבה לאופניים
7585B.WAP.79200L.0D725.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה רכיבה לאופניים
7586B.WAP.79200M.0D1,019.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה רכיבה לאופניים
7587B.WAP.792XXL.0D1,019.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו לבן
7588B.WAP.79300L.0Eלבנה T 1,019.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצות
7589B.WAP.79600L.0E919 399.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני
7590B.WAP.79600L.0F285.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה טישרט ריסינג
7591B.WAP.7960XL.0G919 318.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני
7592B.WAP.796XXL.0F326.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה פולו מוטורסורט
7593B.WAP.79800L.0F318.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע מוביל -1 לבן
7594B.WAP.800001.0E562.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע מוטורספורט
7595B.WAP.800001.0F919 204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע לבן
7596B.WAP.800002.0G0.01236.00 ₪זמיןמקוריפורשהכובע בייסבול
7597B.WAP.800006.0E293.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע לבן
7601B.WAP.800008.0E285.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע אפור/אדום
7605B.WAP.800008.0F236.00 ₪זמיןמקוריפורשהגקט מוטוס ספורט
7606B.WAP.807XXL.0F220.20 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה
7607B.WAP.80900L.0HL 1,498.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו לבן בייסבול
7608B.WAP.81100L.0E431.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו ירוק
7610B.WAP.81200L.0F644.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו ירוק
7611B.WAP.81200M.0FL כתום T 481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה
7612B.WAP.81500L.0EL 481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו אדום
7613B.WAP.90900L.0BM 481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו אדום
7614B.WAP.90900M.0BXL 456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו אדום
7615B.WAP.9090XL.0BL 456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו ירוק
7616B.WAP.91000L.0E456.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו טורקיז
7617B.WAP.91000M.0CM 481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו ירוק
7618B.WAP.91000M.0E414.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהארנק שחור
7619B.WAP.911002.0E911 481.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספל 50 שנה
7620B.WAP.911009.0E918 884.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהשרוך מחזיק מפתחות
7621B.WAP.918002.0B170.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצת מרטיני קפוצון
7622B.WAP.9200XL.0FL 134.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני כתום
7623B.WAP.92200L.0FXL 807.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה מרטיני כתום

מחירים בקובץ המצ"ב נכונים לתאריך 7 פברואר 2017
כתובת היבואן: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים 8, הרצליה



