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מחיר מחירון לצרכןבמלאיסוג מוצרמותגתיאור פריטמקט

                    345₪זמיןמקוריפורשה9PA העברה תיבת שמן4330563

                    157₪זמיןמקוריפורשהדגמים כל - כח הגה שמן4330574

                    538₪זמיןמקוריפורשה92A-D' היל תיבת שמן4330624

95850515500G2Lקד גרירה לוו כיסוי 'LT 92A-D650₪זמיןמקוריפורשה                    

95850515540G2Xגרירה וו כיסוי LT 92A855₪זמיןמקוריפורשה                    

                    661₪זמיןמקוריפורשה92A RT אחורי לפגוש מסילה95850539400

95850541111G2X92 אחורי פגושA-D11,737₪לא זמיןמקוריפורשה               

95850541760G2X92' אח פגושA11,737₪לא זמיןמקוריפורשה               

95850545000G2Xאח גרירה לוו כיסוי 'RT 92A-D755₪זמיןמקוריפורשה                    

                    525₪לא זמיןמקוריפורשה92Aתומך למגן אחורי 95850548402

958505521009B992 אחורי למגן ספויילרA7,698₪לא זמיןמקוריפורשה                 

958505521509B992 עליון' אח ספויילרA13,221₪לא זמיןמקוריפורשה               

                 1,240₪לא זמיןמקוריפורשה92A מגן פח  לאגזוז אחורי95850558700

958505834019B992' אח לפגוש תחתון כיסויA-D3,306₪זמיןמקוריפורשה                 

958505834559B992 תחתון' אח ספויילרA8,047₪לא זמיןמקוריפורשה                 

958505838009B9אח לפגוש כיסוי 'RT 92A-D788₪לא זמיןמקוריפורשה                    

958505838109B9 מסגרת לסופית אגזוז בפגוש אחוריRT 92A1,181₪זמיןמקוריפורשה                 

95853301101GRV92 אחורית דלתA LT27,679₪זמיןמקוריפורשה               

                    803₪זמיןמקוריפורשה92A LT אחורית לדלת גומיה95853371705

                 2,112₪לא זמיןמקוריפורשה92A' קד לדלת ניצב גומי95853376102

                 2,253₪זמיןמקוריפורשה92A אחורי ימין לדלת ניצב גומי95853376202

                 3,188₪זמיןמקוריפורשה92Aלדלת אחורית  גומיה95853991100

                 1,080₪לא זמיןמקוריפורשה92A ניקל קאיין סמל95855967501

                 2,665₪זמיןמקוריפורשהSסמל הייבריד קאיין 95855967551

                    833₪זמיןמקוריפורשה92A S  סמל95855967601

                 1,714₪לא זמיןמקוריפורשה92A ניקל פורשה סמל95855968701

958559728209B992' קד כנף קשתA RT3,439₪לא זמיןמקוריפורשה                 

958559828109B992 ימין' אח לכנף קשתA3,732₪זמיןמקוריפורשה                 

958559828209B992' אח כנף קשתA RT3,760₪לא זמיןמקוריפורשה                 

958731407019B9 כיסוי תחתון למראה חיצונית-LT 92A1,815₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95873175101G2X 92כיסוי למראה עליון שמאלA3,899₪לא זמיןמקוריפורשה                 

                      40₪זמיןמקוריפורשה9YAקליפס 95880516300

95882303100GRV 9מכסה מנועYA30,750₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B117335E 95כונס לקולר שמאל חיצוניB892₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B121257DY 95תריס חשמלי אמצעיB2,984₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B121291A 95כיסוי תחתון לגריל קידמיB1,410₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B1217101E0 95כונס אוויר ימיןB1,202₪זמיןמקוריפורשה                 

95B601025DSJE1 95חישוק לגלגל קדמי שמאלB23,694₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B601025ETOC6 95חישוק אחורי שמאלB24,335₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B805241E 95פח אבנים קידמיB3,378₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B805295D 95מסגרת לקולר שמאלB2,125₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B805806P 1E0 95כיסוי עליון לפח חזיתB3,685₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B805806Q1E0 95כיסוי פלסטיק למכסה מנוע עליוןB613₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B8059351E0 95גריל לספויילר תחתוןB2,708₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B807061JG2X 95ספויילר למגן קדמיB12,506₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B807061M1E0 95ספויילר קידמיB2,515₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B807156BG2X 95כיסוי וו גרירה ימיןB425₪זמיןמקוריפורשה                    

95B807165 95פלסטיק למגן קדמיB278₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B807173C1E0 95כיסוי תחתון לפנס ראשיB391₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B807217ACG2X 95מגן קדמיB34,842₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B807221KG2X 95מגן קידמיB12,199₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B807254Cאח פגוש תומך 'RT 95B458₪זמיןמקוריפורשה                    

95B807287S1E0769₪זמיןמקוריפורשהתושבת למספר רישוי                    

95B807417K G2X95' אח פגושB9,858₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B807417LG2X 95מגן אחוריB9,880₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B807500AG2X 95כיסוי וו גרירהB402₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B807521AA1E095' אח אמצעי  מגן ספויילרB2,862₪זמיןמקוריפורשה                 

95B807550R 95קלקל קדמיB519₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B807683AN1E0 95סורג אמצעי למגן קידמיB3,079₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B807683AP1E03,079₪לא זמיןמקוריפורשהסורג אמצעי                 

95B807683BHOK1 95סורג מרכזיB16,905₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B807692A 95תושבת למצלמהB264₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B807725B1E0 95כיסוי חצוני למצלימהB233₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B807819COK1 95כיסוי חצוני לפנס שמאלB1,588₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B807834K1E0 95ספויילר אחורי תחתוןB1,907₪זמיןמקוריפורשה                 

95B807889F 95תומך צד שמאלB635₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B809961G 95ביטנה קידמית שמאלB2,398₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B831022BGRV 95דלת קידמי ימיןB19,151₪לא זמיןמקוריפורשה               
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95B833022BGRV 95דלת אחורית ימיןB18,794₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B837206CG2X 95ידית לדלת חיצוניתB3,682₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B837911  95גומייה פנימית לדלת קידמיB1,971₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B839330 95גומייה לידית דלתB95₪לא זמיןמקוריפורשה                      

95B839762B 95גומי לדלתB1,443₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B839886E 95תושבת פנימית לידית דלתB661₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B839911  95גומייה לדלת אחוריתB1,883₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B845100Y 95שמשה קידמיתB13,337₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B853675  95סמל מאקאןB888₪זמיןמקוריפורשה                    

95B8536870095 פורשה סמלB1,282₪זמיןמקוריפורשה                 

95B853824A 95מדבקה לדלת ימיןB456₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B853932Aאח דלת סף מדבקה 'RT 95B624₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B8570861E0 95כיסוי לזרוע תחתוןB1,075₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B857186A1E0 95כיסוי תחתון למראה ימיןB1,247₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B857522H 95מראה צד ימיןB2,468₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B857528G2X 95כיסוי עליון למראה  ימיןB1,942₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B857680 95כיסוי פלסטיק לבסיס מראהB126₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B907699 95מחזיק תחתון לראדרB122₪לא זמיןמקוריפורשה                    

                    825₪זמיןמקוריפורשהRT 970-T' אח לדלת ניצב גומי97053653203

971121673D 1,210₪לא זמיןמקוריפורשה971כונס לקולר פנימי                 

971121710E 2,044₪זמיןמקוריפורשה971תריס כונס לקולר                 

                    300₪לא זמיןמקוריפורשה971תומך עליון לקולר 971145842

971505569A 254₪זמיןמקוריפורשה971כונס אוויר אחורי שמאל                    

971803821A 2,682₪זמיןמקוריפורשה971תומך פלסטיק קידמי                 

971805931C 9,317₪לא זמיןמקוריפורשה971פח חזית                 

                    746₪לא זמיןמקוריפורשה971תומך למגן צד ימין 971807348

971807485AOK1 748₪זמיןמקוריפורשה971מסגרת לפנס ערפל                    

971807541OK1 5,445₪לא זמיןמקוריפורשה971ספויילר למגן קידמי                 

971807681 0K1 בית פנימי לפנסLT 9711,068₪זמיןמקוריפורשה                 

971807833OK1 כיסוי שלACC571₪לא זמיןמקוריפורשה                    

971807877BOK1 1,071₪לא זמיןמקוריפורשה971כיסוי חיצוני לפנס                 

971807983Y 21,245₪לא זמיןמקוריפורשה971פגוש אחורי               

971807985B OK1 735₪לא זמיןמקוריפורשה971מסגרת לראדר                    

971809920CY 1,277₪לא זמיןמקוריפורשה971כיסוי דלתית טעינה הייבריד                 

971809957A ביטנה לכנף קידמיLT2,711₪זמיןמקוריפורשה                 

971809958A 2,711₪זמיןמקוריפורשה971ביטנה קידמית ימין                 

                 4,145₪לא זמיןמקוריפורשה971פלסטיק ריצפה אחורי 971825505

971827705A 1,936₪זמיןמקוריפורשה971גומיה לדלת מטען                 

971831722Y 2,199₪זמיןמקוריפורשה971גומייה לדלת קדמי ימין                 

971807514Y 9,178₪לא זמיןמקוריפורשה971ספויילר אחורי                 

971845099T NVB14,393₪לא זמיןמקוריפורשהשמשה קדמית עם מצלמה               

971853102E 0413,751₪לא זמיןמקוריפורשה971-ימין' ניקל לדלת קד                 

                      31₪זמיןמקוריפורשה971קליפסים לסף 971853755

                    981₪זמיןמקוריפורשה971מדבקה לדלת  אחורי ימין 971853824

971854827  OK1479₪זמיןמקוריפורשהש' פלסטיק אבק בלם אח                    

971854883BG2X17,993₪לא זמיןמקוריפורשהסף שמאל               

971854883OK1 10,520₪זמיןמקוריפורשה971פלסטיק סף  שמאל               

971857561AOL8 530₪לא זמיןמקוריפורשה971תפס למגן שמש ימין                    

                    488₪זמיןמקוריפורשה971פלסטיק לכיסא 971863751

9718813186W0994₪זמיןמקוריפורשהגימור מתג כיסא ימין                    

971898010A 19,448₪לא זמיןמקוריפורשה971מגן קידמי               

971407129P 4,805₪לא זמיןמקוריפורשה971פחית למנוע קידמי                 

974955435B 181₪זמיןמקוריפורשה971כיסוי למגב אחורי                    

971121333C 1,674₪לא זמיןמקוריפורשה971כונס לקולר חיצוני                 

982898041B G2X 17,799₪לא זמיןמקוריפורשה982פגוש קידמי               

                 1,055₪זמיןמקוריפורשהLT 970-T' אח לדלת ניצב גומי97053653102

97050580300G2L335₪לא זמיןמקוריפורשה970 אחורי פגוש גרירה וו כיסוי                    

                 3,397₪לא זמיןמקוריפורשהGT3תומך למגן אחורי 99150583970

                 2,110₪לא זמיןמקוריפורשהGTS 970ביטנה לכנף קידמי ימין 97050412423

9.91555E+113,124₪זמיןמקוריפורשהכיסוי עליון תא מטען                 

9.91555E+11 4,570₪זמיןמקוריפורשה991כיסוי עליון למכסה מנוע                 

95B898634 95סט הדבקה לפס קישוטB902₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B8985660K1 95פס קישוט לדלת אחורי ימיןB4,856₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B898562AG2X 95פס קישוט ימיןB9,813₪לא זמיןמקוריפורשה                 

992868442B5Q0 445₪לא זמיןמקוריפורשה992כיסוי משולש לריפוד דלת ימין                    

95B8985620K1 95פס קישוט דלת קידמי ימיןB4,662₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B825101E1E0 95ביטנה משולשתB904₪לא זמיןמקוריפורשה                    

T.107 5 1שמן מנוע מובילW50(חבית)83₪זמיןתחליפיפורשה                      

T.108 5 1שמן מנוע מובילW30(חבית)81₪זמיןתחליפיפורשה                      
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T.109בלמים נוזל RBF 600 05 מוטולL102₪זמיןתחליפיפורשה                    

T.11018₪זמיןתחליפיפורשהנוזל הברקה לשמשה                      

T.1165 1 ליטר מוביל 1שמן מנועW50 (אירופאי)109₪זמיןתחליפיפורשה                    

T.117 5 ליטר 4שמן מנוע גלוןW50 414₪זמיןתחליפיפורשה(ארופאי) 1 מוביל                    

T.1180 1שמן מנוע מובילW20123₪זמיןתחליפיפורשה1 ליטר                    

T.123 5שמן מנועW40 C3 ליטר 5 גלון WOLF403₪זמיןמקוריפורשה                    

T.150 5שמן מנועW301- מוביל ESP FORMULA114₪זמיןתחליפיפורשה ליטר                    

T.152 5שמן מנועW30ליטר 5- -1 מובילESP PORMULA487₪זמיןתחליפיפורשה                    

T.206174₪זמיןמקוריפורשהפלאש מנוע                    

95B823031KYGRV 95מכסה מנועB30,472₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B8051871E0 95גריל לכונס אווירB1,497₪זמיןמקוריפורשה                 

95B121700F1E0 95כונס אוויר למגן קידמי ימיןB731₪לא זמיןמקוריפורשה                    

               48,200₪לא זמיןמקוריפורשהWJ88תיבת הילוכים 4321099

                      10₪זמיןמקוריפורשהWLA4ניט למגן חום 4330477

                    310₪זמיןמקוריפורשה/971 גריז-מיוחד סיכה חומר4330508

                    361₪זמיןמקוריפורשה92A-חומר אטימה 4330533

                    157₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 סיליקון4330560

                    139₪זמיןמקוריפורשה92A למנוע גריז4330573

                    834₪זמיןמקוריפורשה982חומר אטימה 4330578

                 4,078₪זמיןמקוריפורשה971חומר אטימה4330586

                 2,842₪לא זמיןמקוריפורשהLT 92A-זכוכית למראה 95873105504

                 3,871₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לפתיחת דלת4399055

95855979000G2X92 אחורי קישוט פסA RT3,392₪לא זמיןמקוריפורשה                 

958559500100C192 דיזל סמלA RT728₪לא זמיןמקוריפורשה                    

                 1,874₪לא זמיןמקוריפורשה92Aגריל קידמי ימין 95850594600

0ME311520 9טבעת אחיזהJ111₪לא זמיןמקוריפורשה                      

0PB1052499\996\986 מנוע שמן מחזירPA'223₪זמיןמקוריפורשהאח                    

0PB109083 3,870₪זמיןמקוריפורשה987מכוון גל זיזים                 

0PB109084 4,102₪זמיןמקוריפורשה987מכוון לגל זיזים                 

0PB109257A2,125₪זמיןמקוריפורשהשסתום בקרה גל זיזים                 

0PB109259A837₪זמיןמקוריפורשהאקטואטור לגל זיזים                    

0PB121010D 3,420₪זמיןמקוריפורשה991משאבת מים                 

0PB121076 307₪לא זמיןמקוריפורשה991צינור מים                    

0PB12143772₪זמיןמקוריפורשהאטם למשבאת מים                      

0PB121688 117₪זמיןמקוריפורשה991גומייה                    

0PB129646B125₪זמיןמקוריפורשהאטם שסתום מצערת                    

0PB129646D 211₪זמיןמקוריפורשה982אטם לסעפת פליטה                    

0PC101210484₪זמיןמקוריפורשהצינור לנשם מנוע                    

0PC121091 109₪זמיןמקוריפורשה982אטם למשאבת מים                    

0PC145039557₪זמיןמקוריפורשהאטם לטורבו                    

1K1823509E697₪לא זמיןמקוריפורשה970 מנוע מכסה פתיחת מנעול                    

1S0919275CG2L92 מרחק למגן קידמי חיישןA-D1,045₪זמיןמקוריפורשה                 

95850533400G2X 92כיסוי לשפריצר ימיןA258₪זמיןמקוריפורשה                    

298615302B970 קדמי בלם דיסק צלחת RT2,380₪זמיןמקוריפורשה                 

3C0145117 92גומייה לצינור אווירA59₪זמיןמקוריפורשה                      

3Q0955455 92פקק מכסה מילוי מיםA41₪זמיןמקוריפורשה                      

                 2,703₪לא זמיןמקוריפורשה92Aביטנה קדמית ימין 95850497201

3SD863401J21,089₪זמיןמקוריפורשהמגש אחורי בנטלי               

8R0807313D95' אח מגן תומךB2,746₪לא זמיןמקוריפורשה                 

8R0807113D95' קד מגן תומךB3,112₪לא זמיןמקוריפורשה                 

                    385₪זמיןמקוריפורשה75W90 דיפרנציאל שמן4330504

4G06151210095' אח בלם רפידות חוטים צמתB107₪זמיןמקוריפורשה                    

4M0819439B786₪זמיןמקוריפורשהפילטר מזגן בנטלי                    

                    899₪זמיןמקוריפורשה971גומייה לדלת אחורית שמאל  971839775

974807983Y24,217₪לא זמיןמקוריפורשהמגן אחורי               

982819201D5Q0 3,240₪זמיןמקוריפורשה982פתח איוורור מרכזי שמאל                 

5Q0919275BG2X95 חניה חיישןB892₪זמיןמקוריפורשה                    

5Q0980546A 2,738₪זמיןמקוריפורשה971מצלמה קדמית                 

7L0819083121₪זמיןמקוריפורשהחימום' שסתום מש                    

7P0614215B 3,740₪לא זמיןמקוריפורשה970משאבת ואקום חשמלית                 

7PP035223AA 8,980₪זמיןמקוריפורשה970-מגבר לרמקולים                 

7PP035454L92' רמקול קדA621₪זמיןמקוריפורשה                    

7PP199331A768₪זמיןמקוריפורשה970 מנוע תושבת                    

                    525₪לא זמיןמקוריפורשה987 ימין' אח לכנף מדבקה98750482602

7PP90313700970+9 - למנוע רצועהPA-1 1,243₪זמיןמקוריפורשהפנמרה                 

7PP903137A1,266₪זמיןמקוריפורשה970 למנוע רצועה                 

7PP906270 486₪זמיןמקוריפורשה986סולונויד  ואקום                    

7PP906283C 350₪זמיןמקוריפורשה981/991סולונויד ואקום                    

7PP906283F 338₪זמיןמקוריפורשה991-סולונוייד ואקום                    
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7PP915590KX100,168₪לא זמיןמקוריפורשהסוללה להייבריד             

