
סיווג הפריט(מ"לא כולל מע₪ )מחיר לצרכן תיאורט"מק

MX-00059527מקורי113.3צופר

MX-B00004041DELIVER9מקורי1.34 אום

MX-B00004084  בורגEDELIVER31.2מקורי

MX-B00004090DELIVER9מקורי2.1 בורג

MX-B00004108 בורג למנעול דלת קדמיתEDELIVER32.7מקורי

MX-B00004303  טבעת מרווחEDELIVER90.3מקורי

MX-B00004848 ברגים לנבה אחוריתEDELIVER95.1מקורי

MX-B00004857 בורג ציר עליון לדלת הזזהEDELIVER31.1מקורי

MX-B00004878 ברגים למצלמה אחוריתEDELIVER91.2מקורי

MX-B00004953 אום לפתוח קדמי ראשיEDELIVER93.9מקורי

MX-B00004979 בורגEDELIVER31.1מקורי

MX-4000022מקורי8197.81ברקטים לקומפרסור של המקסוסים

MX-B00005177 בורג לבריחEDELIVER30.8מקורי

MX-B00005180 בורג תחתון לתותב גומי קפיץ עליםEDELIVER927.32מקורי

MX-B00005209 בורג למדחס מזגןEDELIVER96.3מקורי

MX-B00005378 בורגEDELIVER92.7מקורי

MX-B00003507 אום לידית פתיחת דלת צדEDELIVER30.5מקורי

MX-B00003508 אום ציר תחתון לדלת צדEDELIVER30.4מקורי

MX-B00003522 בורג למנעול דלת אחוריתEDELIVER92.4מקורי

MX-B00004035  בורגEDELIVER31.2מקורי

MX-B00004085 בורגEDELIVER90.9מקורי

MX-B00004101 בורג למנעול דלת אחוריתEDELIVER92.4מקורי

MX-B00004111 בורגEDELIVER90.9מקורי

MX-B00004137 ברגים למצלמה אחוריתEDELIVER92.1מקורי

MX-B00004152 תפסן לאנטנהEDELIVER91.76מקורי

MX-B00004153 בורג לתושבת קליפרEDELIVER95.7מקורי

MX-B00004199 ברגים לחלקי מעטפת אחוריםEDELIVER30.5מקורי

MX-B00004682DELIVER9 בורג לחיישן ABSמקורי1.8 קדמי

MX-B00005382מקורי0.5בורג למחבר פין נעילה

MX-B00006009DELIVER9מקורי1.2 בורג למשאבת שמן מכלול

MX-C00000022-A007מקורי201.8חגורת בטיחות למושב קדמי

MX-C00000047מקורי1275.9מתנע

MX-C00000073מקורי4047.14דגם ארוך-מדחס מזגן

MX-B00004748קדמית +פחית מרווח לנבה אחוריתEDELIVER919.63מקורי

MX-B00004799  אום  לתותב גומי קפיץ עליםEDELIVER96מקורי

MX-B00004865DELIVER9מקורי0.8 אום

MX-B00004966ימין +ברגים לתושבת מנוע שמאלEDELIVER913.81מקורי

MX-B00005257 ברגים חלקי מעטפת קדמיתEDELIVER30.8מקורי

MX-B00005299 דיסקיתEDELIVER91.07מקורי

MX-B00005330 בורגEDELIVER92.1מקורי

MX-B00005501 אוםEDELIVER92.1מקורי

MX-B00005805 אום תחתון לבולם זעזועים אחוריEDELIVER97.5מקורי

MX-B00005828 בורג למכלול נעילהEDELIVER93.6מקורי

MX-B00006050DELIVER9מקורי9.61 בורג למשאבת שמן מכלול

MX-C00000001מקורי883.54פנס ראשי שמאל

MX-C00000029מקורי238.08סליל חשמלי

MX-C00001339DELIVER9מקורי628.18 תושבת מנוע שמאל

MX-C00001351מקורי210.83ציר תחתון לדלת קידמית

MX-C00001352מקורי141.9ציר עליון לדלת קידמית

MX-C00002017-4100מקורי6532.6דלת אחורית ימין

MX-C00002046 מודולטור ואקוםEGR510.19מקורי

MX-C00000042מקורי15.07מיקרו-ממסר

MX-C00000109-F003מקורי117.09פינה צד ימין

MX-C00001302מקורי698.99פלטה לחץ למצמד

MX-C00001496מקורי1520.03מכלול מגבר בלם

MX-C00001524מקורי412.77מותחן לרצועת מנוע

MX-C00001632 חיישןMAF652.95מקורי

MX-C00002278מקורי311.4בריח לדלת קדמית צד שמאל

MX-C00002406מקורי74.84מיכל עיבוי

MX-C00002690מקורי823.83מאוורר

mx-C00003101 חיישןABSמקורי135.41 אחורי

MX-C00002271 מקורי103.85אחורית/נהג- ידית חיצונית לדלת

MX-C00002300-F001מקורי79.93מנעול דלת צד ימין

MX-C00002429מקורי828.58מאוורר ראשי

MX-C00003137מקורי95.4מסגרת שמשה אחורית

MX-C00003199מקורי214.72מכלול תפוח

MX-C00003231מקורי585דיסק בלם אחורי



MX-C00003481מקורי6007.83מסרק הגה

MX-C00003661מקורי1003.64משולש צד ימין

MX-C00004163-4100מקורי3895.18מכלול תת הרכבה מתחת לעמוד צד ימין

MX-C00004265-4100מקורי260.9גומי אטימה לפנל אחורי

MX-C00003208 ידית נעילה וכבל לפתיחת מושב EDELIVER3403.32מקורי

MX-C00003329מקורי6.03דסקית לנבה

MX-C00003413 פנסים קדמיים תחתונים שמאלEDELIVER323.1מקורי

MX-C00003518מקורי855.26קליפר קדמי ימין

MX-C00003519מקורי303.55'דיסק בלם קד

MX-C00003529מקורי40.17שסתום

MX-C00004150DELIVER9מקורי1.79 קליפס למכסה מנוע עליון

MX-C00004548 בורג לרמקוליםEDELIVER31.33מקורי

MX-C0000571210-מיני פיוזA1.59מקורי

MX-C0000571860-פיוזA5.39מקורי

MX-C00013512מקורי206.79מוט קצה הגה

MX-C00013513מקורי30.6גומיות אבק למסרק הגה

MX-C00013527מקורי149.39רפידות בלם יד

MX-C00013560מקורי8.31גומיה לדוושה

MX-C00013596-A013מקורי126.13ידיות נהג

MX-C00013597-A013מקורי137.13ידיות נהג

MX-C00013614מקורי558.2מפוח

MX-C00013616מקורי94.6נגד מהירויות

MX-C00013618מקורי249.04שסתום התפשטות

MX-C00013622מקורי128.77מפעיל מצבי מיזוג אוויר

MX-C00013623מקורי111.61ברז חימום

MX-C00013755-4100מקורי983.4פנל לדלת הזזה ימין

MX-C00014528מקורי202.5אטם למכסה

MX-C00014554מקורי254.1אטם בית גלי זיזים

MX-C00004285מקורי0.86אופ קפיצית

MX-C00004311-4100מקורי565.7מסילה תחתונה

MX-C00004312-4100מקורי932פנל עליון חיצוני צד ימין לדלת אמצעית

MX-C0000571640 (ריבוע)פיוזA5.39מקורי

MX-C00006588מקורי111.19זרוע מגב

MX-C00014558מקורי39.82שסתום יניקה

MX-C00014575מקורי8.8טבעת אטימה לגל ארכובה

MX-C00014584מקורי466.5טלטל

MX-C00014586מקורי97.5שסתום מרסס שמן

MX-C00014600מקורי17.7אטם

MX-C00014634מקורי168.86מסנן שמן

MX-C00014636מקורי13.3פקק ריקון שמן מנוע

MX-C00014652מקורי2.1טבעת למשאבת מים

MX-C00014705מקורי23.4אום

MX-C00014732מקורי34.5טבעת למצנן שמן

MX-C00015165כבל תיבת הילוכים(WIA)125.6מקורי

MX-C00016128מקורי84.8שסתום לחץ שמן

MX-C00016145מקורי961.8בורג ראש מנוע

MX-C00016706 תושבת למצתEDELIVER99.14מקורי

MX-C00017002מקורי784.84אטם גל זיזים קדמי

MX-C00017013מקורי205.49פין מוביל גל זיזים

MX-C00017021מקורי260.81חולץ גל ארכובה

MX-C00006599מקורי107.86זרוע מגב

MX-C00006602מקורי468.94מנוע מגב

MX-C00010205מקורי18.71ממסר

MX-C00012877-4100מקורי6018.22דלת אחורית

MX-C00013563מקורי53.1מראה קטנה לבית מראה צד שמאל

MX-C00017044מקורי970.04מפריד

MX-C00017095מקורי2110.6שמשה אחורית צד שמאל

MX-C00017215מקורי881.08מיסב נבה קידמית

MX-C00018966 אום לבורג מגן גלגלEDELIVER30.7מקורי

MX-C00020489 בורג לדלת הזזהEDELIVER34.5מקורי

MX-C00013576מקורי17.77מיכל נוזל שמשות

MX-C00013585 מנורה לפנס תאורה פניימיEDELIVER310.36מקורי

MX-C00013594 אור עצירה לפנס אחוריEDELIVER321.84מקורי

MX-C00013619מקורי99.86מסנן מזגן

MX-C00013833מקורי141.04חיישן אור רוורס

MX-C00014083-4100מקורי13546.9דלת הזזה ימין

MX-C00014506מקורי50.5מסב קדמי לגל ארכובה

MX-C00014515מקורי121.7מחזיר שמן מנוע קדמי



MX-C00014530מקורי3.1טבעת למרסס דלק

MX-C00023912מקורי3791.06ערכת תיקון מרסס

MX-C00025126 בורגEDELIVER92.1מקורי

MX-C00026278 קפיץ אבטחה לכבל בלם ידEDELIVER93.05מקורי

MX-C00026293מקורי10.6על הדלת (צד)תופסן לדלת הזזה

MX-C00027671מקורי847.7מנעול לדלת הזזה

MX-C00028289מקורי1348.15מתנע

MX-C00030141-4100 פנל פנימי תחתון מעל גלגל ימיןEDELIVER93558.01מקורי

MX-C00030142-4100 פנל פנימי קדמי שמאל מעל גלגלEDELIVER93558.01מקורי

MX-C00030158-4100 פנל צד אחורי ימיןEDELIVER911211.23מקורי

MX-C00030844מקורי18.55ץ תאורה פנימית'סווי

MX-C00033362מקורי57.65כיסוי גלגל

MX-C00033420מקורי1422.98לוח שעונים

MX-C00033950מקורי182.12חיישן מהירות גל ארכובה

MX-C00033959מקורי60מחזיר שמן מנוע קדמי

MX-C00034175מקורי61.48קופלונג לתיבת הגה

MX-C00034864 ניקל ימין לפגוש קדמיEDELIVER3229.9מקורי

MX-C00034998מקורי57מיסב ראשי לגל ארכובה

MX-C00035460מקורי121.71כבל

MX-C00035739מקורי185.3צינור אוויר ממסנן לטורבו

mx-C00036167מקורי112.65חיישן מסנן סולר

MX-C00036452מקורי7.14שפריצר מגבים

MX-C00037389מקורי266.08מוט לגלגל הגה

MX-C00014573מקורי432.9אטם אחורי גל ארכובה

MX-C00014576מקורי16טבעת אטימה לגל ארכובה

MX-C00014585מקורי34.8בורג לטלטל

MX-C00014638מקורי136.13אטם אגן שמן

MX-C00014649מקורי9.2אטם לסעפת כניסה למשאבת מים

mx-C00014660מקורי91.57חיישן חום מנוע

MX-C00014687מקורי300.91רצועת תזמון

MX-C00014767מקורי335.9צינור ממשאבת דלק למזרק

MX-C00016243מקורי289.2מנעול הגה

MX-C00016562 אום לידית פתיחת דלת קדמיתEDELIVER30.4מקורי

MX-C00016997מקורי118.31פיני תזמון גל זיזים

MX-C00016999מקורי326.65אטם גל זיזים

MX-C00017004מקורי250.01שרוול

MX-C00017007 חולץInjector1075.16מקורי

MX-C00017030מקורי231.38מכוון מותחן

MX-C00017034מקורי411.99ברגים

MX-C00017042מקורי121.18פקק/כפתור

MX-C00037476מקורי718.2שמשה דלת אח שמאל

MX-C00037525מקורי848.2קפיץ עלה אחורי

MX-C00038255מקורי305.13גריל

MX-C00038549 אוםEDELIVER30.7מקורי

MX-C00039433מקורי346.38צינור לאינטרקולר

MX-C00040010DELIVER9מקורי3.63 תפס חיישן טמפרטורת אוויר

mx-C00040454מקורי1619.42מראה קדמית צד ימין

MX-C00040648 נורה לפנס אחוריEDELIVER329.85מקורי

MX-C00042736מקורי1762.57ימין-ציריה

MX-C00043556-4100 פנל פנימי אמצעי עליוןEDELIVER94676.77מקורי

MX-C00045481מקורי305.13גריל

MX-C00046455מקורי13769.07מדגש טורבו

MX-C00046488  יחידתEGR4703.44מקורי

MX-C00017045מקורי284.23ידית אוניברסלית

MX-C00017046מקורי129.54פין

MX-C00017050מקורי442.99תושבת מנוע

MX-C00017103מקורי2110.6שמשה אחורית צד ימין

MX-C00017356מקורי16.8טבעת למרסס דלק

MX-C00017590מקורי20166.67מחשב דיאגנוסטיקה

MX-C00017591מקורי5561.11כבל חשמלי למכשיר דיאגנוסטיקה

MX-C00047650 פנס אחורי ראשי שמאלEDELIVER321520.4מקורי

MX-C00047731 פנס תאורה פנימי בתא נוסעיםEDELIVER3138.72מקורי

MX-C00049984-4100 פנל אחורי לדלת שמאלEDELIVER928656.05מקורי

MX-C00050124 מכלולCSC857.57מקורי

MX-C00050837 שמשה קדמית ללא מראה פנימיתEV802277.6מקורי

MX-C00023611מקורי305.81חלון צד שמאל

MX-C00023759מקורי115.94ידית דלת הזזה

MX-C00024009מקורי274גומיית חלון לדלת קדמית ימין



MX-C00024572מקורי90.33צינור בלם

MX-C00026294מקורי16.7על המשקוף (צד)תופסן לדלת הזזה

MX-C00027104 חיבורים בגגEDELIVER3323.43מקורי

MX-C00027374 תפס לפנס ראשיEDELIVER343.2מקורי

MX-C00027739מקורי69.07מכלול בית מנורות צד שמאל

MX-C00028801מקורי248.32ציר מושלם

MX-C00030743מקורי927.6בית פילטר סולר קומפלקט

MX-C00030864מקורי427.53חיישן טמפרטורה

MX-C00031533DELIVER9מקורי4.54 תפס חיישן טמפרטורת אוויר

MX-C00031783מקורי37.7מחזיר אור אחורי שמאל

MX-C00031784מקורי37.7מחזיר אור אחורי ימין

MX-C00053475מקורי6.34טבעת אטימה

MX-C00054625DELIVER9מקורי2.1 בורג

MX-C00056653 פנס קדמי ראשי שמאלEDELIVER39289.6מקורי

MX-C00059723 אום לפגוש אחוריEDELIVER31.8מקורי

MX-C00060379 סמל אחוריMaxcus101.17מקורי

MX-C00060999 שמשה קדמיתDELIVER95648.72מקורי

MX-C00062050 (דלת)דלת צד-נועל EDELIVER318.57מקורי

MX-C00064218מקורי182.4גומי אטימה לדלת הזזה שמאל

MX-C00065059מקורי6.3בורג לחגורת בטיחות

MX-C00032670-4100מקורי8622.35מסגרת קידמית לדלת ימין

MX-C00032808מקורי118.95מסנן אוויר

mx-C00033427מקורי2746.47אלטרנטור

MX-C00033625 חיישן בקרת מיזוגEDELIVER328.63מקורי

MX-C00033890מקורי14.1חובק

MX-C00034841 ניקל שמאל לפגוש קדמיEDELIVER3229.9מקורי

MX-C00034867 כיסוי לוו גרירה קדמיEDELIVER348.5מקורי

MX-C00036166מקורי396.86מסנן דלק

MX-C00036351-Bמקורי471.83משכך זעזועים מתלה אחורי

MX-C00037477מקורי718.2שמשה דלת אח ימין

MX-C00038054מקורי103.1ספוילר קדמי תחתון ימין

MX-C00038412 ציריה קדמית ימיןV802433.8מקורי

MX-C00039431מקורי196.55צינור גומי

MX-C00039781מקורי11.6טבעת

mx-C00040455מקורי834.44מראה קדמית צד שמאל

MX-C00066025מקורי762.1מכלול כיסוי מצמד

MX-C00066125 חיישןNOX3136.25מקורי

MX-C00066572מקורי1574.83מחשב ניהול בודי

MX-C00066709מקורי7.42תומך פגוש קדמי

MX-C00068905מקורי328.5ציר למרכז דלת

MX-C00071231מקורי65.46מכלול בית מנורות צד ימין

MX-C00071232מקורי106.5פין נעילה תחתון צד שמאל

MX-C00071311 חישןASM65.51מקורי

MX-C00072623 גומי אטימה עליון לדלת אחוריתEDELIVER9148.25מקורי

MX-C00072964מקורי682.47פגוש קידמי

MX-C00073637 כבל אמצעי לבלם ידEDELIVER9111.58מקורי

MX-C00073987 רדיאטורDELIVER91731.37מקורי

MX-C00074009DELIVER9מקורי1217.24 בית מצערת

MX-C00074198 מסנן מזגןEDELIVER999.02מקורי

MX-C00074401 דוושת גזEDELIVER9279.33מקורי

MX-C00074525 קליפר מושלם ימיןEDELIVER91358.33מקורי

MX-C00074543DELIVER9מקורי539.89 תושבת מנוע

MX-C00074697 פלטה לחץ למצמדDELIVER91769.38מקורי

MX-C00074698 מצמדDELIVER91881.26מקורי

MX-C00074703DELIVER9מקורי146.34 צינור לחץ למצמד

MX-B00003509מקורי0.66בורג לצינור קירור

MX-B00004025 בורגEDELIVER90.3מקורי

MX-B00004034 בורג לידת פתיחת דלת צדEDELIVER31.1מקורי