03-9190911 אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ

7624B.WAP.9220XL.0FM 644.00 ₪זמיןמקוריפורשהז'קט שחור
7625B.WAP.93500M.0C644.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהמעיל רוח
7626B.WAP.93600L.0B1,622.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע ביסבול כחול
7627B.WAP.950001.0G970.00 ₪זמיןמקוריפורשהחולצה לבנה כיתוב ירוק
7628B.WAP.95900L.0H236.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכובע שחור פורשה
7629B.WAP.960010.0F661.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהג'קט קפוצ'ון
7630B.WAP.96500L.0F204.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהחולצה פולו תכלת
7631B.WAP.96700L.0F1,182.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהדגם רכב מנועי קאיין טורבו)כחול
7632B.WAP.C24001.0A562.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהכוס תרמי
7633B.WAP.C50003.133,412.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהספל שתיה חמה
7634B.WASV770100740092A 397.00 ₪זמיןמקוריפורשהאטם לטרמוסטט
7635B.WHT.000863.0092A 0.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למרסס סולר
7636B.WHT.0008849PA 15.40 ₪זמיןמקוריפורשהשייבת
7637B.WHT.001018.009PA - 4.20 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל
7638B.WHT.001693.0024.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למשאבת הגה 970-כח
7639B.WHT.001704.009PA - '36.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום לבורג משולש קד
7640B.WHT.001796.A9PA - '2.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למשולש קד
7641B.WHT.001833.0092A 8.00 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה לבורג משולש
7642B.WHT.001938.0095B-43.50 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לזרוע מתלה תחתון
7643B.WHT.001949.0092A '10.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לפלנג מנוע קד
7644B.WHT.002287.C9PA-1D 28.90 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה להגה כח
7645B.WHT.002666.0092A 19.60 ₪זמיןמקוריפורשהאטם
7646B.WHT.00278092A -72.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת העברה
7647B.WHT.003.211.0092A -39.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת העברה
7648B.WHT.00321192A 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהשימס לפולי מנוע
7649B.WHT.003351.00970 14.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למכסה שסתומים
7650B.WHT.003425.0068.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למשאבת הגה
7651B.WHT.00369592A 2.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לסעפת יניקה
7652B.WHT.003725.0092A 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לזרוע תפוח הגה
7653B.WHT.003948.0092A 19.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לתפוח משולש קד' עליון
7654B.WHT.003950.0092A 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לבית מתיז מים
7655B.WHT.003954.0092A 970 7.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
7656B.WHT.004571.00970 1.30 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לקליפר
7657B.WHT.004572.0095B-24.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לתפוח הגה
7658B.WHT.004593.00970 51.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע עליונה
7659B.WHT.004595.00970 19.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לבורג תושבת מנוע
7660B.WHT.004635.0092A  970 26.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לגלגל שחור
7661B.WHT.004676.A92A 13.00 ₪זמיןמקוריפורשהקליפסים לכונס אויר אמצעי
7662B.WHT.004750.0092A 38.00 ₪זמיןמקוריפורשהברגים  למיסב
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7663B.WHT.00483592A 5.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לאגן שמן
7664B.WHT.00487392A 22.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לאגן שמן
7665B.WHT.00487492A  4.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למרסס סולר
7666B.WHT.004923.B997 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למסרק הגה
7667B.WHT.004955.A92A 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור הגה כח
7668B.WHT.005161.0092A 5.50 ₪זמיןמקוריפורשהגומייה למשאבת דלק לחץ גבוהה
7669B.WHT.005184970 10.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע עליונה
7670B.WHT.005204.0092A 70.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש מנוע
7671B.WHT.005262.A9PA-1\970   18.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לגיר
7672B.WHT.005297.0095B- 33.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג טרברסה קדמי
7673B.WHT.00537292A 16.70 ₪זמיןמקוריפורשהשייבה למכסה בלוק מנוע
7674B.WHT.005400.0092A 12.60 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למוט מייצב
7675B.WHT.005461.0092A 22.40 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
7676B.WHT.00546592A 12.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג לראש מנוע
7677B.WHT.00546692A- 27.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לגוזון תושבת טורבו
7678B.WHT.00549195B 25.00 ₪זמיןמקוריפורשהבורג למסרק הגגה
7679B.WHT.00551492A '10.90 ₪לא זמיןמקוריפורשהאום למשולש קד
7680B.WHT.005633.009PA 42.00 ₪זמיןמקוריפורשהאום לאקס קדמי+אחורי
7681B.WHT.006779991 55.00 ₪לא זמיןמקוריפורשהגוזון לגלגל
7682B.WHT.006978.00991 70.10 ₪זמיןמקוריפורשהסט ברגי נעילה
7683B.WHT.006979.A92A 2.8X1.5 61.00 ₪זמיןמקוריפורשהגומיה למרסס סולר
7684B.WHT.007480540.00 ₪זמיןמקוריפורשהנוזל שמשות
7685T.11056.80 ₪זמיןתחליפיפורשהחומר ניקוי ושטיפה מערכת מזגן
7686T.11115.00 ₪זמיןתחליפיפורשהחומר ספריי מפיג ריחות למזגו
7687T.1125 מוביל-1 ליטרW50 120.00 ₪זמיןתחליפיפורשהשמן מנוע
7688T.113140.00 ₪זמיןתחליפיפורשהסוללה לשלט
7689T.120ליטר ESP FORMULA 1-5 מובילW30 75.00 ₪זמיןתחליפיפורשהשמן מנוע
7690T.150ESP PORMULA 5 מוביל -1 5 ליטרW30 15.80 ₪זמיןתחליפיפורשהשמן מנוע
7691T.15281.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנורה תקע ללא בסיס
7692T.200(כתומה) 345.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנורת תקע ללא בסיס
7693T.2011- 10.80 ₪זמיןתחליפיפורשהנורה מגע
7694T.20213.20 ₪זמיןתחליפיפורשהנורה אור בלם אחורי -2 מגעים
7695T.2033.50 ₪זמיןתחליפיפורשהנורה אור פנימי
7696T.204674.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנורה
7697T.205(ויריט) H-7 8.50 ₪זמיןתחליפיפורשהנורה ראשית
7698T.21013.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 5 אמפר
7699T.30042.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 10 אמפר
7700T.3015.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 15 אמפר
7701T.3025.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 20 אמפר
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7702T.3035.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 25 אמפר
7703T.3045.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 30 אמפר
7704T.3055.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 7.5 אמפר
7705T.3065.00 ₪זמיןתחליפיפורשהנתיך 40 אמפר מקסי כתום
7706T.307(WURTH')- 5.00 ₪זמיןתחליפיפורשהתוסף דלק  בנזין
7707T.400(WURTH) 18.70 ₪זמיןתחליפיפורשהתוסף סולר -דיזל
7708T.40180.00 ₪זמיןתחליפיפורשהמשולש אזהרה
7709₪ 65.00
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
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 ) שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מחירי החלפים שבמחירון האתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. החברה משקיעה"החברה"אורכיד ספורטס קארס (
כך, יתכנו הבדלים בין המחירים  משום .מטעם החברה למחירים המצויים באתרין בכך משום התחייבות באתר יהיה מדויק ועדכני אך א חירון המצוימאמצים על מנת שהמ

  המופיעים במחירון האתר לבין מחירי החלפים בפועל.

נה המדויק והעדכני לדגמיי רכב רבים קיימים תתי דגמים ולעיתים נדרשת בקיאות והתמצאות לצורך איתור המק"ט של החלק המתאים לדגם הרכב הרצוי. לשם קבלת המע
  ות לזיהוי מדויק של חלק החילוף הנדרש וקבלת הצעת מחיר.ביותר, אנו ממליצים להיכנס למרכז השיר

המופיעים באתרים אליהם מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים 
בכל מקרה, המידע  .בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישייםתגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זה ו/או 

   .של החברה גובר על המידע הכללי שבאתר זה במרכז השירותהניתן 

המחירים בקובץ  .עבודהרכיב  ם מע"מ או המחירים אינם כוללי .הםיק"מ, לפי המוקדם מבינ 6.000חודשים או  3של  הינה לתקופה האחריות על חלפים מקוריים של פורשה
  ,הרצליה 8: אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ, רח' החושלים ליצירת קשר כתובת היבואן .2017 בפברואר 7המצ"ב נכונים לתאריך 

  

  2017 בפברואר 7   לתאריך נכונים ב"המצ בקובץ יריםמח
  הרצליה ,8 החושלים 'רח ,מ"בע ישראל קארס ספורטס אורכיד :היבואן כתובת

  