7PP919157A970 פלסטיק מפתח-T250₪זמיןמקוריפורשה                    

7PP941572BB1,187₪לא זמיןמקוריפורשהמגבר לפנס                 

7PP959858AEDML92 ראשי חלונות מתגA1,741₪זמיןמקוריפורשה                 

7PP959858AFDML1,440₪זמיןמקוריפורשה970 מראות+חלונות מתג                 

7PP971675S מכשיר טעינהHYBRID10,133₪זמיןמקוריפורשה               

7PP971678 כבל טעינהHYBRID880₪לא זמיןמקוריפורשה                    

7PP971678Dכבל טעינה -Hלא זמיןמקוריפורשה-₪                     

8E0407643A 95בורג לצרייה קידמיתB72₪זמיןמקוריפורשה                      

8K0407151F זרוע מתלה קדמי תחתון-LT 95B1,367₪זמיןמקוריפורשה                 

8K0407152F זרוע מתלה קדמי תחתון-RT 95B1,333₪זמיןמקוריפורשה                 

8K0407285E313₪זמיןמקוריפורשה'גומייה לציריה קד                    

8K0407505P 95זרוע עליונה ימיןB1,367₪זמיןמקוריפורשה                 

8K0407506P זרוע עליונהLT 95B1,367₪זמיןמקוריפורשה                 

8K0407509P 95זרוע עליונה אחורית שמאלB1,367₪זמיןמקוריפורשה                 

8K0407510P 95זרוע עליונה אחורית ימיןB1,367₪זמיןמקוריפורשה                 

8K0505323H 95זרוע מתלה עליונהB1,560₪לא זמיןמקוריפורשה                 

8K0863788 95כליפס למגן גחוןB8₪זמיןמקוריפורשה                        

8K0941597F2,542₪לא זמיןמקוריפורשה981 ראשי פנס מגבר                 

8R0505311F 95משולש תחתון אחורי שמאלB3,279₪לא זמיןמקוריפורשה                 

8R0505413A 95כיסוי לטרברסה אחורית שמאלB95₪זמיןמקוריפורשה                      

8R0505414A 95כיסוי לטרברסה אחוריB239₪לא זמיןמקוריפורשה                    

8R0505565 95כיסוי פלסטיק לטרברסה אחוריתB239₪לא זמיןמקוריפורשה                    

8R0615269A 95סט קפיצים לרפידותB215₪זמיןמקוריפורשה                    

8R0698269A95קיט קפיצים לרפידות בלם קדמיB560₪זמיןמקוריפורשה                    

8T0820521E2,682₪זמיןמקוריפורשהנגד למזגן                 

                      35₪לא זמיןמקוריפורשהבורג סעפת יניקה90006735401

9.91505E+11 44,799₪זמיןמקוריפורשה991ספויילר קידמי אמצעי               

991552557025Q0 729₪לא זמיןמקוריפורשה991כיסוי שעון זמן                    

992854885DG2X 4,718₪זמיןמקוריפורשה992סף לדלת שמאל                 

992854886D G2X 4,646₪לא זמיןמקוריפורשה992סף צד ימין                 

                 1,740₪לא זמיןמקוריפורשה992תומך תחתון לדלת 992863480

T.1050 1 ליטר מוביל 1שמן מנועW40 (אירופאי)108₪זמיןמקוריפורשה                    

                    166₪לא זמיןמקוריפורשה9PA 03 - גריז4320468

                      94₪זמיןמקוריפורשה92Aצינור למתיז מים 4320479

                    149₪זמיןמקוריפורשה92A מים למערכת ל'ג4320593

                 3,261₪זמיןמקוריפורשה971דלתות  לפתיחת שלט4399051

                        5₪זמיןמקוריפורשהשייבה לקפיץ12409413

038103196B9 שמן גובה לחיישן גומיהPA-143₪זמיןמקוריפורשה                      

0B4409309G1,703₪זמיןמקוריפורשהבולם לתיבת העברה                 

298615301B970 קדמי בלם דיסק צלחת LT2,397₪זמיןמקוריפורשה                 

3SD859762B572₪זמיןמקוריפורשהמוביל לחגורת בטיחות קידמי ימין                    

                    312₪לא זמיןמקוריפורשה95B מספר אור פנס42094302100

4F0501329A 95גומיות לטרברסה אחוריתB13₪לא זמיןמקוריפורשה                      

4G0423811A 95מוט תפוח למסרקB1,615₪לא זמיןמקוריפורשה                 

                    218₪זמיןמקוריפורשה971שמן גיר 4321044

5Q0253115B 111₪זמיןמקוריפורשה982גומייה לממיר קטליטי                    

5Q09191339B995 חניה לחיישן גומיהB8₪זמיןמקוריפורשה                        

7PP819809 92שסתום חימוםA2,897₪לא זמיןמקוריפורשה                 

G  055532A2 95שמן תיבת הילוכיםB250₪זמיןמקוריפורשה                    

5N0012615F1,924₪זמיןמקוריפורשהקומפרסור לגלגל                 

                      27₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים90007536502

                        3₪לא זמיןמקוריפורשהקדמי משולש לזרוע אום90007606402

                     ₪-זמיןמקוריפורשהקפיץ אבטחה90011600503

                        4₪זמיןמקוריפורשה970למערכת מים   שייבה90012300730

                      13₪זמיןמקוריפורשהגומייה ראש מנוע90012316020

                      35₪זמיןמקוריפורשה92A' אח מים' לפלנצ פקק90021900203

                      19₪זמיןמקוריפורשההידראוליים גומייה למרימים90033105740

                      83₪זמיןמקוריפורשה997בורג לתת שילדה קידמית 90037807201

                        5₪זמיןמקוריפורשהבורג לגומי מוט מייצב אחורי90037815901

                      14₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילכים90037824901

                      16₪זמיןמקוריפורשה982בורג למחזיק תיבת הילוכים 90037833801

                      11₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע90038501802

                        4₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מים צינורות למערכת בורג90038507201

                        7₪זמיןמקוריפורשהבורג פולי מנוע90038512702

                        8₪זמיןמקוריפורשה982בורג למזרק דלק 90038517201

                      24₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע90038517301

                      26₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע90038517401

                        7₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים90038527401
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                      14₪זמיןמקוריפורשה991 פליטה סעפת לבורג אום90091000303

                 3,236₪זמיןמקוריפורשה'מיסב ציריה אח92833203008

                    403₪לא זמיןמקוריפורשה986 לציריה גומיות92833229302

                    138₪זמיןמקוריפורשה944צמת חוטים 94461295600

                    219₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם לפלטה קידמית 94610112904

                    197₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם לפלטה קידמית 94610113004

                    306₪זמיןמקוריפורשה970 1-3 שסתום למכסה אטם94610593500

                    446₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם למכסה שסתומים 94610593565

                    313₪זמיןמקוריפורשה970 4-6 שסתום למכסה אטם94610593600

                    337₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם מכסה שסתומים 94610593665

                    325₪זמיןמקוריפורשה92Aגומייה למכסה שסתומים 94610593765

                    511₪זמיןמקוריפורשה95Bצינור מים 94610602660

                 2,071₪זמיןמקוריפורשה970 מים משאבת94610603300

                    815₪זמיןמקוריפורשה92Aנשם מנוע 94610722977

                    815₪זמיןמקוריפורשה92Aנשם מנוע שמאל 94610723077

                    196₪זמיןמקוריפורשה95Bגומייה לסעפת יניקה 94611014660

                      46₪זמיןמקוריפורשה982תומך למזרק דלק 94611022860

                      29₪זמיןמקוריפורשה991גומייה למזרק דלק 94611042861

                      94₪זמיןמקוריפורשה982טבעת מרווח 94611052860

                      18₪זמיןמקוריפורשה982טבעת הבטחה 94611062860

                    255₪זמיןמקוריפורשה95Bאטם למנוע 94660613500

                    195₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 תזמון מכסה אטם94810112520

                    130₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מנוע מכסה אטם94810112720

                 2,798₪זמיןמקוריפורשה9PA פלנג + שמן מחזיר94810191020

                    105₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מנוע לפולי בורג94810220210

                 1,428₪זמיןמקוריפורשה997 לפולי מותחן94810226100

                 1,485₪זמיןמקוריפורשה970 רצועה מותח בולם94810226121

                 1,105₪זמיןמקוריפורשה970 מנוע לרצועת מותחן94810240323

                      64₪לא זמיןמקוריפורשה997 לגלגלת כיסוי94810283900

                    418₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 זיזים בגל למצמד פקק94810511400

                 2,098₪זמיןמקוריפורשה970 הידראולי שסתום94810530407

                 1,312₪זמיןמקוריפורשה970 זיזים לגל סולונוייד94810530803

                    392₪לא זמיןמקוריפורשה9PA04 - שסתומים מכסה אטם94810593103

                    392₪לא זמיןמקוריפורשה9PA שסתומים מכסה אטם94810593205

                    177₪זמיןמקוריפורשהשסת'9PA במכסה לפלגים גומיה94810593300

                    143₪לא זמיןמקוריפורשה9PAגומיה לנשם 94810593400

                    294₪זמיןמקוריפורשה9PA -1 1-4 שסתומים מכסה אטם94810593501

                    297₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 5-8 שסתומים מכסה אטם94810593601

                    172₪זמיןמקוריפורשה9PA -1 שסתומים מכסה אטם94810593702

                    531₪זמיןמקוריפורשה970 מים מעבר צינור94810602622

                 2,776₪זמיןמקוריפורשה95B\9PA-1\970 מים משאבת94810603301

                 1,623₪זמיןמקוריפורשה95B\92A/970 טרמוסטט94810603403

                    360₪זמיןמקוריפורשה9PA שמן מערכת קירור צינור94810605001

                    440₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מים משאבת פולי94810609101

                      57₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מים מעבר לצינור גומיה94810612402

                    109₪לא זמיןמקוריפורשה9PA04 - מים' למש צינור94810635703

                      72₪זמיןמקוריפורשה970 מים לצינור מחבר94810646200

                      63₪זמיןמקוריפורשה9PA-1\970 מים משאבת אטם94810653300

                      84₪זמיןמקוריפורשה92A/970 לטרמוסטט אטם גומיה94810670700

               13,676₪לא זמיןמקוריפורשה970משאבת שמן מנוע 94810701373

                    649₪לא זמיןמקוריפורשהS-970 מנוע שמן אגן94810701525

                    128₪זמיןמקוריפורשה9PA - שמן מילוי מכסה94810703501

                      58₪זמיןמקוריפורשה970 ואקום למשאבה גומיה94810743720

                      58₪זמיןמקוריפורשה970 ואקום למשאבה גומיה94810743820

                    124₪זמיןמקוריפורשה92A 970 למצערת אטם94811014402

                      83₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 יניקה סעפת אטם94811014601

                    506₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 הצתה סליל94860210414

                    347₪לא זמיןמקוריפורשה9PA שסתומים מכסה אטם95510448300

                    114₪לא זמיןמקוריפורשה9PA לפלגים מוביל גומי95510448401

                      40₪זמיןמקוריפורשה986-97 - שסתומים גומיות95510567500

                    429₪לא זמיןמקוריפורשה9PA04 - מים תחתון צינור95510623910

                    170₪לא זמיןמקוריפורשה9PA מים צינור95510632300

                    480₪לא זמיןמקוריפורשה9PA-1  למנוע נשם צינור95510724700

                      52₪זמיןמקוריפורשה92A שמן למדיד גומיה95510742700

                    215₪זמיןמקוריפורשה92A עליון מכסה אטם95511014700

                      36₪זמיןמקוריפורשה92Aגומיה לצינור מעבר לאיטר קולר 95511072000

                    151₪זמיןמקוריפורשה92A עליון למזרק גומיות95511091000

                    153₪זמיןמקוריפורשהבנד לצינור אגזוז95511110830

                 9,411₪לא זמיןמקוריפורשה9PAסופית אגזוז ימין 95511125271
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                    714₪זמיןמקוריפורשה9PA-1D כח הגה שמן מיכל95531401530

                      11₪זמיןמקוריפורשה92Aטבעת הבטחה לגל הינע 95533212500

                    194₪זמיןמקוריפורשהמחזיר שמן דיפרנציאל95533259620

                      97₪זמיןמקוריפורשה92Aגומיות למוט מייצב אחורי 95533379230

                 4,294₪זמיןמקוריפורשה9PA RT תחתון קדמי משולש95534101833

                 3,682₪זמיןמקוריפורשה9PA עליון קדמי משולש95534102702

                    619₪זמיןמקוריפורשה9PA-1' קד למשולש בוקסה95534124262

                    239₪זמיןמקוריפורשה9PA-1' קד למשולש תותב95534158810

                    398₪זמיןמקוריפורשה9PA קדמי לבולם כרית95534301810

                 1,175₪זמיןמקוריפורשה9PA-1'  קד למשולש תותב95534324301

                    110₪זמיןמקוריפורשה9PA מיצב למוט גומיה95534379261

                      15₪זמיןמקוריפורשה95Bטבעת מרווח לגל הינע 95534919121

                    587₪זמיןמקוריפורשהקיט גומייה לציריה95534990400

                 2,071₪זמיןמקוריפורשהLT - 9PA1/9PA' ק בלם דיסק צלחת95535140151

                 2,071₪זמיןמקוריפורשהRT - 9PA1/9PA' ק בלם דיסק צלחת95535140251

                 3,305₪זמיןמקוריפורשה9PA' בלמים קדמי רפידות95535193916

                    771₪זמיןמקוריפורשהקדמי9PA בלם לרפידות קפיצים קיט95535195900

                 1,460₪זמיןמקוריפורשה-RT+LT 9PA' אח בלם דיסק צלחת95535240131

                 1,372₪לא זמיןמקוריפורשה9PA - יד בלם נעלי סט95535292500

                    248₪לא זמיןמקוריפורשה-9PA יד בלם לנעלי קפיצים סט95535294501

                    234₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 קפיצים קיט95535295910

                 8,670₪זמיןמקוריפורשה970כרית לבולם שמאל  95535840331

                 8,670₪זמיןמקוריפורשה9PAכרית לבולם 95535840431

                    111₪זמיןמקוריפורשהבנד לציריה95535872500

9.55362E+139 לגלגלים בוקסהPA-1151₪זמיןמקוריפורשה                    

9.55362E+139 לגלגלים בוקסהPA-1160₪זמיןמקוריפורשה                    

9.55362E+13171₪זמיןמקוריפורשהבוקסה לגלגל                    

                    232₪זמיןמקוריפורשה9PA - מטען תא לחלון בולם95551252800

                    928₪זמיןמקוריפורשה9PA - מטען תא לדלת בולם95551255006

                        7₪זמיןמקוריפורשה9PA לריפוד כליפס95555527600

                        7₪לא זמיןמקוריפורשה9PA1/9PA לסף קליפס95555954700

                 5,711₪זמיןמקוריפורשה92Aמעבה מזגן 95557311105

                      56₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מזגן לצינור גומיה95557374900

                      29₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מזגן לצינור גומיה95557374902

                      17₪זמיןמקוריפורשה9PA - מזגן למדחס גומיה95557374903

                 1,013₪זמיןמקוריפורשה971סולונויד למשאבת מים  95560512330

                 2,232₪זמיןמקוריפורשהV-8 9PA ארכובה גל חיישן95560638100

                    452₪לא זמיןמקוריפורשה92Aמתאם לצינור 95561120210

                    265₪זמיןמקוריפורשהבלם)9PA רפיד(לנורית חוטים צמת95561236502

                    282₪זמיןמקוריפורשה9PATS קדמי לרפידות חוטים צמת95561236552

                    299₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 -בלמים הזהרת חוטים צמת95561236562

                 2,876₪זמיןמקוריפורשה9PA דלק משאבת95562093201

                 7,848₪לא זמיןמקוריפורשה9PA1 פנורמי לגג מנוע95562471300

                    401₪זמיןמקוריפורשה9PA1 מים למתיז צינור95562813000

                    360₪זמיןמקוריפורשה92A LT' קד במגן איתות פנס95863110110

                    296₪זמיןמקוריפורשהRT 92A-D' קד במגן איתות פנס95863110200

                    151₪זמיןמקוריפורשהLT 92A-D אחורי בפגוש דמה פנס95863110500

                    796₪זמיןמקוריפורשהRT 92A-D אחורי בפגוש דמה פנס95863110600

                 1,091₪זמיןמקוריפורשהRT 92Aמחזיר אור אחורי 95863110610

958941030N 92פנס ראשי ימיןA11,155₪לא זמיןמקוריפורשה               

958941753G92פנס ראשי שמאלA18,093₪זמיןמקוריפורשה               

                     ₪-לא זמיןמקוריפורשהLT 92A-D אחורי בפגוש דמה פנס958945105

                    968₪זמיןמקוריפורשהLT 92Aמחזיר אור  אחורי 958945701

95B941079AL 95פנס ראשי שמאלB9,458₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B941080AL 95פנס ראשי ימיןB11,255₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B945095M 95פנס אחורי שמאל חיצוניB2,906₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B945096M 95פנס אחורי ימיןB2,850₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B945726Q 95מחזיר אור אחורי ימיןB1,238₪זמיןמקוריפורשה                 