MX-B00004105מקורי0.49ברגים ואומים

MX-C00074745DELIVER9מקורי1203.03 סעפת פליטה

MX-C00075126מקורי866.95מחשב מרכב

MX-C00075208DELIVER9מקורי2445.44 מכלול משאבת דלק

MX-C00075224DELIVER9מקורי256.51 חיישן גל ארכובה

MX-C00075228 חיישן חום מנועEDELIVER978.63מקורי

MX-C00075266DELIVER9מקורי153.88 צינור כניסת דלק למשאבה

MX-C00075413 יד סרן שמאלEDELIVER91010.57מקורי

MX-C00075414 יד סרן ימיןEDELIVER91010.57מקורי

MX-C00075416DELIVER9מקורי155.7 רתמת מצתי חימום



MX-C00075418DELIVER9 חיישן לחץ EGR597.7מקורי

MX-C00043253מקורי57.74כבל נעילה לדלת הזזה

MX-C00043309מקורי91.72מנעול דלת הזזה

MX-C00044727 מיכל עיבויDELIVER9543.58מקורי

MX-C00044989מקורי419.48מנוף מרים חלון צד ימין

MX-C00045545-4100מקורי144.2כיסוי צד רדיאטור

MX-B00004110  בורג למכלול מנעולEDELIVER90.6מקורי

MX-B00004273 אום למנגנון דלת קדמיתEDELIVER30.9מקורי

MX-B00004623 בורגEDELIVER30.3מקורי

MX-B00004761מקורי1.2בורג

MX-C00075568DELIVER9מקורי256.56 כרית זעזועים לסרן אחורי

MX-C00076421 חיישןABS קדמי שמאל DELIVER9143.79מקורי

MX-C00076501 קליפר שמאל אחוריEDELIVER91135.28מקורי

MX-C00076502 קליפר ימין אחוריEDELIVER91135.28מקורי

MX-C00076566 שמשה אמצע צד שמאלEDELIVER92618מקורי

MX-C00076597DELIVER9מקורי96.83ימין'  ביטנה לגלגל קד

MX-C00076640 תושבת לסגירת פינת פגוש אחורי צד שמאלEDELIVER965.22מקורי

MX-C00076699-4100 מכסה גג אחוריEDELIVER910946.09מקורי

MX-C00076739 תפסן למוט אחיזה למכסה מנועEDELIVER97.02מקורי

MX-C00076741-4100 פנל פנימי לדלת שמאלEDELIVER97825.56מקורי

MX-B00004839מקורי0.99ברגים ללוח שעונים

MX-B00004859 בורג ציר אמצעי לדלת צדEDELIVER32.9מקורי

MX-B00005251 בורג לציר מכסה מנועEDELIVER31.1מקורי

MX-B00005253DELIVER9מקורי2.7 בורג

MX-C00047006מקורי85.7קפיץ ימין לבלם אחורי

MX-C00047264 מקורי634.77(מפתחות+מנעולים+ץ'סווי)סט

MX-C00047291מקורי26433.66תיבת הילוכים

MX-C00047886 בורג לפיטמןEDELIVER31.1מקורי

MX-C00049356מקורי222.79קויל

MX-C00049840מקורי148.9גומיות גשם לדלת ימין קדמית

MX-C00050526DELIVER9מקורי5776.99 עריסה קדמית

MX-C00050648 טבעת מרווח לנבה קדמיתEDELIVER98.05מקורי

MX-B00005477 בורג לתותב גומי קפיץ עליםEDELIVER935.42מקורי

MX-B00005799 בורג תחתון לבולם זעזועים אחוריEDELIVER915.01מקורי

MX-B00006028DELIVER9מקורי2.1 ברגי מצמד

MX-C00000041 מקורי18.09 פינים5ריליי

MX-C00054515מקורי139.02ערכת טבעות בוכנה

MX-C00054623 אום לבריח דלת צדEDELIVER31.1מקורי

MX-C00055386מקורי1422.98לוח שעונים

MX-C00055786מקורי1050.4מראה לדלת צד שמאל

MX-C00056177מקורי574.79מצת חימום

MX-C00057050 ציריה קדמית שמאלV802787.6מקורי

MX-C00059724 בורגEDELIVER91.8מקורי

MX-C00060045 אלמנט לדלתות אחוריותEDELIVER32.7מקורי

MX-C00060383 סמל אחוריSAIC MOTOR171.11מקורי

MX-C00062049(מרכב)דלת צד-נועל EDELIVER318.57מקורי

MX-C00076745-4100DELIVER9מקורי6118.31 פנל פנימי תחתון

MX-C00076753-4100 פנל חיצוני קדמי לדלת שמאלEDELIVER93729.78מקורי

MX-C00076760-4100 פנל אחורי תחתון צד שמאלEDELIVER91326.83מקורי

MX-C00076796-4100 פנל פנימי מעל חלון ימיןEDELIVER95530.4מקורי

MX-C00076801-4100 פנל פנימי בין דלתות ימיןEDELIVER97875.7מקורי

MX-C00076809-4100 פנל חיצוני פינתי ימיןEDELIVER92087.08מקורי

MX-C00076892(הזזה)פנל פנימי לדלת צד EDELIVER91348.74מקורי

MX-C00076894 גומי אטימה עליון לדלת הזזהEDELIVER9234.12מקורי

MX-C00000050מקורי30.78מתג אור בלם

MX-C00000074מקורי2772.73דגם קצר-מדחס מזגן

MX-C00001040-4100מקורי4037.07מכסה מנוע

MX-C00001192מקורי31.2מחבר לפין נעילה

MX-C00001263מקורי1503.02מיכל דלק

MX-C00062608מקורי192.6ימין' תושבת ציריה קד

MX-C00063136(על הדלת)בורג למנעול דלת נוסעים EDELIVER32.9מקורי

MX-C00067424DELIVER9צינור סעפת פליטה ל EGR1464.31מקורי

MX-C00068030מקורי153.8רפידות בלם אחוריות

MX-C00001264מקורי1222.11משאבת הגה כוח

MX-C00001305-4100מקורי7470.4דלת נהג

MX-C00001525מקורי117.39חגורת מנוע

MX-C00001531מקורי152.9גללת לרצועת מנוע

MX-C00001758 טבעתABSמקורי155.2 לגלגל אחורי



MX-C00068180מקורי3181.32מפסק הפעלה

MX-C00068478(על הדלת)בורג למנגנון נעילה EDELIVER96.3מקורי

MX-C00068937מקורי1136מגן אחורי

MX-C00069105 בורג לנועל תחתון לדלתות אחוריותEDELIVER32.4מקורי

MX-C00076977 פנס ערפל קדמי שמאלEDELIVER9734.7מקורי

MX-C00077076 אלטרנטורDELIVER93626.13מקורי

MX-C00077159 מכלול נעילה לדלת קדמיתEDELIVER999.67מקורי

MX-C00077160 ציר נעילה תחתון לדלת קדמית שמאלEDELIVER9144.23מקורי

MX-C00077175 מסילה לדלת אחורית שמאלEDELIVER976.6מקורי

MX-C00077230 חיישן הדלקת אורות אוטומטיתEDELIVER971.76מקורי

MX-C00077415 רמקולים צדדיםEDELIVER940.35מקורי

MX-C00077453 טבעת למכלול חשמל ראשי לגלגל הגהEDELIVER94.74מקורי

MX-C00077564 תושבת לחיישני חניהEDELIVER910.49מקורי

MX-C00077975 תותב גומי במשולש תחתון קדמיEDELIVER984.29מקורי

MX-C00002083-4100מקורי570.75כנף קדמי ימין

MX-C00002272מקורי6כפתור פנימי לסגירת דלת

MX-C00002314מקורי85.37ציר דלת הזזה

MX-C00002423מקורי1350.74אינטרקולר

MX-C00002428מקורי1555.36רדיאטור

MX-C00078484-4100 פנל פנימי תחתון לדלת ימיןEDELIVER92115.9מקורי

MX-C00078509-4100 פנל פנימי תחתון ליד גלגל אחורי ימיןEDELIVER9516.44מקורי

MX-C00079036DELIVER9מקורי125.73 מחזיר שמן אחורי

MX-C00079142DELIVER9מקורי87.98 בית מחזיר שמן אחורי

MX-C00069732מקורי12678.44גריל קדמי מושלם

MX-C00070889מקורי129.3צינור למזגן קדמי

MX-C00071233מקורי100.8פין נעילה תחתון צד ימין

MX-C00074267DELIVER9מקורי117.3 צינור כניסת אוויר ממסנן אוויר לאינטרקולר

MX-C00074269DELIVER9מקורי869.55 צינור כניסה למסנן אוויר

MX-C00074418 בורג לציר אמצעיEDELIVER96מקורי

MX-C00074523 קליפר מושלם שמאלEDELIVER91358.33מקורי

MX-C00074572DELIVER9מקורי1500.62 תמך מנוע תחתון

MX-C00074813 תפוח קדמי ראשיEDELIVER9206.73מקורי

MX-C00074816 תושבת מוט מייצבEDELIVER928.09מקורי

MX-C00079178 גלגלת לחגורת מנועDELIVER9213.99מקורי

MX-C00079219מקורי1886.8מיכל מים

MX-C00080772מקורי702.4בית נבה לגלגל קדמי ימין

MX-C00081192מקורי89.57פנס ללוחית רישוי

MX-C00081394מקורי49.2תושבת קפיץ תחתונה

MX-C00081560מקורי937.74משולש תחתון שמאל

MX-C00081561מקורי937.74משולש תחתון ימין

MX-C00081649 חיישןABSמקורי117.9 ימין

MX-C00081695מקורי603קליפר מושלם צד שמאל

MX-C00081961מקורי156.99מוט מקשר למייצב קדמי שמאל

MX-C00074834 מיכל עיבויDELIVER9543.58מקורי

MX-C00075227DELIVER9מקורי257.06 חיישן גל זיזים

MX-C00075268DELIVER9מקורי39.99 אטם משאבת דלק

MX-C00075276DELIVER9מקורי431.85 צינור דלק עליון למיכל

MX-C00075314DELIVER9מקורי3902.46 סעפת יניקה

MX-C00082557מקורי63.64ציר שמאל למכסה מנוע

MX-C00082661מקורי527.6שמשה צד שמאל

MX-C00082854מקורי224.23מיכל נוזל שמשות

MX-C00082939מקורי57.45ציר עליון לדלת מטען

MX-C00082950 כבל לידית הילוכיםDELIVER9506.92מקורי

MX-C00002527 בריח לדלת הזזה ימיןV80160.6מקורי

MX-C00003557מקורי167.2מסילה תחתונה לדלת הזזה

MX-C00003688 בורג מרכזי לתושבת מנועEDELIVER931.22מקורי

MX-C00004259-4100מקורי780.3צד ימין' פנל עליון חיצוני אח

MX-C00083045מקורי564.56מסגרת פנימית לדלת קדמית

MX-C00083062מקורי183.11מסגרת לדלת קדמית ימין

MX-C00083070מקורי201.72מסגרת לחלון אחורי ימין

MX-C00083080מקורי56.13מסילה פנימית בדלת אחורית ימין

MX-C00083142מקורי70.84ציר עליון לדלת שמאל

MX-C00083144מקורי70.84ציר  עליון לדלת ימין

MX-C00083156מקורי70.84ציר עליון  לדלת ימין אחורית

MX-C00083179מקורי70.84ציר תחתון  לדלת ימין אחורית

MX-C00083201מקורי8.25כיסוי לידית פנימית שמאל

MX-C00083202מקורי8.25כיסוי לידית פנימית ימין

MX-C00083317מקורי336.19תומך מגן  קדמי תחתון ימין



MX-C00083340מקורי57.45סוגר לפינת פגוש שמאל

MX-C00083341מקורי57.45סוגר לפינת פגוש ימין

MX-C00084952DELIVER9מקורי111.05 תושבת גל הינע אמצעית עליונה

MX-C00085456-4100 פנל פנימי בין דלתות ימיןEDELIVER96677.98מקורי

MX-C00085524DELIVER9מקורי150.55 ציר גלגל קדמי

MX-C00085529 נבה פנימית למיסב קדמיEDELIVER9386.69מקורי

MX-C00085817 תושבת לידית קדמית ימיןEDELIVER987.98מקורי

MX-C00085818 תושבת לידית פתיחת דלת צדEDELIVER987.98מקורי

MX-C00085853 מכלול למנעול דלת צד שמאל קדמיתEDELIVER9125.43מקורי

MX-C00085887 כבל למנעול דלתות קדמיותEDELIVER943.73מקורי

MX-C00085901 מעביר מכלול  לבריח דלת הזזהEDELIVER9247.53מקורי

MX-C00085907  כבל קצר למנעול דלת אחוריתEDELIVER933.51מקורי

MX-C00085912  בריח לדלת אחוריתEDELIVER9176.87מקורי

MX-C00085924 נועל תחתון לדלת אחורית שמאלEDELIVER9103.36מקורי

MX-C00085927 ידית לדלת אחוריתEDELIVER929.8מקורי

MX-C00085939 שמשה אחורית לנוסעים צד שמאלEDELIVER91557.3מקורי

MX-C00085964 שמשה צד ימיןEDELIVER9606.14מקורי

MX-C00085965 מנוף מרים חלון צד שמאלEDELIVER9488.79מקורי

MX-C00085979 מגן קישוט ימיןEDELIVER985.88מקורי

MX-C00075415 מיסב קדמי לסרן קדמיEDELIVER9532.52מקורי

MX-C00076413מקורי268.9צינור למיכל דלק

MX-C00076422 חיישןABS קדמי ימין DELIVER9143.79מקורי

MX-C00076503 דיסק בלם אחוריDELIVER9880.99מקורי

MX-C00076592 ציר שמאלי למכסה מנועEDELIVER952.38מקורי

MX-C00076652 פינה למגן אחורי ימיןEDELIVER9358.51מקורי

MX-C00076661  גריל מגן קדמיEDELIVER9351.59מקורי

MX-C00076677DELIVER9מקורי33.32 צינור ומכסה למיכל נוזל שמשות

MX-C00076679DELIVER9מקורי401.74 מיכל נוזל שמשות

MX-C00076702-4100 פנל עליון קדמי בגגEDELIVER96671.06מקורי

MX-C00085986DELIVER9מקורי99.67 תותב גומי לקפיץ אחורי

MX-C00085987 תותב גומי לקפיץ עלים אחוריEDELIVER9107.06מקורי

MX-C00085988 תובת גומי  לקפיץ עליםEDELIVER968.91מקורי

MX-C00086144-A007מקורי69.4נועל חגורת בטיחות למושב נהג

MX-C00004463-4100מקורי11476.4קורה חזית תחתונה

MX-C00004540 אום לפגוש אחוריEDELIVER30.4מקורי

MX-C000047285CLIP0.86מקורי

MX-C00005118-4100מקורי1272.44כיסוי עליון לרדיאטור

MX-C00005620מקורי279.6חיישני רוורס

MX-C0000571315-מיני פיוזA1.59מקורי

MX-C00006777מקורי101.22פס כסוי שמשה קדמית

MX-C000118867.5-מיני פיוזA1.59מקורי

MX-C00011892175-פיוזA8.09מקורי

MX-C00013505מקורי153.72קיט גומי ציריה חיצונית

MX-C00013510מקורי206.79תפוח הגה צד שמאל

MX-C00013517מקורי385.73רפידות בלם קדמיות

MX-C00013533מקורי49.65קיט תיקון קליפר

MX-C00013547מקורי629.3צילינדר ראשי בלם

MX-C00013568מקורי223.1מראה זכוכית לבית מראה צד ימין

MX-C00076800-4100 פנל פנימי בדלת קדמית ימיןEDELIVER93227.75מקורי

MX-C00076817-4100 פנל אחורי תחתון צד ימיןEDELIVER91326.83מקורי

MX-C00076874 פס קישוט לגרייל קדמיEDELIVER9107.78מקורי

MX-C00076911 גומי אטימה פנימי תחתון לדלת קדמית שמאלEDELIVER937.23מקורי

MX-C00013570מקורי63.6מגב

mx-C00013578מקורי35.05משאבה

MX-C00013590 נורה לאור ראשיEDELIVER361.94מקורי

MX-C00013593 בורגEDELIVER9121.71מקורי

MX-C00013595מקורי14.7נורה לפנס אחורי

MX-C00076912 גומי אטימה פנימי תחתון לדלת קדמית ימיןEDELIVER937.23מקורי

MX-C00077158 ציר נעילה עלין לדלת קדמית שמאלEDELIVER9144.23מקורי

MX-C00077171 מגן לדלת הזזהEDELIVER968.91מקורי

MX-C00077242 כיסוי קדמי לבלם ידEDELIVER363.45מקורי

MX-C00086215-A007מקורי52נועל חגורת בטיחות

MX-C00086309DELIVER9 אטם EGR6.55מקורי

MX-C00086848DELIVER9מקורי15.23 מחבר בין צינורות דלק למיכל

MX-C00087644DELIVER9מקורי236.89 פנל תחתון בדלת נהג

MX-C00088004מקורי51.55ממיר קטליטי-חובק

MX-C00077333 ציר עליון לדלת אחוריתEDELIVER91565.77מקורי

MX-C00077409 רצועת תזמוןDELIVER9597.49מקורי



MX-C00077565 תושבת לחיישני חניהEDELIVER910.49מקורי

MX-C00078494-4100 פנל פנימי תחתון דלת אחורית שמאלEDELIVER91492.26מקורי

MX-C00078507-4100 פנל פנימי תחתון ליד גלגל אחורי ימיןEDELIVER9810.39מקורי

MX-C00078508-4100 פנל פנימי תחתון ליד גלגל אחורי שמאלEDELIVER9516.44מקורי

MX-C00078711DELIVER9מקורי506.91 צינור ואקום למגבר בלם

MX-C00078725 זרוע תומכת לקפיץ עלים אחוריEDELIVER954.82מקורי

MX-C00079034DELIVER9מקורי72.47 מחזיר שמן קדמי

MX-C00079109מקורי965.89משאבת מים

MX-C00079552-4100 מכסה מנועEDELIVER920356.7מקורי

MX-C00079751DELIVER9מקורי853.3 צינור מילוי אוריאה למיכל

MX-C00080811מקורי683.49נבה לגלגל אחורי

MX-C00081098DELIVER9מקורי439.07 חיישן סעפת יניקה

MX-C00081346מקורי1692.98בולם זעזועים קדמי ימין

MX-C00081697מקורי648.45דיסק בלם קדמי