95B949102F 95פנס למראה צד ימיןB468₪לא זמיןמקוריפורשה                    

                 5,635₪לא זמיןמקוריפורשהRT 970' אח פנס97063141205

                    209₪לא זמיןמקוריפורשהLT 970פנס דמה בפגוש אחורי 97063148701

971941044L 17,366₪זמיןמקוריפורשה971פנס קדמי ימין               

971941078H 14,822₪לא זמיןמקוריפורשה971פנס ראשי ימין               

971949102B 460₪זמיןמקוריפורשה971פנס איתות למראה                    

971953041H 2,911₪לא זמיןמקוריפורשה971פנס חנייה קידמי שמאל                 

                    411₪לא זמיןמקוריפורשה991פנס איתות שמאל 99163125505

                    520₪זמיןמקוריפורשהLT 991-פנס איתות במגן 99163125506

                    471₪זמיןמקוריפורשהRT 991-T-פנס איתות במגן 99163125606

               19,989₪לא זמיןמקוריפורשהGT3פנס ראשי צד ימין 99163127205
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                    152₪זמיןמקוריפורשהLT 991' אח פגוש דמה פנס99163148502

                      15₪זמיןמקוריפורשהלסף קליפס99950713340

                      13₪זמיןמקוריפורשה970 רצפה לפלסטיק קליפס99950730902

9J1807405 9תומך אחורי לפנס שמאלJ1927₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9J1807820AA3G 9ספויילר ימין קדמי קרבוןG119,801₪זמיןמקוריפורשה               

9J1810969 9ביטנה אחורית שמאלJ12,957₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9J1953042D 9פנס איתות קדמי ימיןJ1457₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9P1845011AA 16,507₪זמיןמקוריפורשה991-2שמשה קידמית               

9Y0121710A OK1 9כונס אווירYA1,049₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0805015C 9גשר לחזיתYA5,051₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0805241B 9כיסוי עליון למצנניםYA1,416₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0805504C OK1 9כיסוי עליון בתא מנועYA1,913₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0805519F OK1 9כונס אווירYA6,565₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0805528C 9מוט קישור לפח חזיתY0497₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y0807061C OK17,593₪לא זמיןמקוריפורשה'ספלייר תחתון קד                 

9Y0807217H G2X9' פגוש קדYA20,957₪לא זמיןמקוריפורשה               

9Y0807246A 041 9פס קישוט לגריל קידמיYA986₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y0807379 9כיסוי לראדרY0624₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0807550F 9קלקל למגן קידמיYA563₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y0807550G 9קלקרYA538₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y0807572B  9תושבת לפנס ראשי ימיןYA545₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y0807665 9קלקל קידמי שמאלYA782₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y0807683Q0K1 9גריל אמצעיYA2,702₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0807684  OK1 9סורג תחתון אמצעיY01,355₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0807686OK1 92פס קישוט לגריל בצד ימיןA1,112₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0807712C 9תומך ימין לקורה פנימיתY0441₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y08079590K1497₪לא זמיןמקוריפורשהתומך לתושבת פנס                    

9Y0807974OK1 92פס קישוט לגריל בצדA762₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y0823529E 9תושבת לידית פתיחת מכסה מנועY03,339₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0837901C 9פס קישוט לדלת קידמי שמאלYA2,038₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0837902C 9פס קישוט לדלת קידמי ימיןYA1,890₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0839901B 9קישוט לדלת אחורי שמאלY02,020₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0839902B 9כיסוי לדלת אחורי ימיןYA2,020₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0839903D 9קישוט לדלת אחורי שמאלY01,907₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0845011AQ 9שמשה קידמיתY014,927₪לא זמיןמקוריפורשה               

9Y0854327B9B9 9כיסוי לשמשה שמאלY0478₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0867101COE9 9קישוט מעץ לדלת צד שמאלY06,979₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0867102C0E9 9קישוט מעץ לדלת צד ימיןY06,979₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0907699 9תושבת לראדרYA502₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0941040Q 9פנס ראשי ימיןYA14,187₪לא זמיןמקוריפורשה               

9Y0941120A 9גומייה לפנס ימיןYA1,457₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0941182A 9פנס ערפל ימיןYA2,533₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0945081P 9פנס אחוריY07,618₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0945096H 9פנס אחורי ימיןYAלא זמיןמקוריפורשה-₪                     

9Y1854377NOE9 9קישוט  מעץ בדשבורדY06,649₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y1857527AG2X 9כיסוי עליון למראה שמאלYA2,679₪לא זמיןמקוריפורשה                 

                      87₪זמיןמקוריפורשה92A 2.8X1.5גומיה למרסס סולר 95800748010

                      35₪לא זמיןמקוריפורשה9YAקליפס לכיסוי בתא מנוע 95800854000

                      24₪זמיןמקוריפורשה971/גומייה לצינור מים95800872200

958100935AX 970/92מנועA100,640₪לא זמיןמקוריפורשה             

958100935LX 92מנוע מכללA97,609₪זמיןמקוריפורשה               

                    287₪לא זמיןמקוריפורשה92Aמחזיר שמן 95810115320

                      44₪זמיןמקוריפורשה92Aטבעת אטימה 95810127100

                      56₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם לפלטה 95810158300

                      56₪זמיןמקוריפורשה92Aגומייה לפלטה  95810158400

                    355₪לא זמיןמקוריפורשה92Aץ "קלט95810218900

                 3,984₪לא זמיןמקוריפורשה92Aגלגל תנופה 95810226903

                    330₪לא זמיןמקוריפורשה92Aבוקסה לגלגל תנופה 95810231300

                    178₪זמיןמקוריפורשה92Aפלטת קישור למנוע 95810441120

                      80₪זמיןמקוריפורשה970אטם לראש מנוע  95810452110

                 3,380₪זמיןמקוריפורשה-92A 9PA1 שסתומים מכסה95810513531

                    552₪זמיןמקוריפורשה92A 4-6 שסתומים מכסה אטם95810523110

                    846₪לא זמיןמקוריפורשהשסתום סולנואיד95810530403

                    103₪זמיןמקוריפורשה92Aגומיה למכסה שסתומים 95810558500

                      44₪זמיןמקוריפורשה92Aבורג למכסה שסתומים 95810563100

                 2,417₪זמיןמקוריפורשה92A    V-6 מים משאבת95810603304

                    316₪לא זמיןמקוריפורשה970צינור מים 95810608600

                      72₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם למשאבת מים  95810643100

                    157₪זמיןמקוריפורשה92Aמכסה מיכל עיבוי 95810644700
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                    133₪זמיןמקוריפורשה92A אמצעי מים פלנג95810650602

                      36₪זמיןמקוריפורשה970גומייה לצינור מים 95810651901

                      36₪זמיןמקוריפורשה970גומייה לצינור מים 95810652001

                      44₪זמיןמקוריפורשה970גומייה לצינור דלק 95810661901

                    558₪זמיןמקוריפורשה92A מים ווסת95810673704

                 1,275₪לא זמיןמקוריפורשה92Aקרטר 95810705522

                      80₪זמיןמקוריפורשה970אטם 95810711100

                    179₪זמיןמקוריפורשה970אטם 95810717501

                      18₪זמיןמקוריפורשה92A מנוע למצנן אטם95810717520

                    153₪זמיןמקוריפורשה92A מנוע למצנן אטם95810717600

                    103₪זמיןמקוריפורשה92A שמן מצנן אטם95810717620

                      63₪זמיןמקוריפורשה92Aצינור מעבר מים 95810721300

                      59₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם לראש מנוע 95810744400

                      95₪זמיןמקוריפורשה970אטם לסעפת פליטה 95811014700

                      72₪זמיןמקוריפורשה970אטם לסעפת פליטה 95811024700

                    228₪זמיןמקוריפורשה970אטם למשאבת ואקום95811041700

                    145₪זמיןמקוריפורשה970גומייה 95811057203

                      11₪זמיןמקוריפורשהגומיות לספויילר95811067300

                    306₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם 95811072310

                    414₪זמיןמקוריפורשה92Aגומייה 95811072320

                    532₪זמיןמקוריפורשה970גומייה למזרק דלק 95811090102

                    195₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם לקומפרסור 95811091202

                    153₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם לממיר קטליטי 95811111300

                      86₪זמיןמקוריפורשה970אטם לממיר קטליטי 95811111310

                      42₪זמיןמקוריפורשה95B 92A EGR 970 לשסתום אטם95811112010

                      95₪זמיןמקוריפורשה970אטם לסעפת יניקה 95811118110

958113021BX 12,580₪זמיןמקוריפורשה4-6ממיר קטליטי               

958113022BX 92 1-3ממיר קטליטיA12,580₪זמיןמקוריפורשה               

                      30₪זמיןמקוריפורשה970אטם 95811332000

                 4,018₪זמיןמקוריפורשה92A אוראה נוזל למיכל חימום משאבת95811390102

                 8,656₪לא זמיןמקוריפורשה92Aץ 'קלט95811601300

               11,151₪לא זמיןמקוריפורשה92Aץ "קלט95811602700

                 1,113₪לא זמיןמקוריפורשה92Aצינור למצמד 95811641501

                    143₪זמיןמקוריפורשה92A תזמון מכסה לבית אטם95812354700

958300013AX 92תיבת הילוכיםA71,444₪לא זמיןמקוריפורשה               

                    107₪זמיןמקוריפורשה92Aגומיה למרסס סולר 95811051901

                    110₪זמיןמקוריפורשה970צינור מעבר מים 95810631401

9557312210301C 9זרוע למראהPA3,864₪לא זמיןמקוריפורשה                 

                    132₪זמיןמקוריפורשה92Aגומייה לכרית בולם 95834325300

                      91₪לא זמיןמקוריפורשה92Aמחזיר שמן 95834918940

                        7₪זמיןמקוריפורשה92A' קד הינע לגל קפיצי טבעת95834949010

                      21₪זמיןמקוריפורשה92A' קד הינע לגל קפיצי טבעת95834949110

                      21₪זמיןמקוריפורשה92A' אח הינע לגל קפיצי טבעת95834949300

                 2,020₪זמיןמקוריפורשה92A LT' קד בלם דיסק צלחת95835140301

                 2,753₪זמיןמקוריפורשה92A LT קדמי בלם דיסק צלחת95835140350

                 2,020₪זמיןמקוריפורשה92A RT' קד בלם דיסק צלחת95835140401

                 2,753₪זמיןמקוריפורשה92A RT קדמי בלם דיסק צלחת95835140450

                 2,828₪זמיןמקוריפורשה92A\970 בלמים קדמי רפידות95835193910

                 2,322₪זמיןמקוריפורשה92A-D בלמים  קדמי רפידות95835193930

                 1,913₪זמיןמקוריפורשה92A RT+LT' אח בלם דיסק צלחת95835240150

                 1,637₪זמיןמקוריפורשה92A' בלמים אחורי רפידות95835293900

                 1,381₪זמיןמקוריפורשה92A בלמים אחורי רפידות95835293950

                 7,957₪לא זמיןמקוריפורשה92Aכרית לבולם אחורי 95835850306

                 7,569₪לא זמיןמקוריפורשה92A ספייר גלגל95836205002

                      58₪לא זמיןמקוריפורשה92Aבורג לגלגל ספייר 95836254300

                 3,819₪לא זמיןמקוריפורשהתושבת גיר95837503300

                 1,940₪זמיןמקוריפורשהR +L 92A מנוע תושבת95837504940

958407509C 92זרוע מתלה קדמי ימיןA1,217₪זמיןמקוריפורשה                 

958407510C 92זרוע מתלה קדמי עליון שמאלA1,217₪זמיןמקוריפורשה                 

                    264₪לא זמיןמקוריפורשה92Aחיישן טמפרטורה 95850553500

                    422₪זמיןמקוריפורשה92Aבולם מכסה מנוע 95851135905

                 4,917₪לא זמיןמקוריפורשה92Aכרית אוויר בדשבורד 95852124203

                 7,244₪לא זמיןמקוריפורשה92Aכרית אוויר 95852244203

958555551005Q01,334₪לא זמיןמקוריפורשהשמאל' מאפרה בדלת אח                 

                 2,232₪זמיןמקוריפורשה92Aמשאבת חימום מזגן 95857311151

958604113X10,196₪זמיןמקוריפורשהסטרטר               

                 1,138₪זמיןמקוריפורשה92Aחיישן גובה שמן 95860616001

                    153₪זמיןמקוריפורשה92Aקיט לגלגל ספייר 95572172500

                    335₪לא זמיןמקוריפורשה92Aמפתח לגלגל ספייר 95572113502
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                 4,530₪זמיןמקוריפורשה95B אמפר 75מצבר  95861107521

                 5,610₪זמיןמקוריפורשה92A /95B /971 אמפר  92 מצבר95861109221

                 8,719₪לא זמיןמקוריפורשה92Aשקע טעינה 95861167600

                    394₪זמיןמקוריפורשה92A\970' קד לבלם חוטים צמת95861236500

                    246₪זמיןמקוריפורשה92A' לבלמים  אח חוטים צמת95861236550

                 1,987₪לא זמיןמקוריפורשה92Aצמת חוטים   95861291200

95861315603DML92 שמשה הרמת מתגA975₪זמיןמקוריפורשה                    

                 2,780₪לא זמיןמקוריפורשה92A-מחשב מערכת חשמל אחורי95861827916

               23,493₪לא זמיןמקוריפורשה92A מנוע מחשב95861860300

958624152HX 9מנוע חשמלי להייברידYA23,457₪זמיןמקוריפורשה               

                    272₪לא זמיןמקוריפורשה92Aמיקרו סוויטץ 95862423601

                    205₪זמיןמקוריפורשהLT 92A ראשי לפנס מים מתיז95862816110

                    205₪זמיןמקוריפורשהRT 92A ראשי לפנס מים מתיז95862816210

                 3,639₪לא זמיןמקוריפורשה92Aמגבר לפנס 95863159701

                 3,424₪לא זמיןמקוריפורשה92Aשלט  לדלת 95863794603

                 3,500₪זמיןמקוריפורשה95B/92A לדלת שלט95863795006

                 5,534₪לא זמיןמקוריפורשה95Bשעון זמן 95864150107

                 5,575₪זמיןמקוריפורשה92Aשעון זמן בדשבורד 95864150116

                 4,054₪זמיןמקוריפורשה92A לרדיו מגבר95864530203

                    328₪לא זמיןמקוריפורשה92Aקיט לגלגל ספייר 95872110100

                    232₪לא זמיןמקוריפורשה92Aקיט גלגל ספייר 95872110210

                      52₪לא זמיןמקוריפורשה92Aקיט גלגל ספייר 95872111105

                    962₪זמיןמקוריפורשה95Bגיק הרמה 95872121101

                 5,060₪לא זמיןמקוריפורשה92Aכרית אוויר לוילון ימין 95880307002

               12,386₪לא זמיןמקוריפורשה92Aכרית אוויר לכיסא נוסע 95880307100

                 2,574₪זמיןמקוריפורשה92A-בולם דלת תא מטען 958827851

                 2,607₪זמיןמקוריפורשה971מצלמה קדמית 95890721700

958907279Aאח חשמל מערכת מחשב 'BCM3,048₪זמיןמקוריפורשה                 

                 1,834₪זמיןמקוריפורשהמצלמה למראה95898054600

95B035223B 92מגבר לרדיוA10,584₪זמיןמקוריפורשה               

95B121407 95מיכל עיבויB738₪זמיןמקוריפורשה                    

95B122447D 95צינור גומי למיכל עיבויB170₪זמיןמקוריפורשה                    

X95863121900 נורת קסנוןD8S950₪זמיןתחליפיפורשה                    

X N  10566101 נורת קסנוןD1S912₪זמיןמקוריפורשה  וירט                    

PAB857607004H0712₪לא זמיןמקוריפורשהז"ידית אחיזה בי                    

9Y3877055A 9גג פנורמיYA81,704₪לא זמיןמקוריפורשה               

9Y3867607A 1E01,817₪לא זמיןמקוריפורשה'דופן פנימי לדת אח                 

9Y3817668A 9גומייה אטימה לגג פנורמי ימיןYA1,736₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y3817667A 9גומייה אטימה לגג פנורמי שמאלYA1,736₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0807683AD04110,515₪לא זמיןמקוריפורשהגריל אמצעי               

9Y0807682OK1 9גריל קידמי ימיןYA1,478₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0807676OK1 9כונס אוויר תחתון צד ימיןYA1,102₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0117336COK1 9כונס אוויר לקולר ימיןY01,968₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9P1945106אח פגוש דמה פנס 'RT 991152₪זמיןמקוריפורשה                    

9J1601025AAOB540,613₪זמיןמקוריפורשהחישוק גלגל               

9A712120312 11,394₪זמיןמקוריפורשהמאורר+כונס               

9A712120303 18,227₪לא זמיןמקוריפורשה971מאוורר מנוע               

                 1,393₪זמיןמקוריפורשהDLS - 981 קסנון נורת99963107190

                 4,370₪זמיןמקוריפורשה92A LT תחתון קדמי משולש95834105303

                 3,921₪זמיןמקוריפורשה92A עליון' קד משולש95834105100

958341012QX 92תיבת העברהA12,176₪לא זמיןמקוריפורשה               

958341011JX 92תיבת העברהA24,037₪זמיןמקוריפורשה               

                 4,370₪זמיןמקוריפורשה92A RT תחתון'  קד משולש95834105403

                    437₪זמיןמקוריפורשה92A-כרית לבולם 95834301820

                      76₪זמיןמקוריפורשה92Aאטם לחיישן בקומפרסור 95860654900

                      93₪זמיןמקוריפורשה92A-גומיה לחיישן גל ארכובה95860657610

95B145803E 95קולר צד שמאלB5,553₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B253682AH 95סופית אגזוזB4,952₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B260707E 95צינור מזגן עליוןB1,732₪זמיןמקוריפורשה                 

95B413037C 95תושבת לבולםB1,403₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B419506AM 95עמוד הגהB12,694₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B419753D 95-מוט הגה תחתוןB3,474₪זמיןמקוריפורשה                 

95B419753M 95מוט למסרק הגהB3,354₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B423055AF 95מסרק הגההB20,330₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B501151 95גומייה לצרייהB192₪זמיןמקוריפורשה                    

95B505235E 95טרבסה אחוריתB10,591₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B513035D 95בולם זעזועיםB2,988₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B599381A 95תושבת לטרברסה אחוריתB266₪זמיןמקוריפורשה                    

95B611701E 95צינור בלםB458₪לא זמיןמקוריפורשה                    
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95B611931AA621₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ אוויר לבוסטר בלום                    

95B615301AA 95צלחת בלם קידמי שמאלB -21,458₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615301J 95צלחת דיסק בלםB1,474₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615301P  95צלחת בלם קידמי שמאלB2,334₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615301T 95-צלחת דיסק בלם קדמיB1,274₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615302AA 95צלחת בלם קידמי שמאלB -21,458₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615302J 95צלחת דיסק בלם קידמיB1,474₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615302M 95צלחת בלם קידמי ימיןB2,334₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615302Rקד בלם דיסק צלחת 'LT 95B1,274₪זמיןמקוריפורשה                 

95B615601G 95צלחת דיסק בלם אחוריB(22)943₪זמיןמקוריפורשה                    

95B698010C 95מדחס למערכת בולמיםB11,766₪לא זמיןמקוריפורשה               

95B698151AC 95רפידות בלם קידמיB-21,662₪זמיןמקוריפורשה                 

95B698151C 95רפידות בלמים  קידמיB1,691₪זמיןמקוריפורשה                 

95B698151E95' בלמים קדמי רפידותB1,540₪זמיןמקוריפורשה                 

95B698151S 95רפידות בלם קידמיB1,419₪זמיןמקוריפורשה                 

95B698451E 95רפידות בלם אחוריB-21,161₪זמיןמקוריפורשה                 

95B713059 95מנוע לידית הילוכיםB2,079₪זמיןמקוריפורשה                 

95B713132 95מחשב לידית הילוכיםB708₪זמיןמקוריפורשה                    

95B805163A 95קליפס למגן קידמיB10₪זמיןמקוריפורשה                      

95B8233590095 מנוע מכסה בולםB279₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B825370C557₪זמיןמקוריפורשהפלסטיק ריצפה                    

95B837210 95גומייה לידית דלתB25₪לא זמיןמקוריפורשה                      

95B837278A 95גומייה לידית דלתB28₪לא זמיןמקוריפורשה                      

95B857095ACDK44,217₪לא זמיןמקוריפורשהתא כפפות                 

95B858122M DK43,686₪זמיןמקוריפורשהכיסוי תא כפפות                 

95B858298C 95מנגנון למראהB503₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B898030 95יחידת פנימית למזגןB3,990₪זמיןמקוריפורשה                 

95B90725395צמת חוטים לרפידות בלםB346₪זמיןמקוריפורשה                    

95B907253A 95צמת חוטים לרפידות בלם קידמיB342₪זמיןמקוריפורשה                    

95B907253D 95צמת חוטים לרפידות קידמיB342₪זמיןמקוריפורשה                    

95B907253F 95צמת חוטים קידמיB-2315₪זמיןמקוריפורשה                    

95B907253G 95צמת חוטים לרפידות קידמיB259₪זמיןמקוריפורשה                    

95B919475L 95מחשב מרחק חנייהB2,429₪זמיןמקוריפורשה                 

95B941617A335₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה לבית פנס ראשי                    

95B941618A335₪לא זמיןמקוריפורשהמכסה לבת פנס ראשי                    

95B955284A 95כיסוי למתיז מים פנס ראשי ימיןB185₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B955711 95מנוע למגב אחוריB730₪לא זמיןמקוריפורשה                    

95B959591B 95מנוע לוילוןB4,216₪זמיןמקוריפורשה                 

95B965501AA 95מנוע למדף בפגוש קידמיB1,149₪זמיןמקוריפורשה                 

95B971073CA 95צמת חוטים למצלימהB1,228₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B971469AE 95צמת חוטים למראהB955₪זמיןמקוריפורשה                    

                    830₪לא זמיןמקוריפורשה970 עיבוי מיכל97010615103

                    280₪לא זמיןמקוריפורשהצינור למצנן מים עליון97010640202

                    163₪לא זמיןמקוריפורשה970 מים צינור97010642500

                 2,104₪זמיןמקוריפורשה970 אויר פילטר בית97011002102

                      95₪זמיןמקוריפורשה970תושבת לאגזוז ימין 97011105005

                      74₪זמיןמקוריפורשה970 לממיר אטמים97011111500

970113349AX 16,378₪זמיןמקוריפורשה970  5-8ממיר קטליטי               

                 4,125₪זמיןמקוריפורשה970 הילוכים תיבת מצנן97030701505

                 3,663₪זמיןמקוריפורשה970 עליון' קד משולש97034105110

                 3,904₪זמיןמקוריפורשה970 עליון' קד משולש97034105123

                 6,348₪לא זמיןמקוריפורשה970 תחתון' קד משולש97034105424

               14,189₪זמיןמקוריפורשהLT 970- קדמי אויר בולם כרית97034315103

                 9,903₪זמיןמקוריפורשהLT 970-כרית אויר לבולם קדמי97034315136

                     ₪-זמיןמקוריפורשהRT 970 קדמי אויר בולם כרית97034315204

                 9,765₪זמיןמקוריפורשהRT 970-כרית אויר לבולם קדמי 97034315236

                      96₪זמיןמקוריפורשה970בנד לכרית אוויר בלם 97034360300

                      89₪זמיןמקוריפורשה970בנד לבולם 97034360330

                    139₪זמיןמקוריפורשה970 לבולם גומיה97034360500

                    149₪זמיןמקוריפורשה970גומיה לבולם 97034360700

                    193₪זמיןמקוריפורשה970גומיות למוט מייצב 97034379400

                 5,505₪זמיןמקוריפורשה970 דגם(קרמי) בלמים קדמי רפידות97035194803

                 2,302₪זמיןמקוריפורשה970' בלמים קדמי רפידות97035194906

                    262₪זמיןמקוריפורשה95B\970-T' קד קפיצים קיט97035195901

                    224₪זמיןמקוריפורשה95Bקיט קפיצים 97035195902

                 1,784₪זמיןמקוריפורשה970 בלמים אחורי רפידות97035294905

                    498₪זמיןמקוריפורשה970 אחורי לבלם קפיצים קיט97035295900

                 1,660₪לא זמיןמקוריפורשה970כבל ידית הילוכים 97042693301

                 1,780₪זמיןמקוריפורשה970' ק ריצפה פלסטיק97050411705
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                 1,778₪זמיןמקוריפורשהGTS 970 רצפה פלסטיק97050411709

                 3,692₪זמיןמקוריפורשה970 למזגן מצנן97057311101

                 2,581₪זמיןמקוריפורשה970חיישן מהירות 97060640701

                    338₪זמיןמקוריפורשה970 אחורי לבלמים חוטים צמת97060914500

                 1,649₪לא זמיןמקוריפורשהסט ברגים ליחדת בקרה97061190112

970613251023T0 635₪לא זמיןמקוריפורשה970כפתור בלם יד                    

                 6,388₪לא זמיןמקוריפורשה970מחשב גיר 97061827035

                 1,534₪לא זמיןמקוריפורשהRT 970אנטנה אחורי 97064710603

                 1,534₪לא זמיןמקוריפורשהRT 970' אח אנטנה97064710803

97065210100A05191₪זמיןמקוריפורשה970 סיגריות מצית                    

971012219Aלא זמיןמקוריפורשהמפתח לגלגל ספייר-₪                     

971035415F 554₪זמיןמקוריפורשה971רמקול לדלת                    

971035454E1,220₪זמיןמקוריפורשה971-שמאל' רמקול לדלת קד                 

971035868RX6N3 20,855₪זמיןמקוריפורשה971מערכת מולטימדיה               

971035868TX6N3 מחשב מרכזיPCM21,627₪זמיןמקוריפורשה               

971253115B480₪זמיןמקוריפורשה971-אטם לאגזוז                    

971407151Rמשולש תחתון קד'-LT6,228₪זמיןמקוריפורשה                 

971407246K 5,589₪זמיןמקוריפורשה971בית מיסב קידמי ימין                 

971407621B 1,380₪זמיןמקוריפורשה971מיסב לגלגל                 

971411317B 1,524₪זמיןמקוריפורשה971מוט קישור  למוט מייצב קידמי                 

971411318B 1,618₪זמיןמקוריפורשה971מוט קישור למוט מייצב קידמי                 

971419506AQ 13,002₪זמיןמקוריפורשה971עמוד הגה               

                    192₪זמיןמקוריפורשה971אטם למיסב 971501375

971513035D  8,825₪זמיןמקוריפורשה971בולם אחורי                 

971513353A 812₪זמיןמקוריפורשה971תושבת עליונה לבולם                    

971615301J 5,663₪זמיןמקוריפורשה971צלחת דיסק בלם קידמי שמאל                 

                 2,048₪זמיןמקוריפורשה971צלחת דיסק בלם קידמי 971615302

971615302J 5,663₪זמיןמקוריפורשה971צלחת דיסק בלם קידמי ימין                 

971616056C 2,844₪זמיןמקוריפורשה971בלוק שסתומים                 

                 1,344₪לא זמיןמקוריפורשה971חיישן גובה 971616571

971616711B 276₪לא זמיןמקוריפורשה971צינור למדחס                    

                    674₪זמיןמקוריפורשה991סט ברגי נעילה 971698030

971698151E 2,346₪זמיןמקוריפורשה971רפידות בלמים  קידמי                 

971698151F 2,385₪זמיןמקוריפורשה971רפידות בלמים  קידמי                 

971698451A 1,875₪זמיןמקוריפורשה971רפידות בלמים  אחורי                 

971698451D 1,860₪זמיןמקוריפורשה971רפידות בלם אחורי                 

                    351₪זמיןמקוריפורשה971/9YAסט קפיצים לרפידות בלם 971698995

971802819C127₪זמיןמקוריפורשהק"תושבת להרמת ג                    

971809857J 899₪זמיןמקוריפורשה971מנגנון דלתית מיכל דלק                    

971809858B 939₪זמיןמקוריפורשה971בית לטעינה הייבריד                    

971819201E6N32,161₪זמיןמקוריפורשה'תריסים למזגן אח                 

971825311F 2,290₪זמיןמקוריפורשה971פלסטיק ריצפה קידמי                 

971825521C 1,446₪זמיןמקוריפורשה971פלסטיק ריצפה צד שמאל                 

971825521J 1,979₪לא זמיןמקוריפורשה971פלסטיק ריצפה צד שמאל                 

971837015C 2,026₪לא זמיןמקוריפורשה971מנעול קידמי שמאל                 

971837865A 57₪לא זמיןמקוריפורשה971כיסו למנעול                      

971839016B 1,947₪זמיןמקוריפורשה971מנעול דלת אחורי ימין                 

971857335B1E0 720₪זמיןמקוריפורשה971מאפרה אמצעית                    

                 1,201₪זמיןמקוריפורשהLTתפס חגורה בטיחות קידמי 971857755

971858329E 1E01,111₪זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות אחורי                 

971877307OL8 6,991₪זמיןמקוריפורשה971וילון גג קידמי                 

971881406BEGVC 9,437₪זמיןמקוריפורשה971ריפוד כיסא ימין                 

971907040S 4,684₪לא זמיןמקוריפורשה971יחידת בקרה למזגן                 

                    318₪זמיןמקוריפורשה971צמת חוטים 971907253

971907541D 21,317₪לא זמיןמקוריפורשה971ראדר קדמי שמאל               

971907637A 332₪לא זמיןמקוריפורשה971צמת חוטים לרפידות אחורי                    

971919309A 106₪לא זמיןמקוריפורשה971בית למיצית                    

971959858C HUO 1,497₪זמיןמקוריפורשה971מתגים  לחלון שמאל                 

971959858D HUO 1,416₪זמיןמקוריפורשה971מתגים לחלון שמאל                 

971962125J OV3 439₪זמיןמקוריפורשה971מתג פתח נעילה                    

971971289A 504₪לא זמיןמקוריפורשה971צמת חוטים                    

974809857C 865₪זמיןמקוריפורשה971דלתית למיכל דלק                    

974919615P6N35,353₪זמיןמקוריפורשה'מולטימדיה אח                 

                    163₪לא זמיןמקוריפורשהGT3-3 קטליטי לממיר אטם98011156100

                    242₪זמיןמקוריפורשה981 מים מילוי מיכל מכסה98110604406

                 1,109₪לא זמיןמקוריפורשה981צינור אוויר 98120135100

                 2,220₪זמיןמקוריפורשהLT 981' קד בלם דיסק צלחת98135140101

                 2,220₪זמיןמקוריפורשהRT 981 קד בלם דיסק צלחת98135140201

                 1,693₪זמיןמקוריפורשה981 בלמים  קדמי רפידות98135193900
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                    110₪זמיןמקוריפורשה982תומך לחיישן מד מהירות 98135550101

                    396₪לא זמיןמקוריפורשה981-צינור ואקום 98135557502

                    743₪לא זמיןמקוריפורשה981פלטה ברזל 98150463300

981552525015Q01,256₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי פלסטיק בדשבורד                 