MX-C00081962מקורי156.99מוט מקשר למייצב קדמי ימין

MX-C00082271 כרית אויר לנהגEDELIVER31084.6מקורי

MX-C00082555-4100מקורי15485.93מכסה מנוע

MX-C00088309DELIVER9 חיישן NOX1420.02מקורי

MX-C00089053 מפתח התנעהEDELIVER961.13מקורי

MX-C00089220DELIVER9מקורי36.74 אום כיוונון סנדלי בלימה

MX-C00089407מקורי76.89צינור בלם ימין

MX-C00089726מקורי138.81חיישן כרית אוויר קדמי

MX-C00090522מקורי939.86פנס ראשי

MX-C00090657DELIVER9מכלול צינור קולר ל EGR37.51מקורי

MX-C00090687-4100 פנל דלת צד ימיןEDELIVER915005.56מקורי

MX-C00090747מקורי361.37דיסק בלם אחורי

MX-C00091790-2159מקורי653.78ידית הילוכים

MX-C00092299DELIVER9מקורי3879.14 רתמת מנוע ראשית

MX-C00092439מקורי3058.12יחידת בלם חשמלי

MX-C00092683 שמשה אחורית לנוסעים צד שמאלEDELIVER91827.2מקורי

MX-C00092684 שמשה אחורית לנוסעים צד ימיןEDELIVER91827.2מקורי

MX-C00092821מקורי281.97ניקל שמאל לפגוש קדמי

MX-C00094551 חיישןABS קדמי שמאל EDELIVER9164.13מקורי

MX-C00094668DELIVER9מקורי5.08 בולם זעזועים לדלת צד

MX-C00094670 מכלול מגביל פתיחה מקסימאלי לדלת הזזה צד שמאלEDELIVER934.45מקורי

MX-C00094674 מכסה לחצן פתיחת דלת צדEDELIVER951.17מקורי

MX-C00095026DELIVER9מקורי105 צינור בלם קדמי ימין

MX-C00096064-M001 חיישן רוורסEDELIVER9133.34מקורי

MX-C00096065מקורי1498.35משאבת מים

MX-C00096251כפתורי נעילת דלתות ושמשות צד נהג ' מעEDELIVER9294.3מקורי

MX-C00082662מקורי527.6שמשת צד ימין

MX-C00083053מקורי323.36גומי אטימה לדלת אחורית

MX-C00083066מקורי212.82ימין' פנל חיצוני לדלת קד

MX-C00083068מקורי63.64פנל פנימי לדלת קדמית ימין

MX-C00083079מקורי56.13מסילה פנימית בדלת אחורית שמאל

MX-C00096268כפתורי נעילת דלתות ושמשות צד נוסע ' מעEDELIVER9139.47מקורי

MX-C00096283 מתג למנגנון נעילה מכסה מנועEDELIVER984.85מקורי

MX-C00096310DELIVER9מקורי307.4 צינור אחורי לאינטרקולר

MX-C00096897מקורי1678.6(חיצוני+פנימי)פגוש אחורי מושלם

MX-C00083120ימין - בריח לדלת נוסעיםEDELIVER3278.5מקורי

MX-C00083145מקורי67.24ציר  תחתון לדלת ימין

MX-C00083158 כיסוי לנעילת דלת מכסה מנועEDELIVER361.99מקורי

MX-C00083193מקורי119.47שמאל' ידית פתיחה פנימית לדלת אח

MX-C00083213מקורי40.94כיסוי לידית פתיחה דלת נהג

MX-C00096997מקורי336.19מרכז שליטה לחלונות ודלתות חשמליים

MX-C00098275-4100מקורי819.99תושבת עליונה לפנס ראשי ימין

MX-C00098644מקורי220.33תפוח משולש תחתון

MX-C00098692מקורי62.8צינור למכסה ראש מנוע

MX-C00099337 מחברת לדלתות אחוריותEDELIVER37.49מקורי

MX-C00083215מקורי40.94שמאל' כיסוי לידית פתיחה דלת אח

MX-C00083219מקורי8.25שמאל' כיסוי לידית פנימית אח

MX-C00083220מקורי8.25ימין' כיסוי לידית פנימית אח

MX-C00083320מקורי709.23מגן קדמי תחתון

MX-C00083526 בורג לזרוע מגבEDELIVER92.7מקורי

MX-C00083663 צלחת בלם אחוריתEDELIVER9806.07מקורי

MX-C00084054DELIVER9מקורי719.75 צינור אוריאה למזרק

MX-C00084095 מכלול תרמוסטט בלוק צילינדרDELIVER9249.08מקורי

MX-C00084140מקורי126ידית איתות ימין



MX-C00084141מקורי218.53ידית איתות ימין

MX-C00084144מקורי260.1סליל כרית אוויר נהג

MX-C00084145 כיסוי למנעולי דלתEDELIVER393.25מקורי

MX-C00084166מקורי126ידית איתות שמאל

MX-C00084385DELIVER9מקורי87.98 מגן חום עליון לסעפת פליטה

MX-C00084609מקורי497.44מגן רעשים במכסה מנוע

MX-C00099372-4100 דלת אחורית ימיןEDELIVER936266.61מקורי

MX-C00100005 בורג מרכזי לנבה אחוריתEDELIVER964.4מקורי

MX-C00100006 פחית מרווח לנבה אחוריתEDELIVER927.41מקורי

MX-C00100198 שמשה קדמיתEDELIVER95648.72מקורי

MX-C00100304DELIVER9מקורי32.82 תושבת גל הינע אמצעית

MX-C00100427 פקק לנבה אחוריתEDELIVER932.82מקורי

MX-C00100797-4100 תפס למסגרת דלתEDELIVER944.43מקורי

MX-C00100798-4100 תפס לדלתEDELIVER950.08מקורי

MX-C00101703 חלק פנימי לידית פתיחהEDELIVER944.38מקורי

MX-C00101830 רתמת דלתEDELIVER9400.12מקורי

MX-C00013596-A014מקורי221.1ידיות נהג

MX-C00013615מקורי128.77מפעיל מצב סרקולציה

MX-C00013617מקורי515.23ליבות דוד ואביזרים

MX-C00013621מקורי128.77אקטואטור

MX-C00014516מקורי235.2פחית מרכוז בית מצמד

MX-C00085403 צינור בלימה גמיש קדמי שמאלEDELIVER988.23מקורי

MX-C00085531 נבה קדמיתEDELIVER9402.07מקורי

MX-C00085692 תושבת למסילה אמצע לדלת הזזהEDELIVER918.95מקורי

MX-C00085801 כיסוי לנעילת דלת מכסה מנועEDELIVER956.49מקורי

MX-C00085854 מכלול למנעול דלת צד ימין קדמיתEDELIVER9125.43מקורי

MX-C00085857 אום למכלול מנעול צד שמאלEDELIVER93.3מקורי

MX-C00085859 ידית פנימית לדלת הזזהEDELIVER957.53מקורי

MX-C00085875 ציר נעילה למכסה מנועEDELIVER950.38מקורי

MX-C00014524מקורי145.1אטם טיימינג

MX-C00014557מקורי58.69שסתום פליטה

MX-C00014637מקורי8.56דיסקיות נחושת

MX-C00014685מקורי188.22פולי טיימינג

MX-C00014686מקורי371.47מותחן רצועת תזמון

MX-C00015282מקורי3380.91גלגל תנופה

MX-C00015957-A029מקורי61.8מגן שמש שמאל

MX-C00015958-A029מקורי71.8מגן שמש ימין

MX-C00016495מקורי88.5כיסוי למסילה

MX-C00101837 מוט מייצב צידי ימיןEDELIVER9164.58מקורי

MX-C00101869DELIVER9מקורי178.74 תושבות גומי לצינור פליטה

MX-C00101952 מכלול מפתחEDELIVER3195.45מקורי

MX-C00102354מקורי389.25מסגרת חלון קדמי ימין

MX-C00102393מקורי350.63מסגרת חלון אחורי שמאל

MX-C00085879 מנגנון נעילה למכסה מנועEDELIVER9190.03מקורי

MX-C00085894 בריח למנעול דלת צדEDELIVER9455.33מקורי

MX-C00085895 מכלול נעילה לדלת אחוריתEDELIVER344.6מקורי

MX-C00085910 ציר לדלתEDELIVER975.27מקורי

MX-C00085916  מנעול לדלת אחוריתEDELIVER976.69מקורי

MX-C00102746 תושבת לנועל דלת צדEDELIVER956.6מקורי

MX-C00103470מקורי488.9לוח בקרה מיזוג אוויר קדמי

MX-C00103507מקורי1501.13אינטרקולר

MX-C00103508מקורי970.6רדיאטור

MX-C00103510מקורי214.52צינור אינטרקולר

MX-C00085966 מנוף מרים חלון צד ימיןEDELIVER9488.79מקורי

MX-C00086306DELIVER9 אטם קולר EGR4.83מקורי

MX-C00086849DELIVER9מקורי39.93 חבק צינור דלק למיכל

MX-C00087383DELIVER9צינור ואקום ל EGR63.97מקורי

MX-C00103823 תושבת קופסת פיוזיםEDELIVER984.29מקורי

MX-C00104036 סוגר לפינת פגוש אחורי צד ימיןEDELIVER939.59מקורי

MX-C00104463מקורי561.67מאוורר

MX-C00104660מקורי1223.9מכלול ידית הילוכים

MX-C00104910 תפס למיכל מיםEDELIVER913.87מקורי

MX-C00088252DELIVER9 צינור  לחץ EGRמקורי147.25 לטורבו

MX-C00088305DELIVER9מקורי3855.92 חיישן לחץ דיפרנציאלי

MX-C00088435DELIVER9 צינור מעקף EGR37.17מקורי

MX-C00089389 יחידה ממוחשבת למזגן קדמיEDELIVER9214.37מקורי

MX-C00105277 בולם זעזועים לדלת אחוריתEDELIVER93.72מקורי

MX-C00105572 צינור בלימה גמיש אחורי שמאלEDELIVER963.79מקורי



MX-C00105978-4100 פנל פנימי אחורי צד ימיןEDELIVER927163.79מקורי

MX-C00106664 צינור בלימה קשיח אחורי ימיןEDELIVER945.47מקורי

MX-C00107172-4100 כיסוי תא מיכל צד שמאלEDELIVER92259.42מקורי

MX-C00107927-4100 דלת הזזה צד ימיןEDELIVER959886.8מקורי

MX-C00108643מקורי49.2תומך מגן  קדמי עליון ימין

MX-C00108684מקורי6419גל ארכובה

MX-C00108694 כיסוי לבורגEDELIVER97.5מקורי

MX-C00016996מקורי132.79פיני תזמון גל זיזים

MX-C00017014מקורי200.2פין גלגל תנופה

MX-C00017018מקורי549.54חולץ שסתום שמן

MX-C00090367DELIVER9מקורי8.62 אטם לאגן שמן מנוע

MX-C00090639DELIVER9מקורי76.16 אטם מכסה שסתומים

MX-C00092837מקורי365.95קישוט למגן אחורי תחתון

MX-C00092838מקורי365.95קישוט למגן אחורי תחתון

MX-C00093416DELIVER9מקורי57.93 צינור  שמן למשאבת קלאצ

MX-C00017023מקורי203.9שרוול התקנת שמן חותם מול גל ארכובה

MX-C00017028מקורי444.86מהדק צרור צינור ישר

MX-C00017032מקורי286.39מפריד שמן

MX-C00017856 תפס לדלת הזזהEDELIVER93מקורי

MX-C00021111-4100מקורי6315.7דלת הזזה שמאל

MX-C00023612מקורי305.81חלון צד ימין

MX-C00093421DELIVER9מקורי29.1 גומיית אבק לתומך יציאה מתיבת הילוכים

MX-C00094330DELIVER9מקורי76.69 צינור בלימה גמיש אחורי מרכזי

MX-C00094672 לחצן לפתיחת דלת צדEDELIVER98.8מקורי

MX-C00094838 מנעול דלת חיצוניEDELIVER3285.56מקורי

MX-C00108782מקורי340.58בקליט פגוש אחורי

MX-C00108813מקורי1242.18פגוש אחורי חיצוני

MX-C00108929מקורי59.09אטם לבולם זעזועים קדמי

MX-C00108977מקורי1692.98בולם זעזועים קדמי ימין

MX-C00109635 מכלול תרמוסטט ראש צילינדרDELIVER9309.14מקורי

MX-C00024008מקורי274גומיית חלון לדלת קדמית שמאל

MX-C00095219מקורי1383.9לוח בקרה מיזוג אוויר קדמי

MX-C00095421מקורי108.36מיכל עיבוי

MX-C00097934DELIVER9 צינור  לחץ EGRמקורי142.72 לטורבו

MX-C00098284מקורי371.1אטם טיימינג

MX-C00098492מקורי89.75תותב גומי משולש תחתון

MX-C00098877מקורי20.47בורג לגלגל פלדה

MX-C00098945מקורי301.87חיישן לחץ אוויר לגלגל

MX-C00099512מקורי427.53חיישן טמפרטורה

MX-C00099574-4100מקורי10231.4דלת אחורית שמאל

MX-C00099635-4100 כיסוי תא מילוי מיכל  צד ימיןEDELIVER92259.42מקורי

MX-C00100319מקורי50.4תומך פגוש קדמי תחתון

MX-C00101791 תושבת לראדר סטייה מהנתיבEDELIVER950.42מקורי

MX-C00102280מקורי25466.62מדחס מזגן

MX-C00102436מקורי967.5פינתית שמאל' שמשת דלת קד

MX-C00103491מקורי575.86מצלמה אחורית

MX-C00103694מקורי526.04כיסוי טיימינג

MX-C00104058מקורי307.4מראת נהג ראשית

MX-C00104089מקורי275.28קידמי ימין-אור ערפל

MX-C00104388מקורי1303.16לוח שעונים

MX-C00111843מושלמת ימין ' מראה דלת קדEDELIVER93864.33מקורי

MX-C00112185 בורג תותב גומי קפיץ עליםEDELIVER941.12מקורי

MX-C00112370מקורי302.5שמאל-פנס אור יום

MX-C00026641-F017 כיסוי לברגי קונסלות ידית הילוכיםEDELIVER33מקורי

MX-C00027105 חיבורים בגגEDELIVER3746.35מקורי

MX-C00027740מקורי66.48מכלול בית מנורות צד ימין

MX-C00029974 מקורי606.66(מפתחות+מנעולים+ץ'סווי)סט

MX-C00029994מקורי254.66מפתח שלט

MX-C00030136-4100 פנל אחורי בגגEDELIVER97344.85מקורי

MX-C00030854מקורי305.37מסנן סולר

MX-C00034128מקורי1228מייסב לנבה גלגל אחורי

MX-C00034282-F006מקורי90.81כיסוי מדרגה שמאל צבע שחור

MX-C00104462 מאוורר ראשיV80711.49מקורי

MX-C00104693מקורי40.3מכסה בית גלגל ימין

MX-C00104697מקורי25.07מגן בוץ גלגל ימין קדמי

MX-C00104951מקורי540.47קופסאת בקרה

MX-C00105133מקורי810.77נבה לגלגל קדמי

MX-C00105506מקורי495.91שמאל' ביטנה לגלגל אח



MX-C00105507מקורי495.91ימין' ביטנה לגלגל אח

MX-C00105782  כבל חשמלי לסגירת דלת צדEDELIVER9166.73מקורי

MX-C00105825-4100 תפס לדלתEDELIVER956.91מקורי

MX-C00105997 תושבת לגלגל ספיירEDELIVER972.6מקורי

MX-C00106022מקורי518.59צינור קירור מזגן

MX-C00107905מקורי198.61מסילה תחתונה לדלת קדמית שמאל

MX-C00108403מקורי826.17פנס אחורי שמאל

MX-C00108404מקורי333.04פנס אחורי ימין

MX-C00108424מקורי50.5מסב קדמי לגל ארכובה

MX-C00112371מקורי302.5ימין-פנס אור יום

MX-C00112626מקורי11.9על הדלת (צד)תופסן לדלת הזזה

MX-C00112628מקורי16.7על המשקוף (צד)תופסן ללדת הזזה

MX-C00112939DELIVER9מקורי153.91 מכסה תחתון למסנן דלק

MX-C00113073DELIVER9מקורי213.93 צינור מזרק למרסס דלק

MX-C00108639מקורי36.98סוגר לפינת פגוש ימין

MX-C00108645מקורי89.75תומך מגן  קדמי תחתון ימין

MX-C00108648מקורי5363.04פגוש אחורי

MX-C00108784-F003מקורי204.27פינה צד ימין

MX-C00108963מקורי1692.98בולם זעזועים קדמי שמאל

MX-C00111230 גומיות למניעת החלקה לדוושותEDELIVER971.5מקורי

MX-C00111588מקורי16719.54פנס ראשי ימין

MX-C00112684DELIVER9מקורי9.81 קליפס לחיבור צינורות מילוי אוריאה למיכל

MX-C00112937 מסנן דלקDELIVER9136.11מקורי

MX-C00034711  מצתEDELIVER951.86מקורי

MX-C00034712  בית למצתEDELIVER939.7מקורי

MX-C00036659מקורי1539.07רדיאטור

MX-C00037473 שמשה אחורית ימיןEV80576מקורי

MX-C00038053מקורי103.1ספוילר קדמי תחתון שמאל

MX-C00113074DELIVER9מקורי213.93 צינור מזרק למרסס דלק

MX-C00113467 חיישןABS (מכלול אחד) ימין ושמאל אחורי EDELIVER9167.71מקורי

MX-C00117559ימין - בריח לדלת נוסעיםEDELIVER9327.68מקורי

MX-C00117582 מכסה לחיישני אורות בתא נהגEDELIVER913.81מקורי

MX-C00118192 כיסוי ידית הילוכיםEDELIVER9646.95מקורי

MX-C00118311מקורי367גלגל הגה

MX-C00119144מקורי408.7צינור למרסס אוריאה

MX-C00119769כפתורי נעילת דלתות ושמשות צד נהג ' מעEDELIVER9294.3מקורי

MX-C00120422מקורי2260.2מסרק הגה

MX-C00120691מקורי66.05פקק מיכל עיבוי

MX-C00120693מקורי157.18מכסה למיכל שמן הגה

MX-C00122249 מעקה תחתון בדלת הזזהEDELIVER3410.13מקורי

MX-C00122486מקורי568.7רדיאטור מעבה מזגן

MX-C00113327מקורי938.1שקע טעינה

MX-C00113457מקורי11.3עוצר תופסן

MX-C00117033 מעצור למסילה אמצע לדלת הזזהEDELIVER922מקורי

MX-C00117606 מודול סוללה בודדEV80 S7P，3.2V/168AH5960.86מקורי

MX-C00117617מקורי1134.03מוט לגלגל הגה

MX-C00122488מקורי219.15תושבת למזגן

MX-C00122493 חיישןABSמקורי38.7 ימין

MX-C00123519 סוללה מושלמתEOINIQ5110896.86מקורי

MX-C00123526מקורי1633.3פנס אחורי ימין

MX-C00124199 בריח למנעול דלת צדEDELIVER3239.1מקורי

MX-C00124220 ידית פנימית לפתיחת דלת הזזהEDELIVER374.89מקורי

MX-C00124365 כבל למנעול דלת קדמיתEDELIVER331.6מקורי

MX-C00124370 מוט חיבור חיצוני שמאל של דלת הכניסהEDELIVER35.99מקורי

MX-C00124456 מעקה תחתון בדלת הזזהEDELIVER3410.13מקורי

MX-C00124518מקורי192.3מגן קדמי תחתון

MX-C00124676 גומי אטימה פנימי לחלון קדמי שמאלEDELIVER3255.3מקורי

MX-C00124694 גומי מגן למכסה מנועEDELIVER361.36מקורי

MX-C00124834 פגוש אחוריEDELIVER3925.31מקורי

MX-C00125664 מפתחEDELIVER9509.47מקורי

MX-C00038257מקורי112.5גריל מגן קדמי

MX-C00041148מקורי145.2תפוח הגה צד שמאל

MX-C00041949מקורי232.88ערכת תיקון שסתום

MX-C00043261מקורי394.9צלחת מצמד

MX-C00043409מקורי12.7עוצר תופסן

MX-C00127741 חיישן טמפרטורה מזגןEDELIVER962.96מקורי

MX-C00128220DELIVER9מקורי84.29 מגן חום לסעפת פליטה צד ימין

MX-C00128706 סוגר הרכבה לבלם ידEDELIVER352.02מקורי



MX-C00128709  פנל שמאלי לדשבורדEDELIVER352.02מקורי

MX-C00130981מקורי28.7מחזיר אור אחורי

MX-C00043557-4100 פנל פנימי לדלת אמצע שמאלEDELIVER94669.28מקורי

MX-C00044988מקורי419.48מנוף מרים חלון צד שמאל

MX-C00046478 אטם צינורEGR8.8מקורי

MX-C00047005מקורי85.7קפיץ שמאל לבלם אחורי

MX-C00136560מקורי242.6מסנן אוויר

MX-C00137544DELIVER9מקורי54.55 תושבת מנוע

MX-C00137990מקורי90מיכל שמן הגה

MX-C00138367-4100 פנל תחתון חיצוני אחורי ימיןEDELIVER9961.41מקורי

MX-C00138374-4100 פנל תחתון דלת ימיןEDELIVER91850.77מקורי

MX-C00138632מקורי249.74יחידה ממוחשבת למזגן קדמי

MX-C00138642מקורי131.51פילטר למזגן פנימי

MX-C00138649מקורי19.81תפסן למנוע מאוורר פנימי למזגן

MX-C00138657מקורי4002.8שסתום אחורי למערכת קירור

MX-C00139016מקורי242.13צינור מזגן תחתון

MX-C00117849-4100 פנל פנימי בין דלתות שמאלEDELIVER97696.45מקורי

MX-C00118525 פנל תחתון ללוח מחווניםEDELIVER3189.81מקורי

MX-C00118553מקורי63.45צינור בלם

MX-C00118599DELIVER9מקורי750.13 מכלול ידית הילוכים

MX-C00139396 חיבורים בגגEDELIVER3190.1מקורי

MX-C00139402מקורי1097.94כרית אוויר נהג

MX-C00142552מקורי1403.74גריל קדמי

MX-C00142753 בורג לקישוט גלגל קדמיEDELIVER33.89מקורי

MX-C00142883 מסגרת לחלון נהגEDELIVER384.5מקורי

MX-C00142884 מסגרת  לחלון נהגEDELIVER384.5מקורי

MX-C00145646מקורי35.3סוגר לפינת פגוש צד שמאל

MX-C00048008DELIVER9מקורי52.23 מכסה לציר גלגל קדמי

MX-C00049994 שסתוםEGR בלחץ גבוה DELIVER93929.36מקורי

MX-C00050269מקורי34720.64קומפרסור

MX-C00050730מקורי471.83צינור אויר מבית מסנן אויר לטורבו

MX-C00050803 חיישן זרימת אווירDELIVER9602.1מקורי

MX-C00145647מקורי35.3סוגר לפינת פגוש צד ימין

MX-C00145836מקורי164.49שמאל' ידית קד

MX-C00148162מקורי79.2פנל צד לדלת הזזה ימין

MX-C00148331-4100מקורי6659.51קורה עליונה קידמית

MX-C00152842מקורי172.58בולם גומי

MX-C00153784-4100מקורי259.7תומך בין דפנות מרכב צד ימין

MX-C00154525 רתמה קדמית מתחת ללוח שעוניםEDELIVER9314.98מקורי

MX-C00155876-A121מקורי149.12חישן רוורס

MX-C00156174 בורג למושב נהגEDELIVER39.83מקורי

MX-C00156811 רתמת דלתEDELIVER9611.19מקורי

MX-C00050836 שמשה קדמיתEV802986מקורי

MX-C00051137 מקורי1731.4(למצמד)מיסב לחץ הידראולי

MX-C00051428-A022 רדיוMP31001.77מקורי

MX-C00118661מקורי1392.6פנס קדמי

MX-C00119012 ניקל שמאל לפגוש קדמיEDELIVER95960.96מקורי

MX-C00119143מקורי9474.67מכלול מיכל אוריאה

MX-C00119686 מודול סוללה בודדEDELIVER39687.86מקורי

MX-C00120206מקורי2816.2מחשב ניהול מנוע

MX-C00156994מקורי243.34מוט לגלגל הגה

MX-C00157279 פנל יציאת אוויר לפנל לוח מחווניםEDELIVER314.38מקורי

MX-C00157280 פנל יציאת אוויר לפנל לוח מחווניםEDELIVER314.38מקורי

MX-C00157689 מכלול מיזוג אוויר קדמיEDELIVER31510.12מקורי

MX-C00051593מקורי6419גל ארכובה

MX-C00158182 אוםEDELIVER31.1מקורי

MX-C00158728 ידית לדלת קדמית ואחורית ימיןEDELIVER9156.89מקורי

MX-C00160309 חגורת בטיחותEDELIVER3532.6מקורי

MX-C00161378מקורי246.4בוכנת הרמה לדלת אחורית

MX-C00165302 פס קישוט לפגוש קדמי צד ימיןEDELIVER9129.11מקורי

MX-C00165307 פתח כניסה לתעלות אוורור שמאלEDELIVER9179.26מקורי

MX-C00165308 פתח כניסה לתעלות אוורור ימיןEDELIVER9179.26מקורי

MX-C00165508DELIVER9מקורי2365.99 דוד אגזוז אחורי

MX-C00165573 ציר אמצעי לדלת אחוריתEDELIVER3474.4מקורי

MX-C00165627DELIVER9מקורי1081.41 צינור אגזוז מרכזי

MX-C00054221 מתג תאורת בלמיםDELIVER950.43מקורי

MX-C00054521מקורי49563.23לונג בלוק

MX-C00057049מקורי1507.98שמאל-ציריה



MX-C00060203מקורי647.9תושבת

MX-C00062047-A007מקורי373חגורת בטיחות למושב נהג

MX-C00062401 אום למסילת דלת צדEDELIVER93.3מקורי

MX-C00063135(על המרכב)בורג למנעול דלת נוסעים EDELIVER33.7מקורי

MX-C00064034 מכסה למסילת דלת הזזהEDELIVER910.51מקורי

MX-C00064851-A004  פנס תאורה פנימי בארגזEDELIVER389.66מקורי

MX-C00120532DELIVER9מקורי1619.37 קפיץ אחורי שמאלי

MX-C00121534 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית ימיןEDELIVER9124.74מקורי

MX-C00122490 חיישןABSמקורי38.7 שמאל

MX-C00122655מקורי149.9בולם זעזועים אחורי

MX-C00123073 שמשה קדמיתDELIVER95648.72מקורי

MX-C00123098מקורי2885רתמת מתח גבוה יציאה מניהול סוללה

MX-C00123800 רדיאטור חימום קדמיEDELIVER31180.18מקורי

MX-C00123939 תושבת למחשב גט ווייEDELIVER924.03מקורי

MX-C00124154 ימין -ידית חיצונית לפתיחת דלת קדמיתEDELIVER352.02מקורי

MX-C00124215 כבל קצר למנעול דלת צדEDELIVER334.5מקורי

MX-C00124222 כבל ארוך למנעול דלת צדEDELIVER346.1מקורי

MX-C00124446מקורי2598.75מערכת בידור

MX-C00124473 מוט חיבור חיצוני ימין של דלת הכניסהEDELIVER35.99מקורי

MX-C00124536-M001מקורי457.8כנף קדמי ימין

MX-C00165953-M001 כנף קדמי שמאלEDELIVER32165.06מקורי

MX-C00166012 מכלול נעילה לדלת אחוריתEDELIVER3213.23מקורי

MX-C00166017 כבל לדלת אחוריתEDELIVER335.95מקורי

MX-C00166021 ידיתEDELIVER3142.43מקורי

MX-C00168789 משאבת מיםDELIVER91014.22מקורי

MX-C00065153 בורג למכסה מעל גלגל קדמיEDELIVER31.33מקורי

MX-C00066027מקורי594.98מצמד

MX-C00066132מקורי5175.27מודול הזנה

MX-C00073007DELIVER9מקורי1309.12 משאבת ואקום

MX-C00073628DELIVER9מקורי415.92 ידית בלם יד

MX-C00073808DELIVER9מקורי4183.64 חיישן לחץ דלק מסילה

MX-C00074178 תפס לפגוש קדמיEDELIVER92849.18מקורי

MX-C00074224 מנוע מאוורר פנימי למיזוגEDELIVER9903.95מקורי

MX-C00074245 תפס לפגוש אחוריEDELIVER927.02מקורי

MX-C00074256 גריל קדמיDELIVER95408.2מקורי

MX-C00074527 דיסק בלמים קדמיEDELIVER9868.69מקורי

MX-C00074533 פחית הגנה לדיסק בלמים שמאלEDELIVER954.89מקורי

MX-C00074534 פחית הגנה לדיסק בלמים ימיןEDELIVER954.89מקורי

MX-C00074544DELIVER9מקורי546.16 תושבת מנוע

MX-C00074545DELIVER9מקורי252.56 תושבת מנוע קדמי תחתונה

MX-C00074546DELIVER9מקורי241.18 תושבת מנוע קדמי

MX-C00074579 כיסוי לכניסת גל הגה לרכבEDELIVER9175.96מקורי

MX-C00074798 תושבת מרכזית לגלגל ספיירEDELIVER9490.06מקורי

MX-C00124674 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית שמאלEDELIVER3131.23מקורי

MX-C00124677 גומי אטימה פנימי לחלון קדמי ימיןEDELIVER3255.3מקורי

MX-C00124813 ימין -מגן גלגל אחוריEDELIVER3243.5מקורי

MX-C00124820 קישוט לגלגל אחורי שמאלEDELIVER3126.97מקורי

MX-C00169053מקורי2885רתמת מתח גבוה יציאה מניהול סוללה

MX-C00169726מקורי2842.77ציריה ימין

MX-C00169888מקורי149.49מפתח התנעה

MX-C00170267מקורי187.25צינור קירור למערכת קירור

MX-C00174447מקורי881.07מנוע למגבים

MX-C00124822 פנל מתחת לדלת קדמי שמאלEDELIVER3211.5מקורי

MX-C00124831 סוגר לפינת פגוש אחורי צד ימיןEDELIVER338מקורי

MX-C00124845 פנל מתחת לשמשה קדמיתEDELIVER3343.93מקורי

MX-C00124968 ניקל למסגרת דלת קדמיתEDELIVER3518.4מקורי

MX-C00124973מקורי415.35חלון צד שמאל

MX-C00125039 מסילה לדלת הזזה אחוריתEDELIVER38.25מקורי

MX-C00126336DELIVER9מקורי2044.16 עמוד הגה ראשי

MX-C00126347מקורי820.97דיסק בלם קדמי

MX-C00130628DELIVER9מקורי18.25 צינור יציאה לכניסת אוויר לפילטר

MX-C00074815 מוט מייצב צידי שמאלEDELIVER9164.58מקורי

MX-C00075190DELIVER9מקורי226.49 צינור לחץ דלק ממיכל למשאבה

MX-C00075246DELIVER9מקורי181.97 צינור לחץ דלק ממיכל למשאבה

MX-C00075264DELIVER9מקורי199.14 צינור יציאה דלק ממשאבה

MX-C00130985 מחזיר אור אחורי ימיןEDELIVER348.39מקורי

MX-C00131620מקורי119.7פיוז טעינה ראשי

MX-C00138366-4100 פנל תחתון חיצוני אחורי שמאלEDELIVER9961.41מקורי



MX-C00138633מקורי249.74יחידה ממוחשבת למזגן אחורי

MX-C00138645מקורי1140.47מנוע מאוורר פנימי למיזוג

MX-C00075566DELIVER9מקורי520.82 קפיץ לבולם זעזועים קדמי

MX-C00075677DELIVER9מקורי159.04 מגן מנוע תחתון

MX-C00076567 שמשה אמצע צד ימיןEDELIVER92618מקורי

MX-C00076593 ציר ימין למכסה מנועEDELIVER952.38מקורי

MX-C00076594 מוט אחיזה למכסה מנועEDELIVER954.82מקורי

MX-C00076595 בורג למכסה מנועEDELIVER36.4מקורי

MX-C00076596שמאל ' ביטנה לגלגל קדEDELIVER985.88מקורי

MX-C00076628 תומך פגוש קדמי תחתון צד שמאלEDELIVER9100.29מקורי

MX-C00076629 תומך פגוש קדמי תחתון צד ימיןEDELIVER9100.29מקורי

MX-C00076660 גריל קדמיDELIVER95408.2מקורי

MX-C00138646מקורי72.75חיישן טמפרטורה פנימי למיזוג

MX-C00138653מקורי508.9שסתום התפשטות למזגן

MX-C00142754 בורג לקישוט גלגל אחוריEDELIVER33.89מקורי

MX-C00142756 תפסןEDELIVER34.49מקורי

MX-C00174462מקורי336.19מגבים קדמיים

MX-C00176661 מסנן אווירDELIVER9197.71מקורי

MX-C00176914 גומי אטימה עליון לדלת אחורית שמאלEDELIVER3120.97מקורי

MX-C00178003-Aמקורי41304.8תיבת הילוכים

MX-C00180579-A031מקורי306.66פנל צד

MX-C00076675DELIVER9מקורי11.94 מתזים

MX-C00076678DELIVER9מקורי26.88 צינור מים למגבים

MX-C00076740-4100DELIVER9מקורי5530.4 פנל פנימי מעל חלון שמאל

MX-C00076810-4100 פנל קדמי אחרי דלת ימיןEDELIVER93729.78מקורי

MX-C00076828 גומי אטימה מסגרת  לדלת קדמית ימיןEDELIVER9483.6מקורי

MX-C00180583DELIVER9מקורי4.5  בורג לגלגל רצועה למשאבת שמן

MX-C00181037DELIVER9מקורי39.93 תפסנים למכסה נשם

MX-C00183167מקורי617.89מסגרת לדלת קדמית שמאל

MX-C00184433 מקרר אווירDELIVER91346.6מקורי

MX-C00185994מקורי447.36תפוח הגה שמאל

MX-C00187688 קורה תחתונהEDELIVER3684.64מקורי

MX-C00187757 מפתח לדגםV80245.3מקורי

MX-C00188793 זרוע למגב שמאלEDELIVER3179.74מקורי

MX-C00188796מקורי73.2מגבים קדמיים שמאל

MX-C00188906מקורי48.87פתח כניסה לתעלות אוורור ימין

MX-C00190098מקורי2שסתום לחץ למשאבת מים למגבים

MX-C00191062מקורי13.7ממסר

MX-C00191289 ידית כוונון זווית למושב ימין EDELIVER387.22מקורי

MX-C00193190 מכלול מאוורר לקירור מנועEDELIVER92958.07מקורי

MX-C00193439מקורי572.24מחשב ראשי

MX-C00193999 מודול בקרת מהירותEDELIVER3108.99מקורי

MX-C00194001מקורי347.2מאוורר מזגן תא נהג

MX-C00194267 תפסןEDELIVER33מקורי

MX-C00194270 תא אחסון צד נהגEDELIVER366.18מקורי

MX-C00194503-4100מקורי518.87מסגרת לפנס ראשי שמאל

MX-C00196462-F070 פנל תחתון להגהEDELIVER3115.2מקורי

MX-C00196850מקורי250תוף בלם שמאל

MX-C00196851מקורי250תוף בלם ימין

MX-C00196865מקורי14.4קפיץ בתוף בלם

MX-C00197665מקורי24.76תותב מתלה קדמי

MX-C00198458 מאורר לרדיאטורEDELIVER3585.9מקורי

MX-C00199172 חיישןABSמקורי121.53 שמאל

MX-C00199630DELIVER9מקורי119.87 חיישן רוורס בגיר

MX-C00145645מקורי27.6פינת פגוש צד ימין

MX-C00145837מקורי164.49ימין' ידית קד

MX-C00148019 ראדאר לסטייה מהנתיבIONIQ52839.03מקורי

MX-C00149478 פנל לפגוש קדמי צד ימיןEDELIVER3486.4מקורי

MX-C00153789 אנטנהEDELIVER3122.55מקורי

MX-C00154733 בורג לנועל דלת צדEDELIVER92.1מקורי

MX-C00155051מקורי2128.3גריל קדמי

MX-C00155286DELIVER9מקורי133.34 חיישן מצב סנדל בלימה

MX-C00155318מקורי2587.81יחידת בקרת טעינה

MX-C00156829מקורי707.2ציר לדלת

MX-C00076857 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית שמאלEDELIVER9124.74מקורי