                    375₪זמיןמקוריפורשה981' אח' קד לבלם חוטים צמת98160916300

982121155E 273₪זמיןמקוריפורשה982מכסה מיכל עיבוי                    

982121625B 136₪זמיןמקוריפורשה982צינור מים                    

982251235A138₪זמיןמקוריפורשהאטם  סעופת פליטה                    

                      36₪זמיןמקוריפורשה982אטם למימיר קטליטי 982251263

                    289₪זמיןמקוריפורשה982בנד למימיר קטליטי 982251616

                    782₪לא זמיןמקוריפורשה982יוניט ואקום לאגזוז ספורט 982251837

982399202D 9,688₪זמיןמקוריפורשה982תושבת גיר                 

                      51₪זמיןמקוריפורשה982אום לזרוע 982501299

982807644OK1 248₪זמיןמקוריפורשה982כיסוי לראדר                    

982825213D 3,466₪לא זמיןמקוריפורשה982כיסוי ריצפה אחורי                 

                     ₪-לא זמיןמקוריפורשהכיסוי לגלגל ספייר982857927

982907309E 15,185₪לא זמיןמקוריפורשה982מחשב מנוע               

                    282₪לא זמיןמקוריפורשה987צינור מים 98710650107

                     ₪-לא זמיןמקוריפורשה997צינור הגה 98734744913

                 1,584₪זמיןמקוריפורשה981+987 -' אח בלם דיסק צלחת98735240101

                 1,017₪זמיןמקוריפורשהS-987 - בלמים אחורי רפידות98735293901

                    497₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים99110671102

                    215₪לא זמיןמקוריפורשהצינור מים99110672400

                    700₪לא זמיןמקוריפורשה991צינור קולר אחורי 99111063673

                    465₪זמיןמקוריפורשה991 מנוע מכסה בולם99151255101

                    424₪זמיןמקוריפורשה991בולמים לתא מנוע 99151255121

9.91552E+1172₪לא זמיןמקוריפורשה991 אזהרה למשולש מחזיק                      

99155210113GTF 28,251₪לא זמיןמקוריפורשה991דשבורד               

99155213200DAP 2,035₪זמיןמקוריפורשה991תריס אוורור ימני                 

9.91553E+11 155₪לא זמיןמקוריפורשה981כיסוי לידית איתות                    

99155590300DK4 14,648₪לא זמיןמקוריפורשה991ריפוד דלת קידמי שמאל               

99155590400DK4 14,648₪לא זמיןמקוריפורשה991ריפוד דלת קידמי ימין               

                    949₪לא זמיןמקוריפורשה991גומייה לגג 99156692700

                    453₪זמיןמקוריפורשה982צמת חוטים 99160916500

                    366₪זמיןמקוריפורשה991 קדמי בלם חוטים צמת99160918100

                    323₪זמיןמקוריפורשהGT3צמת חוטים לרפידות קידמי 99160918180

                    401₪זמיןמקוריפורשה991 אחורי בלם חוטים צמת99160918300

                    378₪זמיןמקוריפורשה991Tצמת חוטים 99160918500

                    201₪זמיןמקוריפורשה991 לצופר  צמת חוטים99161294700

99161315102DMLשמשה הרמת מתג LT 9911,223₪זמיןמקוריפורשה                 

99161395550DML 1,678₪לא זמיןמקוריפורשהקררה/קאיימן - 991יחידת מתגים לקיט אגזוז                 

               11,180₪לא זמיןמקוריפורשהמחשב מנוע99161860203

                 4,058₪זמיןמקוריפורשה982שלט לדלת 99163796122

                 4,204₪לא זמיןמקוריפורשה991שלט לדלת 99163796322

992809691C 787₪לא זמיןמקוריפורשה992מדבקה אחורית שחורה                    

992809692C 787₪לא זמיןמקוריפורשה992מדבקה אחורית שחורה                    

992837205FG2X ידית פתיחה לדלתTL2,154₪זמיןמקוריפורשה                 

992858192B 5Q0 1,360₪לא זמיןמקוריפורשה992מחזיק כוסות                 

992858357  OG6146₪לא זמיןמקוריפורשהכיסוי למחזיק כוסות                    

992858602C OG61,069₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק כוסות                 

992881236ATBQ 486₪לא זמיןמקוריפורשה992ידית מעור לכיסא                    

992882642COS8 184₪לא זמיןמקוריפורשה992תפס לכיסא שמאל                    

992907064AK 8,084₪לא זמיןמקוריפורשה992מחשב אחורי                 

                 7,555₪זמיןמקוריפורשה992מצבר 992915105

992915105B7,938₪זמיןמקוריפורשה991 אמפר 80 מצבר                 

992972235AN1,552₪זמיןמקוריפורשהצמת למצלמה במראה                 

                    466₪לא זמיןמקוריפורשה/9PA 997-T - טרמוסטט99610612572

                      62₪לא זמיןמקוריפורשהT-997 מים מעבר לפלנג שסתום99610621470

                      47₪זמיןמקוריפורשהT/9PA-997  לטרמוסטט אטם99610632671

                    177₪זמיןמקוריפורשה996 עיבוי מיכל מכסה99610644704

                    227₪לא זמיןמקוריפורשהT-997 מים צינור99610651274

                      59₪זמיןמקוריפורשה996תושבת מברזל 99610652374

                      37₪לא זמיןמקוריפורשהתפס לצינור מים99610652504

                      98₪לא זמיןמקוריפורשהT-997 מים צינור99610652973

                    330₪זמיןמקוריפורשה987גומיות לצירייה 99633229300

                    140₪לא זמיןמקוריפורשהפלטה איזון לבולם99634352500

                      31₪זמיןמקוריפורשה996בנד לגומייה חיצונית 99634925700

                      31₪זמיןמקוריפורשה996בנד לגומייה חיצונית 99634925701

                    482₪זמיןמקוריפורשה996-01 -' חיצ לאקס גומיה99634929100

2021 ליינואר 24המחירים בקובץ זה נכונים לתאריך 

 הרצליה8רחוב החושלים , אורכיד ספורטס קארס ישראל בע״מ: כתובת היבואן



03-9190911 פורשה- מחירון חלפים  מ"אורכיד ספורטס קארס ישראל בע

                 2,082₪זמיןמקוריפורשהRT+LT-997/996 אח בלם דיסק צלחת99635240502

                 2,082₪זמיןמקוריפורשהLT+RT-997/996 אח בלם דיסק צלחת99635240602

                    563₪זמיןמקוריפורשה981+996 אחורי לבלם קפיצים סט99635295901

                 4,561₪לא זמיןמקוריפורשהמאוורר מנוע99662413500

                    160₪זמיןמקוריפורשה911-996 בלם אור יוניט99661311302

                    160₪זמיןמקוריפורשה996 986 דלק מכסה99620124103

                    519₪זמיןמקוריפורשה986-99 גמיש שמן מילוי צינור99610725403

                    368₪לא זמיןמקוריפורשה996צינור למדיד שמן 99610718303

                      39₪זמיןמקוריפורשה970 שייבה99610680101

                    315₪לא זמיןמקוריפורשה1-3אטם ראש 99610417009

                    315₪לא זמיןמקוריפורשה5-8אטם ראש  מנוע 99610416903

992035454A 2,588₪זמיןמקוריפורשה992רמקול לדלת                 

                 1,442₪זמיןמקוריפורשה991-ווסת למזגן 99162442301

                 1,096₪לא זמיןמקוריפורשה991צמת חוטים להפעלת ספויילר אחורי 99161288101

                      99₪זמיןמקוריפורשה997T-אטם מצערת 99711031900

                      87₪זמיןמקוריפורשהלסולונויד ואקום-מים ' צינור  זוויתי ממש 99711066672

                    652₪לא זמיןמקוריפורשה997טבעת לסעפת יניקה 99711068570

                    250₪זמיןמקוריפורשה997T יניקה לספעת אטם99711074770

                    168₪לא זמיןמקוריפורשה991 פליטה לסעפת אטם99711110731

                      89₪לא זמיןמקוריפורשה991אטם לממיר קטליטי 99711156190

                    144₪לא זמיןמקוריפורשה991אטם לממיר 99711156390

                 1,315₪לא זמיןמקוריפורשהצינור נשם99711311170

                    180₪לא זמיןמקוריפורשה997צינור ברקס 99731426902

                    136₪זמיןמקוריפורשה986 אחורי מתלה למוט בורג99733121702

                      54₪לא זמיןמקוריפורשה991תושבת לראדר 99160528501

                    292₪זמיןמקוריפורשה991בולם לתא מטען 99151155100

                 1,010₪לא זמיןמקוריפורשה981 אמצעי רצפה פלסטיק99150460300

                     ₪-לא זמיןמקוריפורשה991גלגל ספייר 99136202000

                 1,579₪לא זמיןמקוריפורשה991צינור בוסטר 99135557710

                    565₪לא זמיןמקוריפורשה991צינור ואקום 99135557102

                 4,700₪זמיןמקוריפורשהGT3 RSרפידות בלמים  אחורי 99135294980

                 1,819₪זמיןמקוריפורשה991 בלמים  אחורי רפידות99135294902

                    583₪זמיןמקוריפורשה981 קדמי לבלם קפיצים סט99735195901

                 2,523₪זמיןמקוריפורשהT-997 בלמים  אחורי רפידות99735294905

                 2,046₪לא זמיןמקוריפורשה996 הילוכים תיבת תושבת99737503303

                 1,646₪זמיןמקוריפורשה'משאבת לקלאץ99742317151

                    191₪לא זמיןמקוריפורשהמצמד' צינור למש99742334352

                 5,380₪זמיןמקוריפורשהGT3 RSרפידות בלמים קידמי 99135194981

                 1,775₪זמיןמקוריפורשה991 דגם בלמים קדמי רפידות99135194903

                 2,220₪זמיןמקוריפורשהTURBO-991רפידות בלם קדמית 99135194702

                    761₪לא זמיןמקוריפורשה991צינור אוויר 99120136103

99761310502A05594₪לא זמיןמקוריפורשה997/987 מטען תא פתיחת מתג                    

                    204₪לא זמיןמקוריפורשהמקרו סוויטץ99761312502

                    795₪לא זמיןמקוריפורשה997 קדמי אויר כרית חיישן99761822302

                    549₪לא זמיןמקוריפורשה991צינור ואקום 99120125100

                    102₪לא זמיןמקוריפורשה991 פליטה לסעפת אטם99111148200

                     ₪-לא זמיןמקוריפורשה996ק הרמה "ג99672121100

                      20₪לא זמיןמקוריפורשה(WF99ריקול ) GT3 RSבורג לגשר תיבת הילוכים 99907208301

                      12₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים99907283701

                    136₪זמיןמקוריפורשה970 תחתון לגשר בורג99907284001

                      14₪זמיןמקוריפורשהבורג לכיסוי תחתון99907284401

                      34₪זמיןמקוריפורשה970 תחתון למשולש בורג99907285701

                      34₪זמיןמקוריפורשהT-970 תחתון לגשר בורג99907285901

                      38₪זמיןמקוריפורשה970- קדמי לטרברסה בורג99907287101

                      31₪זמיןמקוריפורשהAH01בורג למתלה אחורי חיצוני 99907287501

                      18₪זמיןמקוריפורשה95Bבורג למותחן 99907324602

                      33₪זמיןמקוריפורשה92Aבורג למותחן 99907332909

                      34₪זמיןמקוריפורשה996 -' קד לקליפר בורג99907340201

                      15₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש משושה לסעפת99907358901

                      11₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש משושה גל זיזים99907370101

                        7₪זמיןמקוריפורשה9PA1 תזמון למכסה בורג99907390331

                      11₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 תזמון למכסה בורג99907390531

                      11₪זמיןמקוריפורשהT-970 לאלטרנטור בורג99907390831

                      17₪זמיןמקוריפורשה9PA1 תזמון למכסה בורג99907391331

                      15₪זמיןמקוריפורשהT-970 לטורבו בורג99907391431

                      58₪זמיןמקוריפורשה970 לנבה מרכזי נעילה אום99908413502

                      13₪לא זמיןמקוריפורשהGT3אום לאגזוז 99908464801

                      48₪זמיןמקוריפורשהGT3-3 הילוכים תיבת לתושבת אום99908600902

                    273₪לא זמיןמקוריפורשה'מחזיר שמן קד99911329041
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                    211₪זמיןמקוריפורשהT-997 שמן מחזיר99911345441

                    452₪זמיןמקוריפורשהGT3צינור לאגזוז 99918153640

                 2,329₪זמיןמקוריפורשה9PA למנוע רצועה99919238050

                      23₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים99920911830

                      16₪זמיןמקוריפורשה997-2 לציריה בורג99951004701

                      17₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים99951010501

                      38₪לא זמיןמקוריפורשה95 993 - אוויר למיכל בנד99951253900

                    219₪זמיןתחליפיפורשהH-7 ראשית נורה99963113391

                      93₪זמיןמקוריפורשהמנורת איתות כתומה99963130590

                    480₪זמיןמקוריפורשה997צינור מים 99710604972

                    570₪לא זמיןמקוריפורשה997 לטורבו מים צינור99710607674

                    140₪לא זמיןמקוריפורשה997T מים צינור99710623372

                      84₪לא זמיןמקוריפורשהT-997 מים לפלנג מחבר צינור99710631471

                    236₪לא זמיןמקוריפורשהT-997 מים צינור99710632872

                    201₪לא זמיןמקוריפורשה997T מים צינור99710632972

                    542₪לא זמיןמקוריפורשהT-997 מים לפלינג מחבר צינור99710637473

                    161₪לא זמיןמקוריפורשהT-997 לפלנג מים צינור99710647772

                    807₪לא זמיןמקוריפורשה997 ואקום צינור99711005503

                    183₪לא זמיןמקוריפורשה'גומייה לבולם אח99733350401

                    455₪לא זמיןמקוריפורשה'גומייה לבולם אח99733352303

               15,268₪זמיןמקוריפורשה997תת שילדה קידמית 99734108106

                        7₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור טורבו99970738740

                      19₪זמיןמקוריפורשהT-997 שמן למצנן גומיה99970740941

                      39₪זמיןמקוריפורשהT-997 מים מעבר לפלנג גומיה99970741040

                      60₪זמיןמקוריפורשהT-997 מים מעבר לפלנג גומיה99970741140

                      28₪לא זמיןמקוריפורשה997T מים לצינור גומיות99970747240

                      18₪זמיןמקוריפורשה970/9PA/92A מים לצינור גומיה99970747740

                      19₪זמיןמקוריפורשהT-997 מים מעבר לצינור גומיה99970747840

                      18₪זמיןמקוריפורשה9PA מנוע שמן למצנן גומיה99970749840

                      35₪זמיןמקוריפורשה970" גומייה לחיישן טמפ99970750840

                      42₪זמיןמקוריפורשה991 טרמוסטט לבית גומיות99970751741

                      17₪זמיןמקוריפורשה970גומייה לצינור 99970755641

                      19₪זמיןמקוריפורשה970T אטימה טבעת99970755741

                      40₪זמיןמקוריפורשה997-1   מזגן לצינור גומיה99970755841

                 1,671₪זמיןמקוריפורשהC-997/987 להגה זרוע99734732201

                     ₪-לא זמיןמקוריפורשה997צינור הגה 99734745114

                    230₪לא זמיןמקוריפורשהקיט טבעת אטימה99734794500

                      60₪זמיןמקוריפורשה991אטם לצינור מים 99970759040

                      24₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור טורבו99970761241

                    112₪זמיןמקוריפורשה991 קירור מערכת לשסתום גומיה99970765440

                    134₪זמיןמקוריפורשה982גומיות לסעפת ינקה 99970768340

                      41₪זמיןמקוריפורשהגומייה למסנן שמן99970768540

                      25₪זמיןמקוריפורשה982גומייה לצינור מים 99970768840

                      34₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור מים99970768940

                      28₪זמיןמקוריפורשהגומיות לצינור טורבו99970769240

9A1100976DX מנוע מושלםGT3317,139₪לא זמיןמקוריפורשה             

9A110221200796₪זמיןמקוריפורשה981 מנוע לרצועת גלגלת                    

                 1,530₪זמיןמקוריפורשהLT' קד בלם דיסק צלחת99735140101

                 1,561₪זמיןמקוריפורשהRT 981 קד בלם דיסק צלחת99735140201

9A110731301 בורגGT34₪זמיןמקוריפורשה                        

9A111031596 משאבת דלק לחץ גבוההGT33,822₪זמיןמקוריפורשה                 

9A131402016 לא זמיןמקוריפורשה997משאבת הגה-₪                     

9A160210407412₪זמיןמקוריפורשה987 הצתה סליל                    

9A2100920AX131,690₪זמיןמקוריפורשהמנוע מכלל             

9A2100920RX107,597₪זמיןמקוריפורשהמנוע מכלל             

9A2100920X 150,665₪לא זמיןמקוריפורשה992מנוע מכלל             

9A2100925RX 100,631₪זמיןמקוריפורשה991מנוע             

9A2100925TX59,214₪זמיןמקוריפורשהמנוע חלקי               

9A210222500452₪זמיןמקוריפורשהרצועת מנוע                    

9A210231200 187₪זמיןמקוריפורשה991גומייה למערכת מים                    

9A210232200 187₪זמיןמקוריפורשה991גומייה למערכת מים                    

9A210414101714₪זמיןמקוריפורשה1,2-אטם ראש                    

9A210414201 714₪זמיןמקוריפורשה3,4אטם ראש                    

9A210557001282₪זמיןמקוריפורשהאטם  מכסה שסתומים                    

9A210558001282₪זמיןמקוריפורשהאטם מכסה שסתומים                    

9A210604004 4,652₪זמיןמקוריפורשה991משאבת מים                 

9A210605002 2,681₪זמיןמקוריפורשה992משאבת מים                 

9A210632530 66₪זמיןמקוריפורשה991אטם משאבת מים                      

9A210722003 1,226₪זמיןמקוריפורשה982צינור לטורבו                 
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9A210731500 509₪זמיןמקוריפורשה982צינור למשאבת שמן                    

9A210732005 1,156₪זמיןמקוריפורשה982צינור לטורבו                 

9A210732221 2,503₪זמיןמקוריפורשה982קולט לטורבו                 

9A210732603 965₪זמיןמקוריפורשה982צינור לחץ                    

9A210733702 158₪זמיןמקוריפורשה982אטם לאגן שמן                    

9A210747100313₪זמיןמקוריפורשהאטם מקרן שמן                    

9A21074730082₪זמיןמקוריפורשהגומייה לנשם מנוע                      

9A21074750076₪זמיןמקוריפורשהגומייה לבית מסנן שמן מנוע                      

9A210751502 791₪זמיןמקוריפורשה991צינור דלק                    

9A210752001 354₪זמיןמקוריפורשה991צינור לנשם מנוע                    

9A210752100 396₪זמיןמקוריפורשה991צינור דלק                    

9A210753000 354₪זמיןמקוריפורשה991צינור לנשם מנוע                    

                    378₪זמיןמקוריפורשה997מדבקה לכנף שמאל 99750482507

                    378₪זמיןמקוריפורשה997מדבקה לכנף ימין 99750482607

                      69₪זמיןמקוריפורשה997אטם לדשבורד 99755264500

                    362₪זמיןמקוריפורשהאח'GT3-2 בלם לרפידות חוטים צמת99761275400

                 2,325₪זמיןמקוריפורשה997-2 לדלת שלט99763710103

                        6₪זמיןמקוריפורשהGT3אום לבורג ביטנה 99904903240

                      66₪זמיןמקוריפורשהגומייה99970106640

                      32₪זמיןמקוריפורשה982גומייה למזרק 99970118741

                      31₪זמיןמקוריפורשהאטם לפקק מילוי שמן99970120540

                        7₪זמיןמקוריפורשה970 כוח הגה לצינור גומיה99970125340

                        8₪זמיןמקוריפורשה997 שמן לקיחת לצינור גומיה99970178940

                      60₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 מים לצינור גומיה99970182540

                      20₪לא זמיןמקוריפורשה986-320 אוויר מסנן לבית גומיה99970224640

                      11₪לא זמיןמקוריפורשה997 - אוויר מסנן לבית גומיה99970326740

                        6₪זמיןמקוריפורשה986-320 מטען תא ללבד כליפס99970343240

                      83₪זמיןמקוריפורשהGT3 אטימה טבעת99970720440

                      64₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למכסה  מילוי שמן מנוע99970728541