MX-C00076900(על המרכב)גומי אטימה פנימי לדלת אחורית EDELIVER9682.62מקורי

MX-C00077167 ציר עליון לדלת צדEDELIVER9445.6מקורי

MX-C00077168 ציר אמצעי לדלת צדEDELIVER9484.81מקורי



MX-C00077170 ציר תחתון לדלת צדEDELIVER9373.48מקורי

MX-C00077174 מסילה לדלת קדמית שמאלEDELIVER9118.75מקורי

MX-C00077196 בולם זעזועים לדלת צדEDELIVER93.05מקורי

MX-C00077259 בלוק הגבול העליון למסילת דלת ההזזהEDELIVER99.61מקורי

MX-C00077334 ציר תחתון לדלת אחוריתEDELIVER91565.77מקורי

MX-C00077406 רתמת דלתEDELIVER9396.55מקורי

MX-C00077411 צופר ראשיEDELIVER998.6מקורי

MX-C00077440 ידית איתותEDELIVER9182.95מקורי

MX-C00077451 סליל כרית אוויר נהגEDELIVER9402.07מקורי

MX-C00077566 מחשב חיישני חניהEDELIVER9208.04מקורי

MX-C00078445 בולם זעזועים אחוריEDELIVER9807.84מקורי

MX-C00078488-4100 פנל פנימי בין דלתות ימיןEDELIVER9767.74מקורי

MX-C00078718 אוכףU  לקפיץ אחורי EDELIVER944.73מקורי

MX-C00078722 זרוע תומכת לקפיץ עלים אחוריEDELIVER961.22מקורי

MX-C00080507מקורי339.68צינור קירור מזגן

MX-C00081099DELIVER9מקורי78.63 חיישן טמפרטורת כניסת אוויר

MX-C00081189מקורי627.99פנס תחתון

MX-C00081442 רמקולים קדמייםEDELIVER964.75מקורי

MX-C00081704מקורי289.1דיסק בלם אחורי

MX-C00082649מקורי929.57מנגנון חלון לדלת קדמית שמאל

MX-C00083007מקורי63.64ציר ימין למכסה מנוע

MX-C00083061מקורי183.11מסגרת לדלת קדמית שמאל

MX-C00083065מקורי212.82שמאל' פנל חיצוני לדלת קד

MX-C00083073מקורי415גומי אטימה דלת מטען

MX-C00083078מקורי201.72מסילה מעל דלת אחורית ימין

MX-C00083194מקורי119.47ימין' ידית פתיחה פנימית לדלת אח

MX-C00083216מקורי40.94כיסוי לידית פתיחה לדלת ימין נוסעים

MX-C00084089DELIVER9מקורי53.26 צינור שמן לבית מסנן

MX-C00201081 צינור מים לחימום למשאבת מיםEDELIVER9326.78מקורי

MX-C00201497 מחשב גט ווייEDELIVER9485.75מקורי

MX-C00202557 תושבת מנוע אחוריתEDELIVER9490.06מקורי

MX-C00203072 צינור כניסה לקומפרסורEDELIVER9289.27מקורי

MX-C00203883מקורי415גומי אטימה לדלת שמאל אחורית

MX-C00203884מקורי415גומי אטימה לדלת ימין אחורית

MX-C00204025-4100 חיבורים בגגEDELIVER91485.55מקורי

MX-C00204309DELIVER9 מקורי99.67(נשם) מכסה עליון למכסה שסתומים

MX-C00204425 מודל התראהEDELIVER9656.03מקורי

MX-C00204587 מיכל ואקום למערכת בלמיםEDELIVER9754.31מקורי

MX-C00156905מקורי2295.75שמשה קדמית

MX-C00157135מקורי2368מחשב ניהול מצברים

MX-C00158013מקורי1937.66פגוש קדמי חיצוני

MX-C00161384מקורי402.49ימין' צמת חשמל לדלת אח

MX-C00162824מקורי612.6מראת צד שמאל

MX-C00204594 רתמת מינוס למדחס מיזוג אווירEDELIVER9125.93מקורי

MX-C00206257-4100 דלת אחורית שמאליתEDELIVER328629.74מקורי

MX-C00206587 בולם זעזועים לדלת אחוריתEDELIVER97.11מקורי

MX-C00206905 מכלול נעילת דלת קדמיתEDELIVER932.43מקורי

MX-C00208099 חיבורים בגגEDELIVER31219.25מקורי

MX-C00084100DELIVER9מקורי586.85 צינור עודפים למזרקים

MX-C00084142מקורי38.02מכלול חשמל ראשי לגלגל הגה

MX-C00084801מקורי16.51כיסוי אום לצלחת בלם אחורי

MX-C00084848DELIVER9מקורי57.53 תושבת גל הינע קדמית

MX-C00085305DELIVER9מקורי19.04 אום לסעפת פליטה

MX-C00162825מקורי612.6מראת צד ימין

MX-C00162990מקורי212.82כיסוי לגלגל

MX-C00165353 שקעUSB128.28מקורי

MX-C00165792-M001 מכסה מנועEDELIVER319919.99מקורי

MX-C00165851 מסילה לדלת הזזה אחוריתEDELIVER313.75מקורי

MX-C00165954-M001 כנף קדמי ימיןEDELIVER32165.06מקורי

MX-C00166019 מוט לפתיחת נעילת דלת אחוריתEDELIVER341.04מקורי

MX-C00166105 תומכים צד שמאלEDELIVER361.99מקורי

MX-C00166115 ניקל תחתון דלת אחוריתEDELIVER31026.29מקורי

MX-C00167347-4100מקורי2751.4דופן אחורי צד ימין

MX-C00211183מקורי350.63מסגרת חלון אחורי שמאל

MX-C00211248DELIVER9מקורי554.03 צינור יציאת מים

MX-C00211281מקורי89.75תומך מגן  קדמי תחתון שמאל

MX-C00211738 כבל טעינהEDELIVER96117.17מקורי

MX-C00212541 פיית ניקוז אוויר לקליפרEDELIVER910.4מקורי



MX-C00085404 צינור בלימה גמיש קדמי ימיןEDELIVER988.23מקורי

MX-C00085416מקורי2854משאבת ואקום

MX-C00085455-4100 פנל פנימי לדלת שמאלEDELIVER96677.98מקורי

MX-C00085858 אום למכלול מנעול צד ימיןEDELIVER93.3מקורי

MX-C00085880שמאל - בריח לדלת נוסעיםEDELIVER9337.42מקורי

MX-C00167382 כבל למכסה מנועEDELIVER354.21מקורי

MX-C00167384 מנעול למכסה מנועEDELIVER371.6מקורי

MX-C00167414מקורי3.96קליפס לבטנה

MX-C00167565 קורה ללוח מחווניםEDELIVER3721.95מקורי

MX-C00168635 חיישןABSמקורי50.1 אחורי ימין

MX-C00085890כבל לבריח דלת צד שמאל /מוטEDELIVER922.33מקורי

MX-C00085891כבל לבריח דלת צד  ימין /מוטEDELIVER922.33מקורי

MX-C00085911 ציר נעילה תחתון לדלת אחוריתEDELIVER975.27מקורי

MX-C00085917 מנעול דלת הזזהEDELIVER9475.07מקורי

MX-C00085919 מוט חיבור צילינדרEDELIVER932.15מקורי

MX-C00213315מקורי579.89שמאל' ביטנה לגלגל קד

MX-C00213490-ADELIVER9 אטם ראש מנוע A448.5מקורי

MX-C00215065DELIVER9מקורי103.14 משאבת מיכל מים למגבים

MX-C00215313 פיוזEDELIVER96.69מקורי

MX-C00215316 ממסר נתיך ראשיEDELIVER937.11מקורי

MX-C00168641 חיישןABSמקורי50.1 אחורי שמאל

MX-C00168730DELIVER9מקורי7.44 פקק אחורי לגלגל סרק איזון

MX-C00168948 מקורי380רכב חשמלי מקסוס- רפידות בלם

MX-C00170265מקורי159.96צינור קירור למערכת קירור

MX-C00085921 כבל ארוךלמנעול דלת ימין אחוריתEDELIVER975.67מקורי

MX-C00085925 נועל תחתון לדלתות אחוריותEDELIVER357.73מקורי

MX-C00085978 מגן קישוט שמאלEDELIVER985.88מקורי

MX-C00086129מקורי823.83מאוורר

MX-C00086131 שקעUSB121.99מקורי

MX-C00215318 פיוזEDELIVER95.85מקורי

MX-C00215319 פיוזEDELIVER95.85מקורי

MX-C00215326 פיוזEDELIVER91.39מקורי

MX-C00218114 תושבת למגן גלגל קדמי שמאלEDELIVER966.14מקורי

MX-C00218292DELIVER9מקורי30.02 משאבת עזר למצמד

MX-C00173974-4100 פנל עליון קדמי בגגEDELIVER96671.06מקורי

MX-C00177415מקורי961.8בורג ראש מנוע

MX-C00180338מקורי257.5צינור קירור מזגן

MX-C00218618-M001מקורי457.8כנף קדמי שמאל

MX-C00218619-M001מקורי457.8כנף קדמי ימין

MX-C00219873מקורי274גומיית חלון לדלת קדמית שמאל

MX-C00219874מקורי274גומיית חלון לדלת קדמית ימין

MX-C00220657 מנוע למערכת מיזוגEDELIVER9230.08מקורי

MX-C00220664 מכסה למסנן מזגןEDELIVER927.02מקורי

MX-C00220828 מודול סוללה בודדEOINIQ59687.86מקורי

MX-C00222329 גומי אטימה למסגרת חלון דלת אחוריתEDELIVER3386.81מקורי

MX-C00222836מקורי1221.7זכוכית מראה שמאל קדמית

MX-C00224309DELIVER9מקורי635.56 מוט מייצב קדמי

MX-C00086304DELIVER9אטם צינור יציאת סעפת פליטה ל EGR22.75מקורי

MX-C00086307DELIVER9 אטם EGR6.55מקורי

MX-C00086415 פחית לנעילת תפוח ראשי תחתון קדמיEDELIVER950.42מקורי

MX-C00087450מקורי978.07רדיאטור

MX-C00185436DELIVER9מקורי12966.91 טורבו מכלול

MX-C00185631DELIVER9מקורי327.54 צינור ניקוז תחתון מבית מסנן

MX-C00185655DELIVER9מקורי300.53 צינור שימון טורבו

MX-C00185735DELIVER9מקורי396.43 צינור ניקוז אמצעי מבית מסנן

MX-C00224311DELIVER9מקורי35.87 תותב גומי למוט מייצב

MX-C00224562 תושבת קופסת פיוזיםEDELIVER954.48מקורי

MX-C00224953 סוללה מושלמתEV80110867.86מקורי

MX-C00226437 מנגנון חלון לדלת קדמית שמאלEDELIVER3456.4מקורי

MX-C00227682מקורי950.48מנגנון חלון לדלת אחורית שמאל

MX-C00087626 מיסב נבה אחוריתEDELIVER927.75מקורי

MX-C00087628 נבה אחוריתEDELIVER9788.76מקורי

MX-C00087921 תושבת למצברEDELIVER9126.44מקורי

MX-C00088866 חלון אחורי שמאלEDELIVER91414.5מקורי

MX-C00089075DELIVER9מקורי121.81 מותחן לרצועת תזמון

MX-C00228717 ציר הנעה למסרק הגהEDELIVER9383.92מקורי

MX-C00228725 תפוח הגה למסרק הגהEDELIVER9177.68מקורי

MX-C00228727 מוט קישור למסרק הגהEDELIVER9177.68מקורי



MX-C00228983 מוט מייצב קדמיEDELIVER9474.67מקורי

MX-C00229317 פנס אחורי שמאלEDELIVER93077.7מקורי

MX-C00229941 מיסב הידראולי למצמדDELIVER9526.86מקורי

MX-C00231621 פנל תחתון חיצוני לחלון קדמי שמאלEDELIVER3267.45מקורי

MX-C00232677מקורי29082.1שמשת גג מושלמת

MX-C00232726מקורי1722.57חגורת בטיחות ימין

MX-C00233501 בורג נעילה לגל הינע הגהEDELIVER97.2מקורי

MX-C00186276מקורי190.35בקר רכב חשמלי

MX-C00186582DELIVER9מקורי21.03 אטם סעפת יניקה

MX-C00186987 איתותים 4לחצן EDELIVER3162.58מקורי

MX-C00187763 מפתח לדגםEV8052.2מקורי

MX-C00234298 חלון קטן צד ימיןEDELIVER9294.95מקורי

MX-C00238782DELIVER9מקורי290.88 חיישן מצב הילוכים

MX-C00241089 ציר נעילה עליון לדלת אחוריתEDELIVER335.1מקורי

MX-C00241091 נועל עליון לדלתות אחוריותEDELIVER329.06מקורי

MX-C00241094 כיסוי לידית דלת ימין קדמיתEDELIVER38.25מקורי

MX-C00247364-M001 ניקל לדלת קדמיתEDELIVER3603.38מקורי

MX-C00254634 לחצן חימום מושב נוסעEDELIVER3671.02מקורי

MX-C00254687 וולט 12רתמות פלוס למצבר EDELIVER9548.38מקורי

MX-C00255273 מערכת מולטימדיהDELIVER912394.7מקורי

MX-C00089153 סמלMAXUS EDELIVER3134.9מקורי

MX-C00089373DELIVER9מקורי149.47 צינור יניקת שמן ממשאבת שמן

MX-C00089406מקורי76.89צינור בלם שמאל

MX-C00089431מקורי90.33צינור בלם

MX-C00089899  תעלה לחימום נוסעיםEDELIVER962.49מקורי

MX-C00256002 מושב נוסע קדמיEDELIVER36073.2מקורי

MX-C00257605 כיסוי לברגי קונסלות ידית הילוכיםEDELIVER37.19מקורי

MX-C00267526 פנל תחתון פנימי לחלון קדמי ימיןEDELIVER3176מקורי

MX-C00267744 כרית גומי לקפיץ אחוריEDELIVER9241.18מקורי

MX-C00189354-4100 פנל פנימי דופן אחורי צד ימיןEDELIVER99898.81מקורי

MX-C00189355-4100  פנל פנימי דופן אחורי צד שמאלEDELIVER99891.31מקורי

MX-C00189664 מודול התראהEDELIVER3505.43מקורי

MX-C00190097 מיכל מים למגביםEDELIVER3135.35מקורי

MX-C00090363DELIVER9מקורי19.21 פקק ריקון שמן מנוע

MX-C00090601DELIVER9מקורי50.42 מדיד שמן מנוע

MX-C00090602DELIVER9מקורי57.03 צינור למדיד שמן מנוע

MX-C00090654-4100 פנל חיצוני קדמי לדלת שמאלEDELIVER915005.56מקורי

MX-C00091184מקורי103.97מנגנון נעילה למכסה מנוע

MX-C00091221-4100 חיבורים בגגEDELIVER91355.11מקורי

MX-C00091382-4100 כנף קדמי שמאלEDELIVER93729.78מקורי

MX-C00091665-4100מקורי21359.59דלת שמאל קדמית

MX-C00092706 חלון אחורי שמאלEDELIVER91725.7מקורי

MX-C00092707 חלון אחורי ימיןEDELIVER91725.7מקורי

MX-C00268265 תומך למושב ימיןEDELIVER3177.33מקורי

MX-C00269278מקורי2889.28פנס אחורי ימין

MX-C00273329 מערכת מולטימדיהMP53211.3מקורי

MX-C00274496  צג מולטימדיהEDELIVER32943.89מקורי

MX-C00275241-4100 כיסוי גג קדמיEDELIVER311359.71מקורי

MX-C00092820מקורי1525.73מגן קדמי תחתון

MX-C00092822מקורי281.97ניקל ימין לפגוש קדמי

MX-C00093495מקורי8.56דיסקיות נחושת

MX-C00093632DELIVER9מקורי118.98 בורג נעילה לתומך גל יציאה מתיבת הילוכים

MX-C00094160-4100 פנל פנימי לדלת אמצע שמאלEDELIVER92940.71מקורי

MX-C00191100-F139 מכלול שרוול למשענת ראשEDELIVER347.3מקורי

MX-C00193341 משאבת בלם מרכזית(53Kwh)319מקורי

MX-C00193471מקורי65.44מסגרת לשמשה אחורית

MX-C00194006 צינור אוויר ברגל שמאלEDELIVER312.61מקורי

MX-C00194010מקורי16.2שסתום התפשטות למזגן

MX-C00194441מקורי117.39חגורת מנוע

MX-C00194494-4100מקורי2258.25פנימי לפגוש

MX-C00195768 כיסוי תקעUSB EDELIVER35.69מקורי

MX-C00198376 ציר עליון לדלת צדEDELIVER3105.12מקורי

MX-C00198457 כונס לרדיאטורEDELIVER3337.14מקורי

MX-C00094333DELIVER9מקורי76.69 צינור בלימה גמיש אחורי

MX-C00094552 חיישןABS קדמי ימין EDELIVER9164.13מקורי

MX-C00096064 חיישן רוורסEDELIVER9133.34מקורי

MX-C00096730 רתמת טעינת רכב משולבתAC / DC18158.8מקורי

MX-C00099220DELIVER9מקורי269.05 צינורות ניקוז שמן מבית מסנן



MX-C00099345-4100 דלת אחורית שמאלEDELIVER940850.01מקורי

MX-C00099590-4100מקורי4649.4דלת אחורית שמאל

MX-C00099705-4100מקורי6652.15קורה תחתונה אחורית

MX-C00100196 כיסוי לידית פנימית לדלת הזזהEDELIVER925.72מקורי

MX-C00100373מקורי214כפתורי נעילת דלתות ושמשות צד נהג' מע

MX-C00275707מקורי11670.12מכלול מאוורר פנימי למזגן וחימום

MX-C00276942-4100 כיסוי גג קדמיEDELIVER311061.27מקורי

MX-C00276946-4100(תחתון+עליון )דופן צד שמאל אחורי EDELIVER333842.69מקורי

MX-C00276948-4100 דופן צד ימין אחורי תחתוןEDELIVER311011.28מקורי

MX-C00276949-4100 כיסוי גג אחוריEDELIVER327317מקורי

MX-C00277070 חיישןABSמקורי50.1 אחורי ימין

MX-C00277710-4100 סוגר לקורת לוח מחווניםEDELIVER3830.33מקורי

MX-C00281654מקורי5810.07מושלמת שמאל' מראת דלת קד

MX-C00281655מקורי5810.07מושלמת ימין' מראת דלת קד

MX-C00100426מקורי110כפתור לחלונות צד נוסעים

MX-C00100532מקורי138.08כפתור חלונות

MX-C00101117 בורג לתותב משולש קדמיEDELIVER941.12מקורי

MX-C00101548 מסילה לדלת הזזהEDELIVER922.33מקורי

MX-C00101625 רדיאטורEDELIVER91771.98מקורי

MX-C00102656-4100מקורי179.68כיסוי צד רדיאטור

MX-C00102717מקורי528.54צינור קירור מזגן

MX-C00104713מקורי146.9חיישן לחץ אוויר לגלגל

MX-C00104769מקורי337.21מסגרת ללוח שעונים

MX-C00105033מקורי316.38סליל כרית אוויר נהג

MX-C00105977-4100 פנל פנימי אחורי צד שמאלEDELIVER927651.41מקורי

MX-C00106029מקורי889.86צינור קירור מזגן

MX-C00106163 מזרק דלקDELIVER93529.9מקורי

MX-C00106663 צינור בלימה קשיח אחורי שמאלEDELIVER960.04מקורי

MX-C00107926-4100 דלת הזזה צד שמאלDELIVER960396.32מקורי

MX-C00108638מקורי36.98סוגר לפינת פגוש שמאל

MX-C00108770מקורי2414.19פגוש קידמי

MX-C00108773מקורי2904.62פגוש קדמי

MX-C00108781מקורי289.7פינה למגן אחורי שמאל

MX-C00108823מקורי1678.6(חיצוני+פנימי)פגוש אחורי מושלם

MX-C00108830מקורי166.1קורה קדמית למגן קדמי

MX-C00110036 אום נעילה לתותב קדמיEDELIVER917.11מקורי

MX-C00110052DELIVER9 צינור כניסת EGR281.52מקורי

MX-C00283549DELIVER9מקורי1417.74 מכלול מסנן דלק

MX-C00283684 פחית הגנה למסרק הגהEDELIVER9135.67מקורי

MX-C00284356 ציריה קדמית ימיןV803352.1מקורי

MX-C00285769 טבעת לחיישן מהירות כניסה למנועEDELIVER92.11מקורי

MX-C00285831 ציריה קדמית ימיןEDELIVER94402.19מקורי

MX-C00285985 ברגים לתושבת חיישן חניהEDELIVER910.21מקורי

MX-C00285989 ברגים לתומך חיישן חניהEDELIVER94.5מקורי

MX-C00285992 פקק גומי צידי לתיבת הילוכיםEDELIVER919.31מקורי

MX-C00286813-4100 ימין - פנל חיצוני דלת קדמיתEDELIVER324828.5מקורי

MX-C00287966 נבה קדמית מושלמת שמאלEDELIVER92614.86מקורי

MX-C00290113DELIVER9מקורי107.3 פילטר בצינור כניסה למיכל אוריאה

MX-C00293401 מנעול לדלת נוסעים קדמיEDELIVER340.5מקורי

MX-C00198585מקורי477.4ציר למרכז דלת

MX-C00199839 מפתחEDELIVER3261.65מקורי

MX-C00200904מקורי225.49צמת חשמל לחניה

MX-C00201080 צינור מים תחתון למשאבת מיםEDELIVER9232.94מקורי

MX-C00202633 עריסה קדמית למנועEDELIVER96826.01מקורי

MX-C00295403 קופסת פיוזים ראשיתEDELIVER91920.46מקורי

MX-C00296194 פנל ידית הילוכיםEDELIVER3420.21מקורי

MX-C00296384 פנל לתא כפפות נהגEDELIVER3233.93מקורי

MX-C00297032 מסגרתEDELIVER376.5מקורי

MX-C00297449-4100 מכלול מבנה קדמיEDELIVER313376.58מקורי

MX-C00110221מקורי1083.74פיוז מתח ישר

MX-C00110222מקורי1203.52פיוז

MX-C00111228DELIVER9מקורי35.81 גומיות למניעת החלקה לדוושות

MX-C00112093DELIVER9מקורי1.8 ברגים למשאבת וואקום

MX-C00202823 גומי לציר שמאלי למכסה מנועEDELIVER315.54מקורי

MX-C00202824 גומי לציר ימני למכסה מנועEDELIVER315.54מקורי

MX-C00202871 רתמת מתח גבוה מסוללה למחשבEDELIVER96390.9מקורי

MX-C00202873 רתמת מתח גבוהAC/DC EDELIVER921451.36מקורי

MX-C00301137מקורי568.7רדיאטור מעבה מזגן



MX-C00301722-4100 ימין - פנל חיצוני דלת קדמיתEDELIVER327409.98מקורי

MX-C00302320 לוח בקרת מיזוג אויר קדמיתEDELIVER31113.83מקורי

MX-C00307363 צמת חשמלEDELIVER9161.06מקורי

MX-C00308847 מסנן שמןDELIVER9136.11מקורי

MX-C00112718-4100מקורי1279.1מסילה אמצע לדלת הזזה

MX-C00112808DELIVER9מקורי86.81 מצוף דלק

MX-C00113072DELIVER9מקורי213.93 צינור מזרק למרסס דלק

MX-C00113326מקורי190.35ממסר טעינה מתח גבוה

MX-C00202875 רתמת ללחץ אוויר בגלגליםEDELIVER92582.32מקורי

MX-C00204183 מיכל עיבויEDELIVER9130.13מקורי

MX-C00204439DELIVER9מקורי159.27 שסתום בכניסה למצמד

MX-C00204739 צינור למשאבת ואקום למערכת בלמיםEDELIVER9829.76מקורי

MX-C00312602 ציר סרן אחוריEDELIVER95485.97מקורי

MX-C00316859 פיוזEDELIVER91.67מקורי

MX-C00316867 מכסה לקופסת פיוזים ראשיתEDELIVER9136.28מקורי

MX-C00113328מקורי555.75מתג שקע טעינה

MX-C00113995 פנס ראשי שמאלEDELIVER98842.09מקורי

MX-C00117450 פנס ראשי ימיןEDELIVER98842.09מקורי

MX-C00117581 מכסה לחיישני אורות בתא נהגEDELIVER918.01מקורי

MX-C00118373 לוח שעוניםDELIVER92986.23מקורי

MX-C00205079DELIVER9מקורי7.44 פקק אחורי לגל איזון

MX-C00207004מקורי3058.12יחידת בלם חשמלי

MX-C00207844מקורי1120.07כרית אוויר נוסע ליד נהג

MX-C00209724מקורי2110.6שמשה אחורית צד ימין

MX-C00210424מקורי194.28ממסרת גיר

MX-C00118459מקורי473.3כרית אוויר

MX-C00119016 ניקל ימין לפגוש קדמיEDELIVER95960.96מקורי

MX-C00119168DELIVER9מקורי22.81 בורג לתושבת גל הינע

MX-C00120227מקורי2617.95מחשב ניהול מצברים

MX-C00120499DELIVER9מקורי64.8 תושבת גל הינע אחורית

MX-C00210871 מחשב טעינה ראשיEDELIVER932208.72מקורי

MX-C00210944מקורי2059.3שמשה אחורית

MX-C00211393  מראה עליונה קדמית שמאלEDELIVER9439.59מקורי

MX-C00211397 מראה עליונה קדנית ימיןEDELIVER9439.59מקורי

MX-C00211414מקורי1697.7גלגל פלדה

MX-C00212072 אוםEDELIVER99.01מקורי

MX-C00212510 ידית בלם ידEDELIVER9643.58מקורי

MX-C00212542 קפיצי מרכוז לרפידות בלםEDELIVER932.32מקורי

MX-C00212543 בורג מוליך לרפידות בלםEDELIVER962.3מקורי

MX-C00212550 רפידות בלם אחוריותEDELIVER9370.44מקורי

MX-C00120609מקורי419.48מנוף מרים חלון צד ימין

MX-C00121533 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית שמאלEDELIVER9124.74מקורי

MX-C00122541-4100 פנל דלת קדמית צד ימיןEDELIVER935936.34מקורי

MX-C00122653מקורי596.9בולם זעזועים קדמי שמאל

MX-C00215080DELIVER9מקורי10.62 צינור מים למגבים

MX-C00215312 פיוזEDELIVER96.13מקורי

MX-C00215314 ממסר נתיך ראשיEDELIVER927.15מקורי

MX-C00215317 פיוזEDELIVER95.85מקורי

MX-C00215320 פיוזDELIVER95.85מקורי

MX-C00122654מקורי596.9בולם זעזועים קדמי ימין

MX-C00123035מקורי6416.8מערכת בקרת יציבות

MX-C00123525מקורי1633.3פנס אחורי שמאל

MX-C00124157 שמאל -ידית חיצונית לפתיחת דלת קדמיתEDELIVER352.02מקורי

MX-C00124165כבל לבריח /מוטEDELIVER31.8מקורי

MX-C00215322 פיוזEDELIVER91.39מקורי

MX-C00215324 פיוזEDELIVER91.39מקורי

MX-C00215325 פיוזEDELIVER91.39מקורי

MX-C00217151DELIVER9מקורי274.19 רתמת משאבת שמן

MX-C00217496 קישוט לגלגל קדמי ימיןEDELIVER3161.97מקורי

MX-C00217892-D128  פתח מיזוג בדשבורדEDELIVER3290.82מקורי

MX-C00217905DELIVER9מקורי283.33 פלטה עליונה לבולם זעזועים קדמי

MX-C00217959 בולם זעזועים קדמיDELIVER91971.6מקורי

MX-C00218022 בולם זעזועים לדלת נוסעיםEDELIVER316.78מקורי

MX-C00124191 בית ידית פתיחת דלת צדEDELIVER327.49מקורי

MX-C00124197 ידית חיצונית פתיחת דלת צדEDELIVER372.17מקורי

MX-C00124256 בריח למנעול מכסה מנועEDELIVER326.9מקורי

MX-C00124475 לפתיחה מרבית של דלת הזזה - זרוע בקרהEDELIVER363.45מקורי

MX-C00218225DELIVER9מקורי1401.59 משאבת שמן מכלול



MX-C00218288DELIVER9מקורי145.57 צינור נוזל מצמד למיכל

MX-C00218753מקורי916.3שמשה צד שמאל

MX-C00219061DELIVER9מקורי261.39 אטם אחורי למגבר בלם

MX-C00219063DELIVER9מקורי19.31 אטם בין מגבר בלם למשאבה

MX-C00220665 שסתום התפשטות למזגןEDELIVER9566.14מקורי

MX-C00222037DELIVER9צינור לחץ טורבו ל egr 2236.56מקורי

MX-C00224753מקורי6.27בורג למוט גלגל הגה

MX-C00225483 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית שמאלEDELIVER3131.23מקורי

MX-C00225484 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית יימיןEDELIVER3131.23מקורי