                      35₪זמיןמקוריפורשה997 זיזים לגל גומיה99970734640

                      60₪זמיןמקוריפורשה970 ואקום למשאבת גומיה99970758141

                      24₪זמיןמקוריפורשה970 ואקום למשאבת גומיה99970758241

                      23₪לא זמיןמקוריפורשהגומיות לצינור מים99970758340

9A1105308031,329₪לא זמיןמקוריפורשה997 הידראוליים מרימים מפעיל                 

9A110602631 548₪לא זמיןמקוריפורשה981צינור מים                    

                      53₪זמיןמקוריפורשה987/997/996 לקליפר בורג99906705009

9A211031900 112₪זמיןמקוריפורשה982גומייה לסעפת פליטה                    

9A211032800 15₪זמיןמקוריפורשה982טבעת מרווח                      

9A211051600 38₪זמיןמקוריפורשה982גומייה למזרק                      

9A211065200 39₪לא זמיןמקוריפורשה981מחבר לצינור ואקום                      

9A212302106 16,769₪זמיןמקוריפורשה982טורבו               

9A212302206 27,759₪זמיןמקוריפורשה991מדגש טורבו               

9A262025100 2,059₪לא זמיןמקוריפורשה982משאבת מים חשמלית                 

9A7001011007₪לא זמיןמקוריפורשה971/גומייה לצינור קירור                        

9A70048940040₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה לתיבת הילוכים                      

9A70049820028₪זמיןמקוריפורשהאום לצינור טורבו                      

9A700499500 32₪זמיןמקוריפורשה971אום לקצה תפוח                      

9A70056520037₪לא זמיןמקוריפורשה971/גומייה לצינור קירור                      

9A70065370026₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור מים                      

9A70069010013₪לא זמיןמקוריפורשה971/גומייה לצינור שמן                      

9A700758500 49₪זמיןמקוריפורשה971ברגים לקליפר                      

9A70076890021₪זמיןמקוריפורשה971/גומייה לצינור שמן                      

9A700780900 9אטם למשאבת מיםYA298₪זמיןמקוריפורשה                    

9A700781400 9אטם למשאבת מיםYA312₪זמיןמקוריפורשה                    

9A700784400לא זמיןמקוריפורשהמפתח לגלגל-₪                     

9A7007923007₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור טורבו                        

9A70079410021₪לא זמיןמקוריפורשה971/פקק למתיז מים                      

9A70080350018₪זמיןמקוריפורשהבורג למותחן רצועות                      

9A700813000 5₪זמיןמקוריפורשה982בורג לתושבת מנוע                        

9A700817500 9אטם לצינור מיםY018₪לא זמיןמקוריפורשה                      

9A700819800 17₪זמיןמקוריפורשה971שייבה לצינור                      

9A700822400 92גומייה לגלגל שינייםA113₪זמיןמקוריפורשה                    

9A70082360029₪זמיןמקוריפורשה971/גומייה לאקס קדמי                      

9A70082680041₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור                      

9A70082720021₪זמיןמקוריפורשה991 אטימה טבעת                      

9A700827400 42₪זמיןמקוריפורשה991אטם למשאבת מים                      

9A700828100104₪זמיןמקוריפורשה991 טרמוסטט לבית גומיה                    

9A700829900 92אום לגלגל שינייםA56₪זמיןמקוריפורשה                      

9A700834800 אטםGT347₪זמיןמקוריפורשה                      
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9A700839600 32₪זמיןמקוריפורשה971בורג לגיר                      

9A700846400הילוכים בורג לתיבת GT3-318₪זמיןמקוריפורשה                      

9A70085080021₪לא זמיןמקוריפורשה971/גומייה לטרמוסטט                      

9A70085210014₪זמיןמקוריפורשהבורג למוח גיר                      

9A700855200 21₪זמיןמקוריפורשה971ברגים לאגן שמן                      

9A70086340082₪זמיןמקוריפורשהבורג                      

9A700863500 37₪לא זמיןמקוריפורשה971-בורג למצמד                      

9A700863800 לא זמיןמקוריפורשה971גומייה למזרק-₪                     

9A70086770040₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לזרוע למוט רוחב                      

9A70087550029₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור מים                      

9A70089500091₪זמיןמקוריפורשהאטם לסעפת פליטה                      

9A7012619021,237₪זמיןמקוריפורשהבנטלי \לגלגל ניפוח ערכת                 

9A7100031X107,141₪זמיןמקוריפורשהמנוע חלקי             

9A710321000 494₪לא זמיןמקוריפורשה971צינור נשם מנוע                    

9A71034480040₪זמיןמקוריפורשהבורג למנוע                      

9A710346402 945₪לא זמיןמקוריפורשה971נשם מנוע                    

9A710348200 92צינור מילוי שמןA371₪זמיןמקוריפורשה                    

9A710348410210₪זמיןמקוריפורשהאטם למנוע                    

9A710348500 9פקק מילוי שמן מנועYA185₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9A710349511 1,068₪זמיןמקוריפורשה971נשם מנוע                 

9A710351700222₪זמיןמקוריפורשהאטם למנוע                    

9A710351710314₪לא זמיןמקוריפורשה971-אטם מפריד שמן                    

9A710370810144₪זמיןמקוריפורשה971/מכסה צינור אגן שמן                    

9A710372700 95₪זמיןמקוריפורשה971גומייה לנשם מנוע                      

9A712101304 2,641₪זמיןמקוריפורשה971משאבת מים                 

9A712107000 9גומיות למצנן שמןY015₪לא זמיןמקוריפורשה                      

9A7121139 9גומייה למשאבת מיםYA334₪זמיןמקוריפורשה                    

9A71211390042₪זמיןמקוריפורשהאטם למשאבת מים                      

9A712122801 9אטם למשאבת מיםYA151₪זמיןמקוריפורשה                    

9A712123300 162₪זמיןמקוריפורשה971תושבת מחזיק מצנן מים                    

9A712123700208₪זמיןמקוריפורשהמחבר למשאבת מים                    

9A712125300 4,136₪זמיןמקוריפורשה971מצנן מים                 

9A712168800217₪זמיןמקוריפורשהגומייה לבית טרמוסטט                    

9A712904900228₪זמיןמקוריפורשהגומייה למערכת פליטה                    

9A71290560059₪זמיןמקוריפורשהאטם למנוע                      

9A71330260087₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לצינור מסנן אוויר                      

9A713302601 9אטם לסעפת ינקהY063₪לא זמיןמקוריפורשה                      

9A71330360013₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה למזרק                      

9A71330730054₪זמיןמקוריפורשהגומייה למערכת פליטה                      

9A713319802 9אטם לסעפת ינקהY0108₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9A71332370158₪זמיןמקוריפורשהאטם למצערת                      

9A713338001 9צינור טורבוY0289₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9A71335540084₪זמיןמקוריפורשה971/מתיז מים לטורבו                      

9A713387511152₪זמיןמקוריפורשהבורג למזרק דלק                    

9A714242600 123₪לא זמיןמקוריפורשה991מחזיר שמן                    

9A71450390096₪זמיןמקוריפורשהגומייה לסעפת פליטה                      

9A714511310212₪זמיןמקוריפורשהאטם משאבת ואקום                    

9A714511320 9אטם למשאבת ואקוםY0312₪זמיןמקוריפורשה                    

9A714573401 3,061₪לא זמיןמקוריפורשה971צינור לטורבו                 

9A7199307A 982₪זמיןמקוריפורשה4-6 971תושבת לתושבת למנוע                    

9A719938310 2,073₪זמיןמקוריפורשה971תושבת מנוע                 

9A7201801D3,775₪לא זמיןמקוריפורשה971-משאבת מיכל דלק                 

9A725303910 96₪זמיןמקוריפורשה971/אטם טורבו                      

9A72531110139₪זמיןמקוריפורשהבורג לסעפת פליטה                      

9A725311507211₪זמיןמקוריפורשהאטם למימיר קטליטי                    

9A725313910 9טבעת אטימה לטורבוY0183₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9A725323210 9אטם לטורבוY0100₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9A725372500 336₪זמיןמקוריפורשה971-בנד לאגזוז                    

9A725372510317₪לא זמיןמקוריפורשהבנד למימיר קטליטי                    

9A7300040QX000 95תיבת הילוכיםB103,300₪זמיןמקוריפורשה             

9A7300115BX 92תיבת הילוכיםA124,965₪לא זמיןמקוריפורשה             

9A7301131320₪לא זמיןמקוריפורשהאטם לתיבת ההילוכים                    

9A731707000 761₪לא זמיןמקוריפורשה971אטם לפילטר שמן גיר                    

9A732502501 95מוח לגירB21,956₪זמיןמקוריפורשה               

9A7325025AX 95מוח גירB15,024₪זמיןמקוריפורשה               

9A7325101B 22,560₪לא זמיןמקוריפורשה971מוח לגיר               

9A740728500171₪זמיןמקוריפורשהגומיות לציריה                    

9A7407635007₪זמיןמקוריפורשהשייבה קפיץ                        

9A740769303 95זרוע למתלה קידמי תחתון שמאלB3,406₪זמיןמקוריפורשה                 
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9A740769403 זרוע מתלה קדמי תחתון-RT 95B3,406₪זמיןמקוריפורשה                 

9A750730100 43₪זמיןמקוריפורשה971טבעת תפיסה                      

9A752114201 95אטם לגל הינעB92₪זמיןמקוריפורשה                      

9A752572202 35₪לא זמיןמקוריפורשה971טבעת תפיסה                      

9A75737490316₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור מים                      

9A764544311 92מגבר לרדיוA14,080₪זמיןמקוריפורשה               

9A769815100 95רפידות בלמים  קדמיB1,560₪זמיןמקוריפורשה                 

9A769826900  264₪זמיןמקוריפורשה971סט קפיצים לרפידות בלם קידמי                    

9A76984510095בלמים אחורי   רפידותB1,081₪זמיןמקוריפורשה                 

9A7820896007₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור מים                        

9A7837060 2,629₪זמיןמקוריפורשה971מנעול לדלת אחורי ימין                 

9A783721600 800₪זמיןמקוריפורשה971מפתח גולם חרוט                    

9A783721601קדמי דלת מנעול -RT 9702,058₪זמיןמקוריפורשה                 

9A783911500אח דלת מנעול 'LT 970-T1,933₪זמיןמקוריפורשה                 

9A7839116001,933₪זמיןמקוריפורשה970 ימין' אח מנעול                 

9A7857561001E0191₪זמיןמקוריפורשהתפס סך שמש קידמי                    

9A7905093 627₪זמיןמקוריפורשה982סליל הצתה                    

9A79061450035₪לא זמיןמקוריפורשהגומייה למכסה צד מנוע                      

9A79061890057₪זמיןמקוריפורשהגומייה למזרק                      

9A7906265D 1,881₪זמיןמקוריפורשה971חיישן חמצן                 

9A7906265E 95חיישן למדה אחוריB1,885₪זמיןמקוריפורשה                 

9A79062771,352₪זמיןמקוריפורשהחיישן לחץ שמן                 

9A790628300 2,343₪זמיןמקוריפורשה991סט סולונוייד למשאבת מים                 

9A7907107E 9יחידת בקרה מערכות עזר לנהגYA23,679₪זמיןמקוריפורשה               

9A790756601 מחשבMASTER6,024₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9A790761500 2,606₪זמיןמקוריפורשה971מנוע חשמלי לגלגל אחורי שמאל                 

9A7912516016₪זמיןמקוריפורשה970 רצפה לפלסטיק בורג                        

9A794128500 95חיישן גובהB1,143₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9A795960300722₪זמיןמקוריפורשה971חיישן לחץ למזגן                    

9A795985500DML92 שמשה להרמת מתגA\970386₪זמיןמקוריפורשה                    

9A7963231007,920₪זמיןמקוריפורשהמחמם תא נוסעים הייבריד                 

9A7998907019למזרק  גומיות קיטPA-1151₪זמיןמקוריפורשה                    

9G2300021CX72,099₪זמיןמקוריפורשהתיבת הילוכים               

9J1035282C 9מחשב תקשורתJ111,431₪זמיןמקוריפורשה               

9J1807541A0K12,209₪זמיןמקוריפורשה'ספויילר קד                 

9J1901141AX 9מנוע לסרן אחוריJ1128,336₪לא זמיןמקוריפורשה             

9J1971131A ריקול - צמת חוטיםWLDO5,403₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9P1035465A 92מגבר לרדיוA3,062₪זמיןמקוריפורשה                 

9P14076163,238₪זמיןמקוריפורשהנבה לגלגל קדמי                 

9P1419091FL2W0 23,399₪לא זמיןמקוריפורשה991גלגל הגה שחור               

9P1601361D208₪לא זמיןמקוריפורשהלגלגל-ונטיל                    

9P1615133A סט קפיציםGT386₪זמיןמקוריפורשה                      

9P1615301 3,773₪זמיןמקוריפורשה991צלחת דיסק קידמי שמאל                 

9P1615301A 2,066₪זמיןמקוריפורשה982צלחת דיסק בלם קידמי                 

9P1615302 4,090₪זמיןמקוריפורשה991צלחת דיסק קידמי ימין                 

9P1615302A 2,066₪זמיןמקוריפורשה982צלחת דיסק בלם קידמי                 

9P1698151B 1,491₪זמיןמקוריפורשה982רפידות בלם קידמי                 

9P1919069277₪זמיןמקוריפורשהמתג ווליום שמאל                    

9Y0035069SX6N3 9יחדת בקרה למולטימדיהY024,300₪לא זמיןמקוריפורשה               

9y0121710OK1480₪זמיןמקוריפורשהכונס אוויר                    

9Y0419091AQA34 9הגה מעץYA21,100₪לא זמיןמקוריפורשה               

9Y06140193,735₪זמיןמקוריפורשהשסתום בלום                 

9Y0614105M9,717₪זמיןמקוריפורשהסרוו בלם                 

9Y0615269 9קיט קפיצים קידמיYA127₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0615270 9קיט קפיצים אחוריYA112₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0615301 9צלחת  קידמי שמאלYA1,697₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0615301Aקדמי בלם דיסק צלחת-RT1,917₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0615302 9צלחת דיסק בלם  קידמי ימיןYA1,697₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0615302Aקדמי בלם דיסק צלחת  -LT1,917₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0615601 9צלחת דיסק בלם אחוריYA2,503₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0616039C בולם קדמיLT18,785₪זמיןמקוריפורשה               

9Y0616040C 9בולם קידמי ימיןY018,460₪זמיןמקוריפורשה               

9Y0698151AA 9רפידות בלם קידמיYA2,471₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0698151AB רפידות בלם קדמיLT-RT 9Y02,342₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0698151T 9רפידות בלם  קדמיYA2,300₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0698451P 9רפידות בלם אחוריYA1,497₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0807287E0K1 9לוחית רישויY01,226₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0807675OK1 9תושבת לפנס ערפל קידמי ימיןYA1,102₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y0809857B 9פתח תידלוקYA1,053₪זמיןמקוריפורשה                 
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9Y0857950AG0B 9מאפרה קידמיתY0885₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0864205P21U 9כיסוי קידמיY04,334₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y0907253B 9צמת חוטים קידמיYA370₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0907253D 9צמת חוטים אחוריYA389₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0907253E 9צמת חוטים קידמיYA389₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0907637B 9צמת חוטים לרפידות קידמיYA451₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0919234A1QB 9פנס התראה לכרית אווירYA281₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y0919610M OV3 9קונסולה מרכזיתYA9,252₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y09209586N3 9לוח שעוניםYA35,049₪לא זמיןמקוריפורשה               

9Y0953513CHU0 9סליל כרית אווירY03,751₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y1035066CX6N3 9מחשב מולטימדיהYA26,106₪לא זמיןמקוריפורשה               

9Y1837015 מנעול קידמיLT 9YA2,242₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y1949101C 9פנס איתות במראה שמאלYA565₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y3810593 9פתח טעינהYA1,216₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y3857561C 1E0145₪זמיןמקוריפורשהתפס לסך שמש                    