MX-C00225587  שקע לכבל חשמלי סגירת דלת צדEDELIVER9168.58מקורי

MX-C00226438 מנגנון חלון לדלת קדמית ימיןEDELIVER3456.4מקורי

MX-C00226796 מנוע קצרDELIVER9113757.39מקורי

MX-C00227387 צינור בלמים מרכזי אחוריEDELIVER9101.38מקורי

MX-C00227922  מראה תחתונה קדמית שמאלEDELIVER9523מקורי

MX-C00228730 אום אבטחה למסרק הגהEDELIVER914.11מקורי

MX-C00228880 גומית אבק למסרק הגהEDELIVER988.84מקורי

MX-C00229320 פנס אחורי ימיןEDELIVER93077.72מקורי

MX-C00229322 פנס אחורי ימיןDELIVER95210.2מקורי

MX-C00229774DELIVER9מקורי18.61 תושבת למכסה מנוע עליון

MX-C00230243DELIVER9מקורי547.58 מכסה מנוע עליון

MX-C00231622 פנל תחתון חיצוני לחלון קדמי ימיןEDELIVER3267.45מקורי

MX-C00233336 גומי אטימה פנימי לחלון קדמי ימיןEDELIVER3334.88מקורי

MX-C00233435DELIVER9מקורי62.68 אטם סעפת פליטה

MX-C00233812DELIVER9מקורי295.56 צלחת לסנדלי בלימה שמאל

MX-C00233818DELIVER9מקורי42.37 קפיץ לסנדלי בלימה

MX-C00233858מקורי3007.32כרית אוויר וילון צד שמאל

MX-C00233859מקורי3007.32כרית אוויר וילון צד ימין

MX-C00238774DELIVER9מקורי51.99 מכסה צד לגיר

MX-C00238916מקורי36פין ימין בתוף בלם

MX-C00241093 כיסוי לידית דלת שמאל קדמיתEDELIVER38.25מקורי

MX-C00242716מקורי289.7פינה למגן אחורי שמאל

MX-C00242787 מודול סוללה בודדEDELIVER39687.86מקורי

MX-C00243569 מראת נהג צד שמאלEDELIVER31287.9מקורי

MX-C00244045 זכוכית למראת נהג צד שמאלEDELIVER3292.7מקורי

MX-C00124512-M001מקורי3570.6מכסה מנוע

MX-C00124519 פנל לפגוש קדמיEDELIVER3576.4מקורי

MX-C00124678 מרזב לחלון קדמי שמאלEDELIVER3481.4מקורי

MX-C00124688 פנל תחתון חיצוני לחלון קדמי ימיןEDELIVER3267.45מקורי

MX-C00124692(הזזה)פנל פנימי לדלת צד EDELIVER3481.4מקורי

MX-C00124805 שמאל -מגן גלגל קדמיEDELIVER3295.94מקורי

MX-C00124814 ימין -מגן גלגל אחוריEDELIVER3243.5מקורי

MX-C00124821 קישוט לגלגל אחורי ימיןEDELIVER3126.97מקורי

MX-C00124971 מנגנון חלון לדלת קדמית שמאלEDELIVER3456.4מקורי

MX-C00124972 מנגנון חלון לדלת קדמית ימיןEDELIVER3456.4מקורי

MX-C00124984DELIVER9מקורי2.7 בורג לתושבת גל הינע

MX-C00125042 מעצור למסילה אמצע לדלת הזזהEDELIVER35.69מקורי

MX-C00125390  קפיץ עלים מושלםEDELIVER91313.27מקורי

MX-C00126383  תושבת למוט אחיזת מכסה המנועEDELIVER97.11מקורי

MX-C00127987 תושבת לחיישני חניהEDELIVER911.51מקורי

MX-C00245347DELIVER9מקורי51.41 תושבת לחיישן גל זיזים

MX-C00245495 מכלול תת מסגרת תחתונהEDELIVER319256.74מקורי

MX-C00245495-4100 מסגרת מבנה קדמיEDELIVER319256.74מקורי

MX-C00245510-4100 מכלול מסגרת רצפה תחתונהEDELIVER3126761.49מקורי

MX-C00245599מקורי1141.6דלת לטעינה

MX-C00127988 תושבת לחיישני חניהEDELIVER911.51מקורי

MX-C00128710  פנל ימיני לדשבורדEDELIVER352.02מקורי

MX-C00128902DELIVER9 תושבת שסתום EGR18.27מקורי

MX-C00130655 מכלול נעילה לדלת קדמיתEDELIVER367.81מקורי

MX-C00134546מקורי344.3מתלה קדמי

MX-C00247365-M001 ניקל לדלת קדמיתEDELIVER3603.38מקורי

MX-C00247705מקורי328.5ציר למרכז דלת

MX-C00254200-4100 פנל צד אחורי ימיןEDELIVER912358.8מקורי

MX-C00254952 מצלמה אחוריתEDELIVER9576.22מקורי

MX-C00256001 מושב נהגEDELIVER36388.9מקורי

MX-C00256805מקורי181.6בולם זעזועים אחורי

MX-C00257470DELIVER9מקורי4.2 בורג לנועל דלת צד

MX-C00257602 סוגר הרכבה לבלם ידEDELIVER371.08מקורי

MX-C00259011 גומי אטימה חיצוני תחתון לדלת קדמית שמאלEDELIVER91540.76מקורי



MX-C00259012 גומי אטימה חיצוני תחתון לדלת קדמית ימיןEDELIVER91540.76מקורי

MX-C00135922מקורי261.45מנוע נעילה של דלת שקע טעינה

MX-C00138457מקורי2076.04בולם קדמי

MX-C00138638מקורי249.74מנוע למערכת מיזוג

MX-C00138655מקורי1085.85מאוורר אחורי

MX-C00260664 טבעת למסנן דלקDELIVER915.69מקורי

MX-C00263993 חלון הזזה שמאלEDELIVER910271.2מקורי

MX-C00263994 חלון הזזה ימיןEDELIVER910271.2מקורי

MX-C00265292DELIVER9מקורי51.02 אטם למזרק דלק

MX-C00267472 נועל דלת צדEDELIVER938.24מקורי

MX-C00140808 פינת פגוש אחורי צד שמאלEDELIVER3161.97מקורי

MX-C00142755 תפסןEDELIVER34.49מקורי

MX-C00142852 תפסןEDELIVER34.49מקורי

MX-C00142862מקורי511.5גלגל פלדה

MX-C00267525 פנל תחתון פנימי לחלון קדמי שמאלEDELIVER3176מקורי

MX-C00268266 משענת ידEDELIVER3282.7מקורי

MX-C00268267 משענת ידEDELIVER3282.7מקורי

MX-C00268268 משענת ראשEDELIVER3336.54מקורי

MX-C00269074-3016 מתגיםEDELIVER9482.54מקורי

MX-C00269277מקורי2889.28פנס אחורי שמאל

MX-C00277190 תושבת למחשב ניהול מנוע מתח נמוךEDELIVER9206.73מקורי

MX-C00277703-4100 סוגר למרכב תחתוןEDELIVER3311.8מקורי

MX-C00145840מקורי145.58שמאל' ידית אח

MX-C00149477 פנל לפגוש קדמי צד שמאלEDELIVER3486.4מקורי

MX-C00152766-4100מקורי486.95מסגרת לפנס ראשי ימין

MX-C00152843 סוגר לפינת פגוש אחורי צד שמאלEDELIVER341מקורי

MX-C00155876-M001מקורי149.12חיישן מרחק

MX-C00156819 רתמת דלתEDELIVER9544.51מקורי

MX-C00156996מקורי113.67קופלונג לתיבת הגה

MX-C00158727 ידית לדלת קדמית ואחורית שמאלEDELIVER9145.51מקורי

MX-C00161381מקורי405.83צמת חשמל לדלת אחורית

MX-C00165301 פס קישוט לפגוש קדמי צד שמאלEDELIVER9129.11מקורי

MX-C00165513 גומי אטימה עליון לדלת אחורית ימיןEDELIVER382.96מקורי

MX-C00165575 ציר קדמי לדלת אחוריתEDELIVER31081.15מקורי

MX-C00166107 תומכים צד ימיןEDELIVER361.99מקורי

MX-C00166770מקורי1620לוח שעונים

MX-C00168949מקורי12.45בורג לבלמים קדמיים

MX-C00277708-4100 מכלול קדמיEDELIVER316277.72מקורי

MX-C00277709-4100 סוגר לקורת לוח מחווניםEDELIVER3833.6מקורי

MX-C00278073 מחשב ניהול בודיEDELIVER91292.81מקורי

MX-C00280437 כיסוי ידית הילוכיםEDELIVER9646.95מקורי

MX-C00282793-4100 דופן צד ימין אחורי עליוןEDELIVER312361.51מקורי

MX-C00168950מקורי4.04תפס לבלמים קדמיים

MX-C00168953מקורי59.73קיט לגומיות אבק וברגים לקליפר

MX-C00168963מקורי2502.09בלם אחורי קליפר שמאל

MX-C00168966מקורי811.15ערכת תיקון רפידות לבלמים אחוריים

MX-C00282980-4100 מסגרת מבנה קדמיEDELIVER348826.35מקורי

MX-C00285379DELIVER9מקורי147.49 כבל בלם חניה עליון

MX-C00285676 בורג ליחידת בקרה ראשיתEDELIVER94.5מקורי

MX-C00170268מקורי167.8צינור קירור למערכת קירור

MX-C00173623מקורי23.85שסתום למערכת קירור

MX-C00174464מקורי336.19מגבים קדמיים

MX-C00174850 רתמת טעינת רכב משולבתAC / DC6167.7מקורי

MX-C00285679 מכסה צד למערכת ראשיתEDELIVER9271.95מקורי

MX-C00285680 ברגים למכסה צדEDELIVER91.8מקורי

MX-C00285757 תושבת לרתמה בקרת ראשי עליונהEDELIVER973.83מקורי

MX-C00285774 פלאגEDELIVER912.61מקורי

MX-C00285778 ברגים לבית תיבת הילוכיםEDELIVER97.2מקורי

MX-C00285787 משמרת שמן לתיבת הילוכיםEDELIVER919.97מקורי

MX-C00285793 פין לחיישן הילוך חניהEDELIVER913.54מקורי

MX-C00285984 סליל לחיישן חניהEDELIVER95.75מקורי

MX-C00287969 נבה אחוריתEDELIVER91891.31מקורי

MX-C00291102 שסתוםEGR בלחץ גבוה DELIVER93929.36מקורי

MX-C00178619 אבזם חגורת בטיחותEDELIVER3234.6מקורי

MX-C00178620 אבזם חגורת בטיחותEDELIVER3234.6מקורי

MX-C00180581DELIVER9מקורי54.67 גלגל רצועה למשאבת שמן

MX-C00180874DELIVER9מקורי51.02 אטם משאבת מים

MX-C00181036DELIVER9מקורי134.13 מכסה שסתומים עליון



MX-C00183049מקורי656.7דלת לטעינה

MX-C00184779DELIVER9מקורי10.56 טבעת אטימה למכסה מילוי שמן מנוע

MX-C00185628DELIVER9מקורי34.67 צינור ניקוז עליון מבית מסנן

MX-C00186591DELIVER9מקורי18.96 אטם לבית מצערת יניקה

MX-C00294505-4100מקורי780.3צד ימין' פנל עליון חיצוני אח

MX-C00294542 גלגל הגהEDELIVER31828.31מקורי

MX-C00296108DELIVER9מקורי10037.98 גל הינע

MX-C00300642 כבל קצר לדלת אחוריתEDELIVER345.81מקורי

MX-C00188538 צינור ממיכל מים למגב ימיןEDELIVER320.7מקורי

MX-C00188794 זרוע למגב ימיןEDELIVER3156.31מקורי

MX-C00188855 לוח בקרת מיזוג אוויר קדמיDELIVER91113.15מקורי

MX-C00188905מקורי48.87'פתח כניסה לתעלות אוורור שמ

MX-C00189067-4100מקורי183.11תומך לכנף שמאל קדמי

MX-C00309149 בריח לדלת אחוריתEDELIVER3403.1מקורי

MX-C00310877DELIVER9מקורי160.89 מכסה אמצעי לרצועת תזמון

MX-C00321221 צמת חשמלEDELIVER921451.36מקורי

MX-C00189068-4100מקורי183.11תומך לכנף ימין קדמי

MX-C00191098-F139 תומך למושב שמאלEDELIVER3252.46מקורי

MX-C00191105-F139 תומך למושב ימיןEDELIVER3252.46מקורי

MX-C00192726 שמשה קדמיתEV802986מקורי

MX-C00193242-4100 חיבורים בגגEDELIVER9344.55מקורי

MX-C00193380DELIVER9מקורי9.31 בורג לבלם חניה

MX-C00194004 יחידה ממוחשבת למזגן קדמיEDELIVER3154.34מקורי

MX-C00194005 יחידה ממוחשבת למזגן אחוריEDELIVER3154.34מקורי

MX-C00194008מקורי42.6מסנן מזגן

MX-C00194012 צינור מיזוג אוירEDELIVER346.72מקורי

MX-C00194014מקורי42.3חיישן לחץ

MX-C00196590מקורי825.34בולם זעזועים אחורי

MX-C00197479 גלגלת לחגורת מנועDELIVER9376.11מקורי

MX-C00197664מקורי28.73סוגר מתלה קדמי

MX-C00200037 חלון הזזה ימיןEDELIVER97619.3מקורי

MX-C00201079 צינור למשאבת מים עליוןEDELIVER9461.95מקורי

MX-C00201082 צינור יציאת מיםEDELIVER9413.07מקורי

MX-C00203056 מכסה למחשב ניהול מנוע מתח נמוךEDELIVER94088.72מקורי

MX-C00203065 צינור יציאה לקומפרסורEDELIVER9193.02מקורי

MX-C00203070 צינור מיזוג לקונדסורEDELIVER9544.52מקורי

MX-C00203963מקורי188.19פס קישוט לפגוש קדמי שמאל

MX-C00204030-4100 חיבורים בגגEDELIVER91485.55מקורי

MX-C00204388 כרית אויר לנוסעEDELIVER31269.6מקורי

MX-C00205146 רמקול בדלתEDELIVER362.35מקורי

MX-C00207211מקורי582.04צינור לבלם

MX-C00207820DELIVER9 חיישן טמפרטורת EGR544.09מקורי

MX-C00207901-4100מקורי442.17תושבת עליונה לפנס ראשי שמאל

MX-C00208103 מערכת בקרה לנהגEDELIVER98157.97מקורי

MX-C00208158-4100מקורי18453.41מגן אחורי

MX-C00210059 מנגנון דלת לשקע טעינהEDELIVER3245.5מקורי

MX-C00210565מקורי311.66דוושת גז

MX-C00211101 זרוע מגב ימיןEDELIVER9252.56מקורי

MX-C00211112 מגב קדמי שמאלEDELIVER9112.64מקורי

MX-C00211113 מגב קדמי ימיןEDELIVER9112.64מקורי

MX-C00211246DELIVER9מקורי84.81 צינור לתרמוסטט בלוק מנוע

MX-C00211278מקורי336.19תומך מגן  קדמי תחתון שמאל

MX-C00211282מקורי89.75תומך מגן  קדמי תחתון ימין

MX-C00212539 רפידות בלם קדמיEDELIVER9337.18מקורי

MX-C00212551 בורג מוליך לרפידות בלם אחוריותEDELIVER955.34מקורי

MX-C00212552 קפיצי מרכוז לרפידות בלם אחוריEDELIVER919.67מקורי

MX-C00213320מקורי1010.9מעבה מזגן

MX-C00213323DELIVER9מקורי52.23 בורג

MX-C00213332 ציר נעילה עליון לדלת אחורית ימיןEDELIVER975.27מקורי

MX-C00215315 ממסר נתיך ראשיEDELIVER930.88מקורי

MX-C00215321 פיוזEDELIVER95.57מקורי

MX-C00215323 פיוזEDELIVER91.39מקורי

MX-C00215328 פיוזEDELIVER945.15מקורי

MX-C00217987 בולם זעזועים קדמיEDELIVER92094.04מקורי

MX-C00218115 תושבת למגן גלגל קדמי ימיןEDELIVER966.14מקורי

MX-C00218120DELIVER9מקורי11.03 אטמים לצינור ריקון שמן מטורבו

MX-C00218286 ימין -מגן גלגל קדמיEDELIVER3373.42מקורי

MX-C00218295DELIVER9 צינור Uמקורי97.16 למשאבת מצמד



MX-C00218485מקורי2850.9מחשב ניהול מצברים

MX-C00218486מקורי867.13לוח טעינה לטלפון

MX-C00218834-F070 פנל עליון להגהEDELIVER352.02מקורי

MX-C00219042מקורי2295.75שמשה קדמית

MX-C00219058 משאבת בלם מרכזיתEDELIVER9554.46מקורי

MX-C00220660 יחידה ממוחשבת למזגןEDELIVER9219.85מקורי

MX-C00220666 מעבה מזגן קדמיEDELIVER91848.82מקורי

MX-C00220668 מצנן חימום פנימיDELIVER9900.2מקורי

MX-C00220685חימום מזגן ' מודול להפשרה ביחEDELIVER9384.74מקורי

MX-C00220996מקורי198.61מסילה תחתונה לדלת קדמית ימין

MX-C00221943 כפתור לכיוון מראותEDELIVER3366.01מקורי

MX-C00222194DELIVER9 צינור EGRמקורי345.48 לטורבו

MX-C00222837מקורי1221.7זכוכית מראה ימין קדמית

MX-C00224839-4100מקורי5744.32כנף שמאל קדמי

MX-C00225537DELIVER9מקורי1581.17 צינור לאינטרקולר

MX-C00227683מקורי950.48מנגנון חלון לדלת אחורית ימין

MX-C00227697DELIVER9מקורי319.42 צינור ניקוז שמן מטורבו

MX-C00229296DELIVER9מקורי540.2 אגן שמן מנוע

MX-C00230235DELIVER9מקורי35.12 מאריך בורג למכסה מנוע עליון

MX-C00230356DELIVER9מקורי50.77 אטם למכסה טיימינג עליון

MX-C00230508DELIVER9מקורי286.46 פנל תחתון בדלת נהג

MX-C00232725מקורי1722.57חגורת בטיחות שמאל

MX-C00233335 גומי אטימה פנימי לחלון קדמי שמאלEDELIVER3334.88מקורי

MX-C00233821 גומי אטימה עליון לדלת הזזהEDELIVER3140.71מקורי

MX-C00233913 גומי סגירה ללדת אחוריתEDELIVER3200.32מקורי

MX-C00234297 חלון קטן צד שמאלEDELIVER9294.95מקורי

MX-C00237593DELIVER9מקורי222.26 צינור עודפים למשאבה

MX-C00238180-4100 פנל חיצוני עליון אחוריEDELIVER94547.66מקורי

MX-C00238670DELIVER9מקורי10 אטמים לצינור שימון טורבו

MX-C00238779DELIVER9מקורי394.38 תומך גל יציאה מתיבת הילוכים

MX-C00238909מקורי60.45ברגים לצלחת בלם שמאל

MX-C00238911מקורי60.45ברגים לצלחת בלם ימין

MX-C00242669מקורי298.4פינה אחורית ימין

MX-C00243570 מראת נהג צד ימיןEDELIVER31287.9מקורי

MX-C00244046 זכוכית למראת נהג צד ימיןEDELIVER3348.5מקורי

MX-C00245499-4100 סוגר לפגוש אחוריEDELIVER3630.4מקורי

MX-C00247638 סמלE DELIVER 3 EDELIVER3149מקורי

MX-C00248609-4100מקורי10481.49גריל

MX-C00248838DELIVER9מקורי145.51 תושבות גומי למכלול אגזוז

MX-C00248843DELIVER9 מכלול DPFמקורי16025.7 מושלם

MX-C00249130-4100 פנל חיצוני אמצעי לדלת שמאלEDELIVER932220.98מקורי

MX-C00254918 תושבת מנוע ימניתEDELIVER91382.18מקורי

MX-C00267425מקורי1485.63מעבה מזגן

MX-C00267486 פנס אור בלםEDELIVER9632.58מקורי

MX-C00268271 מודול חימום מושבEDELIVER3910.13מקורי