9Y3867777A1E0 9ציר למגש אחורי שמאלY3509₪זמיןמקוריפורשה                    

9Y3877509 9קליפס לגג פנורמיYA490₪לא זמיןמקוריפורשה                    

9Y3898055 9סט מרווח לגג פנורמיYA529₪לא זמיןמקוריפורשה                    

ASE48547700000 47,981₪לא זמיןמקוריפורשהטייקאן- כלי עבודה אורכיד               

                    120₪זמיןמקוריפורשה970 דלק תוסף4320902

                    102₪זמיןמקוריפורשה9PA/986/996 קירור נוזל4330515

                      80₪זמיןמקוריפורשהחומר ניקוי לעור4400200

                 1,018₪זמיןמקוריפורשהערכת ניקוי לרכב4400289

                 1,008₪זמיןמקוריפורשהסט כפות מבריקות4460708

                 1,008₪לא זמיןמקוריפורשהסט כפות לגלגל שחור4460734

0PB1154039\970\997-2 שמן מנוע מסנןPA-1310₪זמיןמקוריפורשה                    

0PB115403A282₪זמיןמקוריפורשה987-2 שמן מסנן                    

0PB115466A ספיידר982מסנן שמן  /GT4220₪לא זמיןמקוריפורשה                    

0PB905612 182₪זמיןמקוריפורשה982מצת התנעה                    

0PC115403 286₪זמיןמקוריפורשה982מסנן שמן                    

8T0127401A 95מסנן סולרB462₪זמיןמקוריפורשה                    

                        7₪זמיןמקוריפורשהGT3שייבה לאגן שמן מנוע 90012300920

                        6₪זמיןמקוריפורשהT-997 שמן אגן לפקק שייבה90012301020

                      11₪זמיןמקוריפורשה9PA/996/986 שמן אגן לפקק שייבה90012310630

                        7₪זמיןמקוריפורשהT/997-T-996 מנוע שמן אגן שייבה90012311830

                      17₪זמיןמקוריפורשהGT3שייבה למסנן שמן90012313130

                      10₪זמיןמקוריפורשה95Bשייבה לאגן שמן 90012315230

                      15₪זמיןמקוריפורשהGT3-3 שמן אגן לפקק שייבה90012315920

                      31₪זמיןמקוריפורשה95B שמן אגן פקק90021900401

                      58₪זמיןמקוריפורשהכללי שמן אגן פקק90021900930

                    470₪זמיןמקוריפורשה95B\970 שמן מסנן94610702275

                 2,557₪לא זמיןמקוריפורשהג" ק15/36בוסטר לילד עם איזופית 95504480618

                 1,061₪זמיןמקוריפורשהלתא מטען קרור תיק95504490230

                    213₪זמיןמקוריפורשה9PA1-D1 שמן מסנן95510722200

                    410₪זמיןמקוריפורשהRT + LT - 9PA' קד מגבים95562893903

                    508₪זמיןמקוריפורשה9PA-1 קדמי מגבים95562893911

                 4,315₪לא זמיןמקוריפורשה95Bגגון לתא חפצים לרכב 95804400025

9.58045E+1192 גומי שחור שטיחים סטA1,008₪זמיןמקוריפורשה                 

                      59₪זמיןמקוריפורשה991פקק לאגן שמן 95810380100

                    243₪זמיןמקוריפורשהHYBRIDמסנן שמן 95810722201

                    253₪זמיןמקוריפורשה92A V-6 שמן מסנן95810722210

                    201₪זמיןמקוריפורשה92A/D שמן מסנן95810722220

                    412₪זמיןמקוריפורשה92A אוויר מסנן95811013010

                    864₪זמיןמקוריפורשה92A-D סולר מסנן95811013410

                    185₪זמיןמקוריפורשה10L AD BLUE 95B אוראה נוזל95811351010

                    171₪זמיןמקוריפורשה95Bמסנן שמן 95811556201

                    628₪זמיןמקוריפורשה9YAמסנן אוויר 95813384300

                    244₪זמיןמקוריפורשהHYBRID 92A/970מצת התנעה 95817022190

                    250₪זמיןמקוריפורשה92A V-6 התנעה מצת95817022290

                    458₪זמיןמקוריפורשה92A למזגן אוויר מסנן95857221901

                    126₪זמיןמקוריפורשה92A-D אחורי מגב95862805002

                    501₪זמיןמקוריפורשה92A-D קדמי מגבים סט95862893901

                    218₪זמיןמקוריפורשה95Bמצת התנעה 95890560100

95B04400001 95-כיסוי חיצוני לרכבB1,945₪לא זמיןמקוריפורשה                 

95B044800431E095 שחור גומי שטיחים סטB1,018₪זמיןמקוריפורשה                 

95B1296200095 אויר מסנןB331₪זמיןמקוריפורשה                    

95B9980010095' קד מגבים סטB313₪זמיןמקוריפורשה                    

                    535₪זמיןמקוריפורשה970 אויר מסנן97011022001

                    333₪זמיןמקוריפורשה970 למזגן אוויר מסנן97057362300
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                    426₪זמיןמקוריפורשה970 קדמי מגבים סט97062890100

                    500₪זמיןמקוריפורשה970' קד מגבים סט97062890300

                 2,476₪לא זמיןמקוריפורשה9J1כבל לרכב חשמלי 971044013

971044660E 45,129₪זמיןמקוריפורשה971סט גנטים               

9710448003G0 1,018₪לא זמיןמקוריפורשה971סט שטיחים גומי אדום                 

9.71045E+11 680₪לא זמיןמקוריפורשה971סט כיסוי לשלט שחור                    

971129620B 608₪זמיןמקוריפורשה971מסנן אוויר                    

971860159B 3,226₪לא זמיןמקוריפורשה971סט גגון לרכב                 

9718644359M0 968₪זמיןמקוריפורשה971סט שטיחי בד שחור                    

971955427A95 אחורי מגבB\970133₪זמיןמקוריפורשה                    

                    473₪זמיןמקוריפורשה971סט מגבים קידמי 971998001

974955427B 9מגבים אחוריYA144₪זמיןמקוריפורשה                    

                 1,558₪זמיןמקוריפורשהSPYDERכיסוי פנימי לרכב 98104400002

                    388₪זמיןמקוריפורשה981 אויר מסנן98111013000

                 1,945₪זמיןמקוריפורשה982כיסוי לרכב פנימי 98204400000

                 1,945₪לא זמיןמקוריפורשה982כיסוי חיצוני לרכב 98204400001

               16,045₪לא זמיןמקוריפורשה982C /982קיט אגזוז ספורט ניקל 98204420101

                 3,556₪לא זמיןמקוריפורשה982מערכת מולטימדייה 98204490006

982129620B 420₪זמיןמקוריפורשה982מסנן אוויר                    

982251187L 3,129₪לא זמיןמקוריפורשה982סופיות אגזוז כסוף                 

                    404₪זמיןמקוריפורשהC/987-987 אוויר מסנן98711013301

                 9,678₪זמיןמקוריפורשה981גלגל הגה אלקנטרה 99104440021

                    302₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לשסתום מילוי אוויר שחור צבעוני99104460266

                    302₪זמיןמקוריפורשהסט כיסויים לשסתום גלגל צבע כסף99104460268

                    273₪זמיןמקוריפורשה92Aכיסוי לשסתום מילוי אוויר כסוף צבעוני  99104460269

9.91045E+13  2,668₪זמיןמקוריפורשה991סט סמלים שחורים אחוריים                 

                    376₪זמיןמקוריפורשה991 דגם אויר מסנן99111013000

                    372₪זמיןמקוריפורשה991T-מסנן אויר 99111013070

                 2,137₪זמיןמקוריפורשהRS GT3-מסנן אוויר99111013092

99155161310OG6754₪לא זמיןמקוריפורשהסט שטיחי בד בורדו                    

                    161₪זמיןמקוריפורשה981+991 למזגן מסנן99157237100

                    466₪זמיןמקוריפורשה981+991 דגם קדמי מגב99162890100

                 1,366₪לא זמיןמקוריפורשה992כיסוי חיצוני לרכב 99204401206

992044660AJ67,489₪לא זמיןמקוריפורשה992נטים שחור "סט ג               

                    552₪לא זמיןמקוריפורשה992סט שטיחים שחור 9920448001

992044800OU6 466₪לא זמיןמקוריפורשה992שטיחי גומי צבע אפור                    

992860159OK1 2,522₪לא זמיןמקוריפורשה992מוטות לגג                 

992955425Y 519₪זמיןמקוריפורשה992מגבים קידמי                    

                    195₪זמיןמקוריפורשה9PA/997/996/986 שמן מסנן99610702055

                    185₪זמיןמקוריפורשהטורבו-2001 996 שמן מסנן99610722553

                    361₪זמיןמקוריפורשה996/ 997 אוויר מסנן99611013152

                    336₪זמיןמקוריפורשה997/987/996/986 קדמי סט מגבים99662890108

                    403₪זמיןמקוריפורשהT-997   אוויר מסנן99711013174

                    571₪זמיןמקוריפורשה997/996/987 אוויר למיזוג מסנן99757121901

                    211₪זמיןמקוריפורשה/997T-/997T-2  מצת התנעה99917010390

                    168₪זמיןמקוריפורשה92A/987-2/987C-2/9PA1/ 970/997-2 מצת התנעה99917013090

                    184₪זמיןמקוריפורשה981+991 דגם התנעה מצת99917015190

                    261₪זמיןמקוריפורשהGT3-3 התנעה מצת99917015391

                    276₪זמיןמקוריפורשה986/996 התנעה מצת99917020791

                    187₪זמיןמקוריפורשה987/997 - התנעה מצת99917022390

                    190₪זמיןמקוריפורשה970/92A/991-T/997T-2/9PA1מצת התנעה  99917022890

                    208₪זמיןמקוריפורשה92A התנעה מצת99917023390

9A110720391 מסנן שמן-GT3-3323₪זמיןמקוריפורשה                    

9A719840500 245₪זמיןמקוריפורשה971מסנן שמן                    

9A7819429 836₪זמיןמקוריפורשה971מסנן מזגן                    

9A790560100 9מצת התנעהYA189₪זמיןמקוריפורשה                    

9A790560150 971/9-מצת התנעהYA267₪זמיןמקוריפורשה                    

9A790560600 185₪זמיןמקוריפורשה982מצת התנעה                    

9P1129620 503₪זמיןמקוריפורשה991מסנן אוויר                    

9P1819631639₪זמיןמקוריפורשה981+991 מזגן מסנן                    

9Y0044004 9כיסוי לרכבY01,943₪לא זמיןמקוריפורשה                 

9Y00448011E0 9סט שטיחים גומיY01,020₪זמיןמקוריפורשה                 

9Y004480180257₪לא זמיןמקוריפורשהשטיחי הגנה לכיסא בטיחות                    

9Y1955329 9סט מגבים קידמיYA406₪זמיןמקוריפורשה                    

N  011175720₪לא זמיןמקוריפורשהפרפר לבורג גלגל ספייר                      

N  01237417₪זמיןמקוריפורשהטבעת אטימה                        

N  013827713₪זמיןמקוריפורשהגומייה אטימה למותח                      

N  0138494 95שייבהB/97010₪זמיןמקוריפורשה                      

N  013849824₪זמיןמקוריפורשהשייבה לאגן שמן                      
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N  0150818 12₪לא זמיןמקוריפורשה971אום לבית צרייה                      

N  01602761- מנוע שמן לאגן פקקD 9PA20₪זמיןמקוריפורשה                      

N  01775389  חניה לפנס נורהPA-1/9PA40₪זמיןמקוריפורשה                      

N  0209063 32₪זמיןמקוריפורשה944בנד סגירה                      

N  038501392' קד לפגוש קליפסA4₪זמיןמקוריפורשה                        

N  10106402 95אום לבורג בית בולםB12₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10241202 95בורג לבית בולםB21₪זמיןמקוריפורשה                      

N  102613114₪לא זמיןמקוריפורשהאום לזרוע                        

N  10272302 95אום לבורג בית מיסבB13₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10314506 95ברגים לתיבת הילוכיםB32₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10413405 9בורג למשאבת מיםYA7₪זמיןמקוריפורשה                        

N  10448504 2₪לא זמיןמקוריפורשה971/בורג לאגן שמן מנוע                        

N  1051840595 הגה לעמוד בורגB15₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10565102 19₪זמיןמקוריפורשה970בורג לגיר                      

N  10570702 95בורג לזרוע מוט מייצבB18₪זמיןמקוריפורשה                      

N  1058210392 שסתומים מכסה בורגA8₪זמיןמקוריפורשה                        

N  10609204 9אום לפין נעילהY02₪לא זמיןמקוריפורשה                        

N  1062590117₪זמיןמקוריפורשהבורג                      

N  1062590221₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת העברה                      

N  10628601 92בורג למשולש עליוןA23₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  10629602 21₪זמיןמקוריפורשה971בורג לגשר קידמי                      

N  10640301 9בורג לבקקס קידמיJ131₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  106531016₪זמיןמקוריפורשהבורג ליחידת חשמל                        

N  10665001 10₪לא זמיןמקוריפורשה971בורג למנוע חשמלי                      

N  106730016₪זמיןמקוריפורשהבורג למנוע                        

N  1068020114₪זמיןמקוריפורשהבורג לזרוע                      

N  1068720110₪זמיןמקוריפורשה971-בורג תושבת מנוע                      

N  10695901 92בורג למשולש תחתוןA49₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  10699401 9בורג לבקקס אחוריJ113₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  10699901 95בורג למוט מייצבB11₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10714801 92בורג לתיבת הילוכיםA4₪לא זמיןמקוריפורשה                        

N  107247017₪זמיןמקוריפורשהבורג לתיבת הילוכים                        

N  10728502 9בורג לבולם אווירJ117₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  1072860132₪זמיןמקוריפורשהבנד לציריה                      

N  1074010132₪זמיןמקוריפורשהבנד לגומייה צרייה                      

N  1074510192 מנוע לקרטר בורגA4₪זמיןמקוריפורשה                        

N  1075020141₪זמיןמקוריפורשהבנד לציריה                      

N  107642016₪זמיןמקוריפורשהבורג לתושבת מנוע                        

N  10770901 95בורג לבית מיסבB15₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10781301 95בורג לתיבת הילוכיםB42₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10782201 95בורג לתושבת מנועB8₪זמיןמקוריפורשה                        

N  10784702 31₪זמיןמקוריפורשה971ברגים למסרק הגה                      

N  10793603 24₪לא זמיןמקוריפורשה971בורג לבית צירייה                      

N  10799301 95בורג לתושבת מנועB10₪זמיןמקוריפורשה                      

N  10806301 5₪זמיןמקוריפורשה971בורג לבית מיסב קידמי                        

N  1082640110₪לא זמיןמקוריפורשהבורג עגול חיצוני משושה                      

N  10827301 7₪לא זמיןמקוריפורשה971בורג למתנע                        

N  10839201 15₪לא זמיןמקוריפורשה971בנד לגומייה צירייה                      

N  90226404 4₪זמיןמקוריפורשה970אום לסעפת יניקה                        

N  90316801 92גומייה לצינור מיםA7₪לא זמיןמקוריפורשה                        

N  9034450120₪זמיןמקוריפורשהגומייה לאינטר קולר                      

N  9036530218₪זמיןמקוריפורשה971/גומייה לצינור קירור                      

N  90405502 25₪זמיןמקוריפורשה970בורג לגלגל תנופה                      

N  90432402 36₪זמיןמקוריפורשה970גומייה לבולם                      

N  904560024₪זמיןמקוריפורשהבורג למנוע חשמלי                        

N  90521604 43₪זמיןמקוריפורשה970גומייה                      

N  90576501117₪זמיןמקוריפורשהגומייה לתיבת הילוכים                    

N  90666003 92גומיות לצינורA18₪זמיןמקוריפורשה                      

N  906854039 -קדמי לקליפר בורגPA37₪זמיןמקוריפורשה                      

N  907579019 -' קד לבטנה אוםPA3₪זמיןמקוריפורשה                        

N  90774002 9בורג לפוליYA114₪זמיןמקוריפורשה                    

N  90806302 9גומייה למשאבת מיםYA47₪זמיןמקוריפורשה                      

N  9080910292 מים לפלנג גומיהA18₪זמיןמקוריפורשה                      

N  90848405מנוע לתושבת אום GT3-322₪זמיןמקוריפורשה                      

N  90871301 92קיט גלגל ספיירA5₪זמיןמקוריפורשה                        

N  90872901  95-מכסה לונטיל בגלגלB20₪זמיןמקוריפורשה                      

N  90887703 95בורג לתיבת הילוכיםBזמיןמקוריפורשה-₪                     

N  90893202 11₪זמיןמקוריפורשה970בורג למכוון גל זיזים                      

N  908946029 - טורבו לגוזון אוםPA 035₪זמיןמקוריפורשה                        

2021 ליינואר 24המחירים בקובץ זה נכונים לתאריך 

 הרצליה8רחוב החושלים , אורכיד ספורטס קארס ישראל בע״מ: כתובת היבואן



03-9190911 פורשה- מחירון חלפים  מ"אורכיד ספורטס קארס ישראל בע

N  90925001 3₪זמיןמקוריפורשה970גומייה לצינור מים                        

N  9092500225₪זמיןמקוריפורשהגומייה לנשם מנוע                      

N  90929401 9בורג לגלגל תנופהY018₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  9095300481₪לא זמיןמקוריפורשהקליפס לריפוד                      

N  90976302 95בורג לטרברסה אחוריB35₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  909816017₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור מצנן שמן                        

N  9101910142₪לא זמיןמקוריפורשהגומיה לצינור אנטרקולר                      

N  9103010292 הילוכים תיבת בורגA21₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91056801 92 970/גומייה לסולונוידA25₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91069601 4₪זמיןמקוריפורשה970בורג לצינור גיר                        

N  910718019בורג לקומפרסורY012₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  91073402 95בורג לתושבת מנועB19₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91095601 9גומייה לבולםPA143₪זמיןמקוריפורשה                      

N  910967012₪זמיןמקוריפורשהבורג ראש עגול מנוע חשמלי                        

N  91096801 95בורג לכיסוי תיבת העברהB4₪זמיןמקוריפורשה                        

N  91097302 95בורג למוח גירB6₪זמיןמקוריפורשה                        

N  911014019 - מנוע שמן שייבה לאגן+  פקקPA16₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91105601 18₪זמיןמקוריפורשה970בורג לגיר                      

N  9112610112₪זמיןמקוריפורשהבורג לאקטואטור גל זיזים                      

N  911266014₪זמיןמקוריפורשהבורג לפלטה                        

N  91126801 95בורג לקליפרB16₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91129801 95בורג לגירB45₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91136102 92בורג למנועA7₪זמיןמקוריפורשה                        

N  91145101 95בורג לגשר תיבת הילוכיםB18₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91148901 בורג לגשר אחוריGT3 RS (ריקול-'WF99)33₪לא זמיןמקוריפורשה                      

N  91150701 95ברגים לתיבת הילוכיםB22₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91151101 95-בורג טרברסה קדמיB16₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91153201 92בורג לתיבת הילוכיםA37₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91153202 27₪זמיןמקוריפורשה971ברגים לגיר                      

N  911572027₪זמיןמקוריפורשהבורג למנוע                        

N  91174801 18₪לא זמיןמקוריפורשה970ברגים לגיר                      

N  9118370192 לקליפר בורגA35₪זמיןמקוריפורשה                      

N  91243701 8₪זמיןמקוריפורשה971ברגים לפחית מנוע                        

N  91244201 92בורג לתיבת הילוכיםA6₪זמיןמקוריפורשה                        

N  91244301 33₪לא זמיןמקוריפורשה971בורג לגשר קידמי                      

N  91251301 24₪לא זמיןמקוריפורשה971ברגים לתושבת גיר                      

N  91256501 9בורג לגשרJ125₪לא זמיןמקוריפורשה                      

PAB103211521₪זמיןמקוריפורשהצינור נשם                    

PAB121115B 9טרמוסטטYA1,556₪זמיןמקוריפורשה                 

PAB129609 920₪לא זמיןמקוריפורשה971צינור למערכת פליטה                    

PAB13150395 970 שסתוםB 92A EGR3,020₪לא זמיןמקוריפורשה                 

PAB2015492,232₪זמיןמקוריפורשהווסת לחץ                 

PAB253115 9אטם למימר קטליטיYA71₪לא זמיןמקוריפורשה                      

PAB254200AX22,839₪זמיןמקוריפורשהממיר קטליטי ימין               

PAB254800CX 9מימר קטליטיYA35,726₪לא זמיןמקוריפורשה               

PAB398001E 9סט אטמים לגירYA934₪זמיןמקוריפורשה                    

PAB513035A 9בולם אחורי שמאלYA5,674₪זמיןמקוריפורשה                 

PAB61216154₪זמיןמקוריפורשהאטם לסרוו בלמים                      

PAB61416120 9צינור בלם קידמי שמאלYA216₪זמיןמקוריפורשה                    

PAB61416220 9צינור בלם קידמיYA216₪זמיןמקוריפורשה                    

PAB616007 9מדחס לבולםYA15,871₪זמיןמקוריפורשה               

PAB69818195₪זמיןמקוריפורשהברגים לסרוו בלמים' סט                      

PAB698181A282₪זמיןמקוריפורשהבורג לשסתום בלמים                    

PAB81943900  9מסנן מזגןYA766₪לא זמיןמקוריפורשה                    

PAB81943920 95פילטר מזגןB317₪זמיןמקוריפורשה                    

PAB820511C1,561₪זמיןמקוריפורשהמנוע מפעיל תריסים                 

PAB823533  OT5 92כיסוי לפתיחת מכסה  מנועA400₪זמיןמקוריפורשה                    

PAB823533D 1E0256₪זמיןמקוריפורשהכיסוי לפתיחת מכסה מנוע                    

PAB825236 9פלסטיק ריצפהYA939₪זמיןמקוריפורשה                    

PAB901623A204₪לא זמיןמקוריפורשהמחבר צינור מים                    

PAB915682M מטען פנימיHV16,742₪לא זמיןמקוריפורשה               

PAB91930900107₪זמיןמקוריפורשהמצת אחורי                    

PAB955651582₪לא זמיןמקוריפורשה997-משאבה למתיז מים                    

PAB99890700 9סט גומיות למזרק דלקY0153₪לא זמיןמקוריפורשה                    

PAC100031FX 9מנוע חלקיY0152,253₪לא זמיןמקוריפורשה             

PAC100031X153,190₪לא זמיןמקוריפורשהמנוע חלקי             

PAC103210E 92צינור נשםA722₪לא זמיןמקוריפורשה                    

PAC115401 1,177₪זמיןמקוריפורשה971בית פילטר שמן                 

PAC121018A 92משאבת מיםA HYBRID3,124₪זמיןמקוריפורשה                 
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PAC131969 95משאבת אוראהB11,486₪לא זמיןמקוריפורשה               

PAC145689 9אגזוז טורבוY019,828₪לא זמיןמקוריפורשה               

PAC145701 27,929₪זמיןמקוריפורשה971/טורבו               

PAC145702 27,067₪לא זמיןמקוריפורשה971/טורבו               

PAC325330 95מסנן שמן תיבת הילוכיםB225₪זמיןמקוריפורשה                    

PAC906054E 637₪זמיןמקוריפורשה971חיישן לחץ דלק                    

PAC906265A 1,833₪זמיןמקוריפורשה971חיישן למדה לפני ממיר שמאל                 

PAC906265B  2,248₪זמיןמקוריפורשה971חישן חמצן לפני מימיר ימין                 

PAE906051637₪זמיןמקוריפורשהחיישן דיפרנציאלי                    

PAF003923 12₪זמיןמקוריפורשה982אום לבולם אחורי                      

PAF005499 95אטם למסנן שמן תיבת הילוכיםB69₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF00761200 9פין נעילה למדחסY018₪לא זמיןמקוריפורשה                      

PAF007957 92בורג לסרן אחוריA20₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF008126 12₪זמיןמקוריפורשה987ברגים למשאבת ואקום                      

PAF00813418₪זמיןמקוריפורשה970 זיזים לגל בורג                      

PAF0081509 תזמון למכסה בורגPA-16₪זמיןמקוריפורשה                        

PAF00827336₪זמיןמקוריפורשהגומייה לצינור מים                      

PAF008276 27₪זמיןמקוריפורשה982טבעת אטימה                      

PAF00830954₪זמיןמקוריפורשהכללי שמן אגן פקק                      

PAF00836116₪זמיןמקוריפורשהבורג לפולי מנוע                      

PAF008476 110₪זמיןמקוריפורשה991גומייה                    

PAF008757 76₪זמיןמקוריפורשה991אום לבורג                      

PAF00892396₪לא זמיןמקוריפורשהבורג לצינור טורבו                      

PAF0138159 מנוע שמן אגן לפקק שייבהPA-1D22₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF1052348₪זמיןמקוריפורשהבורג לציריה                        

PAF106558 9בורג לזרועY025₪לא זמיןמקוריפורשה                      

PAF107190A 95בורג לגשרB13₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF107599 95בורג לגל הינעB17₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF107722 95טבעת לגל הינעB22₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF10840315₪זמיןמקוריפורשה991 אטימה טבעת                      

PAF10845800970 תחתון לגשר בורג-T43₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF10848901 92בנד לגל הינעA11₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF904411 95בורג לצירייהB12₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF90665122₪זמיןמקוריפורשה997-2 תנופה לגלגל בורג                      

PAF909664 9אום למיסב קידמיJ113₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF90991392 תחתון מגן בורגA45₪לא זמיןמקוריפורשה                      

PAF90998773₪זמיןמקוריפורשה970 מנוע לתושבת בורג                      

PAF91005992 ארכובה לגל לפולי בורגA20₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF9100939 קדמי לטרברסה בורגPA45₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF91014492 קדמית לטרברסה בורגA45₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF911296 9בורג לתיבת הילוכיםYA37₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF911476 95בורג לקליפר קידמיB23₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF91151118₪זמיןמקוריפורשהבורג ליחידת ממסר                      

PAF91156195 מנוע לשלדה בורגB26₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF911679 95פקק לאגן שמןB/97031₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF91184301 92בורג למתלה קידמיA53₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF91237901 92בורג למתלה קידמיA55₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF91240001 92בורג לתושבת גירA32₪זמיןמקוריפורשה                      

PAF912721 9בורג לגשר קידמיJ173₪לא זמיןמקוריפורשה                      

T.10495₪זמיןתחליפיפורשהמזרק זרחן למערכת מיזוג                      

T.114119₪זמיןתחליפיפורשהנוזל קוטל בקטריות למיזוג אוויר                    

T.115 שמן - תרסיס ניקוי פיחEGR200₪זמיןתחליפיפורשה                    

T.12010₪זמיןתחליפיפורשהסוללה לשלט                      

T.2004₪זמיןתחליפיפורשהנורה תקע ללא בסיס                        

T.20419₪זמיןתחליפיפורשהנורה אור פנימי                      

T.207 12נורת  בננהV5₪זמיןתחליפיפורשה                        

T.210 נורה ראשיתH-7 (ויריט)32₪זמיןתחליפיפורשה                      

T.300 20₪זמיןתחליפיפורשה אמפר5נתיך                      

T.302 20₪זמיןתחליפיפורשה אמפר15נתיך                      

T.303 20₪זמיןתחליפיפורשה אמפר20נתיך                      

T.305 20₪זמיןתחליפיפורשה אמפר30נתיך                      

T.306 20₪זמיןתחליפיפורשה אמפר7.5נתיך                      

T.307 19₪זמיןתחליפיפורשה אמפר מקסי כתום40נתיך                      

T.400 חומר מנקה מערכת הזרקה   בנזין-('WURTH)95₪זמיןתחליפיפורשה                      

T.401 דיזל -חומר ניקוי מערכת הזרקה(WURTH)95₪זמיןתחליפיפורשה                      

V04015800A204₪זמיןמקוריפורשהכללי קישוט לפסיי הדבקה סרט                    

V04015953D 9שלט לדלתJ16,318₪לא זמיןמקוריפורשה                 

V04016000Bשלט רכב-WKK84,106₪זמיןמקוריפורשה ריקול                 

V040160011,035,522₪זמיןמקוריפורשהארון טעינת מצברים          
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V04016001AE6,255₪לא זמיןמקוריפורשהשלט לדלת                 

V04016001F188,277₪זמיןמקוריפורשהסט מצברים לטעינה             

V04016001J207,104₪זמיןמקוריפורשהמטען מהיר לרכב חשמלי             

V04016001M67,364₪לא זמיןמקוריפורשהמטען מהיר לרכב חשמלי               

WAP0207810L דגם רכבTAYCAN 4S335₪זמיןמקוריפורשה                    

WAP0217800L דגם רכב טייקאן טורבוS1,185₪לא זמיןמקוריפורשה                 

WAP0300010L0MR 73₪זמיןמקוריפורשהמרטיני - 11כיסוי לאייפון                      

WAP0300020L917 32₪זמיןמקוריפורשה917 פרו 11כיסוי לאייפון                      

WAP0300070L0MR 73₪זמיןמקוריפורשה פרו מרטיני11כיסוי לאייפון                      

WAP0300080L917 73₪זמיןמקוריפורשה917 -11כיסוי לאייפון                      

WAP0300170E346₪זמיןמקוריפורשה5 לאייפון כיסוי                    

WAP0300200E479₪לא זמיןמקוריפורשהאשראי לכרטיסי ארנק                    

WAP0303050L76₪לא זמיןמקוריפורשהמחזיק מפתחות גלגל                      

WAP0400040J 4בימבה ירוקהS641₪לא זמיןמקוריפורשה                    

WAP0500040LFMS105₪זמיןמקוריפורשהבקבוק שתייה                    

WAP0500900LHRT73₪זמיןמקוריפורשה"מחזיק מפתחות מחורר ביז                      

WAP0500920E112₪לא זמיןמקוריפורשהאדום מפתחות מחזיק                    

WAP0500950E150₪לא זמיןמקוריפורשהכחול  מפתחות מחזיק                    

WAP0500960E101₪לא זמיןמקוריפורשהלבן מפתחות מחזיק                    

WAP0501200G272₪לא זמיןמקוריפורשהפקק לבקבוק יין                    

WAP0502000MSTHזמיןמקוריפורשהמחזיק עטים-₪                     

WAP0504250J138₪לא זמיןמקוריפורשהכוס טרמי                    

WAP0505700J302₪זמיןמקוריפורשהמטרייה מרטיני                    

WAP0506030L0MR153₪זמיןמקוריפורשהכוסות אספרסו מרטיני                    

WAP0507470HU S B  271₪זמיןמקוריפורשה גיגה8דגם פנמרה                    

WAP0509450K 911ספל שחור לבן  עים כיתוב CARRERA271₪זמיןמקוריפורשה                    

WAP0700030M9171,524₪זמיןמקוריפורשהשעון יד                 

WAP0800020C158₪לא זמיןמקוריפורשהכובע פורשה שחור                    

WAP0800040C158₪לא זמיןמקוריפורשהסמל+לבן כובע                    

WAP0800050C158₪לא זמיןמקוריפורשהסמל+שחור כובע                    

WAP0808100K363₪זמיןמקוריפורשהעכבר למחשב מרטיני                    

WAP4200020KHTP 184₪זמיןמקוריפורשה928כובע פורשה                    

WAP4500010H158₪זמיןמקוריפורשהאדום/כובע אפור                    

WAP5400030K0SP137₪זמיןמקוריפורשהמטרייה                    

WAP54500L0J270₪לא זמיןמקוריפורשהפולו שחור עם כיתוב פורשה                    

WAP5500010G132₪לא זמיןמקוריפורשהכחול מרטיני כובע                    

WAP5500010J כובע מרטיניRACING184₪לא זמיןמקוריפורשה                    

WAP55800S0LMRHלא זמיןמקוריפורשהמעיל נשים-₪                     

WAP55900L0LMRH798₪זמיןמקוריפורשהמעיל לגברים                    

WAP56000M0J738₪לא זמיןמקוריפורשהמעיל כחול לגברים מרטיני                    

WAP71200L0K1,391₪זמיןמקוריפורשהמעיל גברים שחור                 

WAP71200M0K1,391₪לא זמיןמקוריפורשהמעיל גברים שחור                 

WAP71800L0K חולצת פולו אפור מידהL501₪זמיןמקוריפורשה                    

WAP75000L0Bשחור פולו חולצה L438₪זמיןמקוריפורשה                    

WAP75100L0Bלבן פולו חולצה -L437₪זמיןמקוריפורשה                    

WAP7510XL0B חולצת פולו לבןXL263₪לא זמיןמקוריפורשה                    

WAP8000020LFMS כובע אדום עם כיתובPORSCHE EXPERIENCE185₪זמיןמקוריפורשה                    

WAP8000030LFMS כובע לבן עם כיתובPORSCHE EXPERIENCE185₪זמיןמקוריפורשה                    

WAP80700L0J1,096₪לא זמיןמקוריפורשהמעיל מוטורספורט שחור אדום לבן                 

WAP8200010K158₪זמיןמקוריפורשהכובע שחור טורבו                    

WAP94200M0K798₪לא זמיןמקוריפורשהמעיל נשים                    

WAP94300M0K 374₪לא זמיןמקוריפורשה911טישרט שחור                    

WHT000884 92גומיה למרסס סולרA15₪זמיןמקוריפורשה                      

WHT00170318₪זמיןמקוריפורשה970 לאלטרנטור בורג                      

WHT002287B 9גומייה לראש מנועY037₪לא זמיןמקוריפורשה                      

WHT00321192- בורג לתיבת העברהA14₪זמיןמקוריפורשה                      

WHT003271 92מוביל לגירA14₪לא זמיןמקוריפורשה                      

WHT003818 95בורג למשולש תחתוןB127₪זמיןמקוריפורשה                    

WHT0045710092 לקליפר בורגA 97031₪זמיןמקוריפורשה                      

WHT0045720058₪זמיןמקוריפורשה970 לקליפר בורג                      

WHT0047500092 אמצעי אויר לכונס קליפסיםA9₪זמיןמקוריפורשה                        

WHT004756 95בורג לטרברסה אחוריB45₪לא זמיןמקוריפורשה                      

WHT004793A 28₪זמיןמקוריפורשה970גומייה לראש מנוע                      

WHT004874 92בורג לאגן שמןA14₪זמיןמקוריפורשה                      

WHT004898 95אום לזרוע תחתוןB28₪זמיןמקוריפורשה                      

WHT004955A13₪זמיןמקוריפורשה997 הגה למסרק בורג                      

WHT005156 102₪זמיןמקוריפורשה971גומייה לתיבת הילוכים                    

WHT00515714₪זמיןמקוריפורשהגומייה לגל הינע                      

WHT005184 92גומייה למשאבת דלק לחץ גבוההA97₪זמיןמקוריפורשה                      
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03-9190911 פורשה- מחירון חלפים  מ"אורכיד ספורטס קארס ישראל בע

WHT005372 95-בורג טרברסה קדמיB22₪זמיןמקוריפורשה                      

WHT005819 8₪לא זמיןמקוריפורשה971אום למנוע חשמלי                        

WHT006151 9אום לנבהY025₪לא זמיןמקוריפורשה                      

WHT006542 92בורג לנבהA31₪זמיןמקוריפורשה                      

WHT006917 9בורג לזרוע מוט מייצבY015₪לא זמיןמקוריפורשה                      

WHT007021 53₪זמיןמקוריפורשה991אום לנבה אחורי                      

WHT008186 בורג לקליפרGT3129₪זמיןמקוריפורשה                    

WHT00872721₪לא זמיןמקוריפורשה997-2 אחורי לאקס בורג                      

X955611085009 אמפר-110 ורטא  לקאיין מצברPA2,850₪זמיןתחליפיפורשה                 

X95861109221 6,164₪זמיןמקוריפורשה אמפר95מצבר ורטה                 

X99610603752 8,500₪לא זמיןתחליפיפורשה996מצנן קירור                 

X99963107090 נורת קסנון וירטD3S1,326₪זמיןתחליפיפורשה                 

X99963113391 נורתH7289₪לא זמיןתחליפיפורשה לבן                    

XN  10733301 סט נורותH15609₪לא זמיןתחליפיפורשה  לבן                    

XN  90806302 9גומייה למשאבת מיםYA16₪זמיןתחליפיפורשה                      
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