MX-C00270913 צג נסיעה לאחורEDELIVER95685.88מקורי

MX-C00274506 שמשה קדמיתEDELIVER33293.2מקורי

MX-C00275967מקורי856.82מחשב כריות אוויר

MX-C00276004DELIVER9מקורי63.04 פקק מיכל דלק

MX-C00280329-4100 חיבורים בגגEDELIVER39082.67מקורי

MX-C00280781 פחית הגנה לקליפר אחוריEDELIVER9784.77מקורי

MX-C00283469 מסרק הגה מושלםEDELIVER921816.47מקורי

MX-C00283550מקורי2310.13לוח שעונים

MX-C00285671 יחידת בקרה ראשית למנועEDELIVER936264.02מקורי

MX-C00285753 פין מרכוז בין יחידת בקרה למנועEDELIVER93.72מקורי

MX-C00285754 תושבת לרתמה בקרת ראשי תחתונהEDELIVER932.82מקורי

MX-C00285766 טבעת אטימה לפקק ריקוןEDELIVER95.62מקורי

MX-C00285782 ציר כניסה לתיבת הילוכיםEDELIVER930.63מקורי

MX-C00285789 צינור למשמרת שמן תיבת הילוכיםEDELIVER96.97מקורי

MX-C00285830 ציריה קדמית שמאלEDELIVER93194.52מקורי

MX-C00285980 סליל לחיישן חניהEDELIVER9509.13מקורי

MX-C00285995 ציר כניסה ראשי לתיבת הילוכיםEDELIVER91420.45מקורי

MX-C00286003 ציר מרכזי לתיבת הילוכיםEDELIVER91706.15מקורי

MX-C00286012 תושבת תחתונה למכלול דיפרנציאלEDELIVER926.06מקורי

MX-C00286757 מתג לכיוון מראותEDELIVER9375.31מקורי

MX-C00286812-4100 שמאל -פנל חיצוני דלת קדמיתEDELIVER324828.5מקורי

MX-C00286817-4100(הזזה)דלת צד EDELIVER325487.87מקורי

MX-C00287426 ציר ימיני למכסה מנועEDELIVER312.58מקורי



MX-C00290871DELIVER9מקורי38.27 טבעת מרווח למזרק אוריאה

MX-C00291772 תושבת למקליט נתוניםEDELIVER9114.44מקורי

MX-C00294662 תיבת הילוכיםDELIVER942659.13מקורי

MX-C00296959 מסיכה קדמית עליונהEDELIVER33147.87מקורי

MX-C00297785 מנוע חשמל מושלםEDELIVER968813.56מקורי

MX-C00299615 לוח שעוניםEDELIVER32113.47מקורי

MX-C00301653 בקר תקשורת לרכב חשמליEDELIVER97855.17מקורי

MX-C00301721-4100 שמאל -פנל חיצוני דלת קדמיתEDELIVER327409.98מקורי

MX-C00307245 אנטנהEDELIVER9395.11מקורי

MX-C00308963 כבל עליון לבלם ידEDELIVER9151.66מקורי

MX-C00310150-4100(הזזה)דלת צד EDELIVER327982.37מקורי

MX-C00313547 פגוש קדמיEDELIVER96634.75מקורי

MX-C00316554 שקע לכבל חשמלי סגירת דלת צדEDELIVER327.56מקורי

MX-00036166מקורי460.98מסנן דלק

MX-B00003510DELIVER9מקורי0.9 בורג

MX-B00004020DELIVER9מקורי0.9 בורג למגבים

MX-B00004128מקורי2בורג להגה

MX-B00004606 בורג למנעול דלת חיצוניEDELIVER30.8מקורי

MX-B00004653 ברגים לחלקי מעטפת אחוריםEDELIVER30.8מקורי

MX-B00004681 בורג למכלול פנימי למזגןEDELIVER91.8מקורי

MX-B00004729DELIVER9מקורי14.04 חובק צינור אחורי לאינטרקולר

MX-B00004762  בורגEDELIVER90.9מקורי

MX-B00004796DELIVER9מקורי1.5 פין אחורי למגבר בלם

MX-B00004851DELIVER9מקורי7.8 ברגים לחיבור גיר למנוע

MX-B00004861 ברגים למחשב כריות אווירEDELIVER91.11מקורי

MX-B00004906DELIVER9מקורי10.51 בורג

MX-B00004941DELIVER9מקורי3.75 אום לתושבת גל הינע

MX-B00004955 אום לציר דלת אחוריתEDELIVER32.4מקורי

MX-B00005206  בורגEDELIVER90.9מקורי

MX-B00005249DELIVER9מקורי2.41 אום למגבים

MX-C00320324 שסתוםEGR בלחץ נמוך DELIVER93730.44מקורי

MX-B00005301DELIVER9מקורי4.2 בורג לתושבת גל הינע

MX-B00005370 בורגEDELIVER91.07מקורי

MX-B00005409 ברגים לאוכףU EDELIVER912.31מקורי

MX-B00005410 אום לבורג תותב גומי קפיץ עליםEDELIVER915.61מקורי

MX-B00005714 ברגים לקורה תחתונהEDELIVER919.81מקורי

MX-B00005783 ברגים לנבה קדמיתEDELIVER911.71מקורי

MX-B00006026DELIVER9מקורי1.2 פקק ניקוז אוויר ממערכת קירור

MX-C00000002מקורי1070.11פנס ראשי ימין

MX-C00000003מקורי475.9פנס אחורי שמאל

MX-C00000004מקורי475.9פנס אחורי ימין

mx-C00000076מקורי1010.9מעבה

MX-C00000109מקורי117.09פינה צד ימין

MX-C00000512-M001מקורי145.32חישן רוורס

MX-C00000535מקורי2310.76פגוש קדמי

MX-C00001130מקורי132.53צופר צליל נמוך

MX-C00001139 מקורי18.39 פינים4ריליי

MX-C00002081-4100מקורי3310.2כנף קדמי למקסוס

MX-C00002300מקורי84.58מנעול דלת צד ימין

MX-C00002407מקורי32.52מכסה מיכל התפשטות

MX-C00002560מקורי176.07מכלול משאבת מצמד

MX-C00002907מקורי505.43בולם זעזועים אחורי

MX-C00002908 בורג עליון לבולם זעזועים אחוריEDELIVER931.22מקורי

MX-C00002916מקורי1003.64משולש צד שמאל

MX-C00003209 ידית נעילה וכבל לפתיחת מושב EDELIVER3403.32מקורי

MX-C00003228מקורי436.21מכלול קאליפר צד שמאל

MX-C00003230מקורי436.21מכלול קאליפר צד ימין

MX-C00003415 פנסים קדמיים תחתונים ימיןEDELIVER328422מקורי

MX-C00003417מקורי158.1מנורות אור בלם

MX-C00003517מקורי855.26קליפר קדמי שמאל

MX-C00004052 בורגEDELIVER91.5מקורי

MX-C00004276-4100מקורי343.9מכסה לצירי דלת

MX-C00004642מקורי1.43קליפ גמיש

MX-C0000571420-מיני פיוזA1.59מקורי

MX-C0000571530-מיני פיוזA1.59מקורי

MX-C000057245-מיני פיוזA2.22מקורי

MX-C00006656מקורי942.81שמשה קדמית

MX-C00008711 קליפס לחיצה לרתמותEDELIVER91.2מקורי



MX-C0001188825-מיני פיוזA1.59מקורי

MX-C00013508מקורי153.72קיט גומי ציריה פנימית

MX-C00013511מקורי206.79תפוח הגה צד ימין

MX-C00013531מקורי244.27רפידות בלם אחוריות

MX-C00013564מקורי53.1מראה קטנה לבית מראה צד ימין

MX-C00013567מקורי223.1מראה זכוכית לבית מראה צד שמאל

MX-C00013586 תריס אחורי למנורהEDELIVER316.18מקורי

MX-C00013597-A014מקורי240.41ידיות נהג

MX-C0001372330 (ריבוע)פיוזA5.87מקורי

MX-C000138653מקורי508.9שסתום התפשטות למזגן

MX-C00013949מקורי184.14צובר ואקום

MX-C00014021 נורה לאור גבוההEDELIVER310.81מקורי

MX-C00014067-4100מקורי11444.62דלת הזזה

MX-C00014523מקורי27.5אטם טיימינג

MX-C00014535מקורי241.5אטם למכסה ראש מנוע

MX-C00014545מקורי39.3בורג ראש מנוע

MX-C00014602מקורי113.2אטם

MX-C00014611מקורי10533.23משאבת לחץ גבוה

MX-C00014698מקורי3.4טבעת למשאבת מים

MX-C00014714מקורי128.8מיסב טלטל לגל ארכובה

MX-C00016116מקורי197.9שרוול צילינדר מנוע

MX-C00016121מקורי2.9דיסקיות נחושת

MX-C00016122מקורי0.8בורג לשסתום מרסס שמן

MX-C00016230מקורי654.9שמשה אחרי נהג

MX-C00017003מקורי184.62פין גלגל תנופה

MX-C00017010מקורי609.68'תפס לפלנג

MX-C00017019מקורי418.83חולץ בוכנה

MX-C00017049מקורי185.45מוט ייצוב

MX-C00020183 אום ראשי לנבה קדמיתEDELIVER926.12מקורי

MX-C00020487עוצר דלת צד /תופסןEDELIVER35.09מקורי

MX-C0002299850 (ריבוע)פיוזA3.64מקורי

MX-C00024702 מקורי1293.36(למצמד)מיסב לחץ אידראולי

MX-C00024970DELIVER9מקורי4.5  ברגים לתושבת לתותב גומי למוט מייצב

MX-C00025015 מודולטורABS5377.78מקורי

MX-C00027367 נורה לאור נמוךEDELIVER384.8מקורי

MX-C00028803מקורי87.96ציר דלת הזזה

MX-C00030055-4100DELIVER9מקורי2696.9 פנל פינתי עליון חיצוני דלת ימין

MX-C00030163-4100 פנל צד אחורי שמאלEDELIVER911211.23מקורי

MX-C00030711מקורי427.53חיישן טמפרטורה

mx-C00030756מקורי214.52צינור אינטרקולר

MX-C00032846 תופסן לפנס אחוריEDELIVER31.8מקורי

MX-C00034840(גריל)תחתון-פגוש קדמי EDELIVER36320.73מקורי

MX-C00034865 תושבת צד שמאלEDELIVER32672.75מקורי

MX-C00034866 תושבת צד ימיןEDELIVER33012.79מקורי

MX-C00035992מקורי186.2צינור מאייד לקומפרסור קדמי

MX-C00036515מקורי943.65משאבת מים

MX-C00037472 שמשה אחורית שמאלEV80576מקורי

MX-C00038065מקורי2014.7נבה גלגל אחורי

MX-C00039520 סוללת מתח גבוהEDELIVER9557925.48מקורי

MX-C00041149מקורי145.2תפוח הגה צד ימין

MX-C00041192DELIVER9מקורי10.49 תושבת בית פילטר

MX-C00041988 בורג לנועל דלת צדEDELIVER31.9מקורי

MX-C00042972מקורי307.75פנס ערפל ימין

MX-C00044211 משאבת ואקום לבלמיםEDELIVER96508.98מקורי

MX-C00044214מקורי179.68סליל כרית אוויר נהג

MX-C00044830 ציר נעילה תחתון לדלת אחוריתEDELIVER344.6מקורי

MX-C00045484מקורי236.73סמל  בגריל חזית

MX-C00046458מקורי25.6אטם טורבו

MX-C00046461מקורי3.8אטם לצינור טורבו

MX-C00046499מקורי1392.99ערכות תיקון מצערת אלקטרונית

MX-C00046564מקורי367טרמוסטט

MX-C00047601מקורי324.7כפתורי נעילת דלתות ושמשות צד נהג' מע

MX-C00047651 פנס אחורי ראשי ימיןEDELIVER324044מקורי

MX-C00047710 רמקול קדמיEDELIVER352.32מקורי

MX-C00049525 תפס לדלתEDELIVER37.19מקורי

MX-C00049884-4100 פנל אחורי לדלת שמאלEDELIVER911369.2מקורי

MX-C00049993-4100 פנל אחורי צד ימיןEDELIVER928656.05מקורי

MX-C00053278מקורי9מסגרת מנעול דלת הזזה



MX-C00053801 בורגEDELIVER31.06מקורי

MX-C00053812 ברגים חלקי מעטפת קדמיתEDELIVER31.6מקורי

MX-C00055807 בורגEDELIVER93.9מקורי

MX-C00055824 מצלמה אחוריתEDELIVER9576.22מקורי

MX-C00056654 פנס קדמי ראשי ימיןEDELIVER33610.1מקורי

MX-C00058064  דיבוריתEDELIVER3129.7מקורי

MX-C00059527מקורי116.09צופר טון נמוך

MX-C00059612 מתג למנגנון נעילה מכסה מנועEDELIVER984.85מקורי

MX-C00059672מקורי176.07מכלול משאבת מצמד

MX-C00060255מקורי5.55טבעת

MX-C00060951 שמשה קדמיתEDELIVER95648.72מקורי

MX-C00062068מקורי19223.84ממיר מתח נמוך

MX-C00062460מקורי404.07תושבת תחתונה לדלת הזזה

MX-C00062671מקורי28.21חיישן לבקרת אקלים

MX-C00064220מקורי324.13אטם דלת הזזה

MX-C00066126מקורי2233.6דוד עמם

MX-C00066128מקורי1085.98מודול הזרקת אוריאה

MX-C00066129 מכלולGCU518.7מקורי

MX-C00069920מקורי208.21חיישן בלם

MX-C00070330מקורי5.2פקק ריקון שמן מנוע

MX-C00071230מקורי69.36מכלול בית מנורות צד שמאל

MX-C00072272DELIVER9מקורי10711.82 משאבת דלק לחץ גבוה

MX-C00072287מקורי87.7ציר עליון לדלת

MX-C00073990 רדיאטורDELIVER91123.49מקורי

MX-C00073991 מעבה מזגןDELIVER91817.34מקורי

MX-C00074268DELIVER9מקורי568.62 בית פילטר אוויר מושלם

MX-C00074835 משאבת מים חשמליתEDELIVER92098.68מקורי

MX-C00074848 בולם זעזועים אחוריDELIVER9888.13מקורי

MX-C00075258DELIVER9מקורי230.38 צינור דלק תחתון למיכל

MX-C00075267DELIVER9מקורי22.26 אום נעילה משאבת דלק

MX-C00075683 צינור בלימה קדמיEDELIVER963.97מקורי

MX-C00076267DELIVER9מקורי61.13 בורג לעריסה קדמית

MX-C00076336 מקרר אווירDELIVER91346.6מקורי

MX-C00076347 תומך לגלגל ספיירEDELIVER965.22מקורי

MX-C00076368DELIVER9 בורג Uמקורי52.23 לקפיץ סרן אחורי

MX-C00076598 שמאל -מגן גלגל קדמיEDELIVER9200.58מקורי

MX-C00076599 ימין -מגן גלגל קדמיEDELIVER9200.58מקורי

MX-C00076641 תושבת לסגירת פינת פגוש אחורי צד ימיןEDELIVER965.22מקורי

MX-C00076646 פינה למגן אחורי שמאלEDELIVER9358.51מקורי

MX-C00076704-4100 חיבורים בגגEDELIVER91443.4מקורי

MX-C00076721-4100 תומך לכנף שמאל קדמיEDELIVER9239.2מקורי

MX-C00076726-4100 תומך לכנף ימין קדמיEDELIVER9212.11מקורי

MX-C00076746-4100 פנל פנימי תחתון לדלת שמאלEDELIVER93227.75מקורי

MX-C00076751-4100 פנל פנימי פינתי שמאלEDELIVER92087.08מקורי

MX-C00076799-4100 פנל פנימי תחתון לדלת ימיןEDELIVER96118.31מקורי

MX-C00076827 גומי אטימה מסגרת  לדלת קדמית שמאלEDELIVER9483.6מקורי

MX-C00076858 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית ימיןEDELIVER9124.74מקורי

MX-C00076903(על הדלת)גומי אטימה פנימי לדלת אחורית EDELIVER9226.29מקורי

MX-C00076983DELIVER9מקורי62.83 מחזיר אור אחורי שמאל

MX-C00076984DELIVER9מקורי62.83 מחזיר אור אחורי ימין

MX-C00077161 ציר נעילה עליון לדלת קדמית ימיןEDELIVER9144.23מקורי

MX-C00077163 ציר נעילה תחתון לדלת קדמית ימיןEDELIVER9144.23מקורי

MX-C00077176 מסילה לדלת קדמית ימיןEDELIVER9118.75מקורי

MX-C00077177 מסילה לדלת אחורית ימיןEDELIVER976.6מקורי

MX-C00077195DELIVER9מקורי80.29 מגן לדלת הזזה

MX-C00077412 צופר ראשיEDELIVER998.6מקורי

MX-C00077423 גלגלת לרצועת תזמוןDELIVER9354.18מקורי

MX-C00077427DELIVER9מקורי216.9 גלגל שיניים לרצועת תזמון בגל זיזים

MX-C00077430 גלגלת לרצועת תזמוןDELIVER9243.33מקורי

MX-C00077445 ידית איתות צד ימיןEDELIVER3173.32מקורי

MX-C00077580 מצלמה אחוריתEDELIVER9576.22מקורי

MX-C00078295 מנוע למתנעDELIVER92082.31מקורי

MX-C00078317DELIVER9מקורי523.51 בקר מצתי חימום

MX-C00078450-4100 פנל אחורי עליון בגגEDELIVER94289.44מקורי

MX-C00078483-4100 פנל פנימי תחתון לדלת שמאלEDELIVER92661.16מקורי

MX-C00078506-4100 פנל פנימי תחתון ליד גלגל אחורי שמאלEDELIVER9810.39מקורי

MX-C00079457DELIVER9מקורי40.35 מיסב ראשי גלגל תנופה

MX-C00079649DELIVER9מקורי1734.11 מכלול מיכל אוריאה



MX-C00080494מקורי2087.32מכלול מזגן אחורי

MX-C00080545DELIVER9מקורי382.9 צינור שימון טורבו מכלול

MX-C00080771מקורי702.4בית נבה לגלגל קדמי שמאל

MX-C00081392מקורי301.59קפיץ אחורי

MX-C00081393מקורי45.24תושבת קפיץ עליון

MX-C00081440מקורי124.87צופר ימין

MX-C00081470מקורי138.81חיישן כרית אוויר צידית

MX-C00081696מקורי603קליפר מושלם צד ימין

MX-C00082675 חיישןASM121.53מקורי

MX-C00083059מקורי57.45גומי למכסה מנוע

MX-C00083067מקורי63.64פנל פנימי לדלת קדמית שמאל

MX-C00083069מקורי201.72מסגרת לחלון שמאל אחורי

MX-C00083077מקורי201.72מסילה מעל דלת אחורית שמאל

MX-C00083119שמאל - בריח לדלת נוסעיםEDELIVER3307.4מקורי

MX-C00083143מקורי67.24ציר תחתון לדלת שמאל

MX-C00083152מקורי70.84ציר עליון לדלת שמאל אחורית

MX-C00083153מקורי70.84ציר תחתון  לדלת שמאל אחורית

MX-C00083283מקורי2110.6שמשה אחורית צד שמאל

MX-C00083319מקורי205.96גריל מגן קדמי

MX-C00083414מקורי541.02לוח בקרה מיזוג אוויר אחורי

MX-C00085289DELIVER9מקורי30.92 מכסה מילוי שמן מנוע

MX-C00085395 צינור בלמים למשאבה מרכזית קדמיEDELIVER982.67מקורי

MX-C00085396 צינור בלמים למשאבה מרכזית אחוריEDELIVER990.22מקורי

MX-C00085405DELIVER9מקורי76.69 צינור בלימה גמיש אחורי

MX-C00085408 צינור בלימה גמיש אחורי ימיןEDELIVER963.79מקורי

MX-C00085815 תושבת לידית קדמית שמאלEDELIVER987.98מקורי

MX-C00085835  אטם בין תושבת לידיתEDELIVER97.24מקורי

MX-C00085863 תפס לדלת הזזהEDELIVER93.3מקורי

MX-C00085867 מנעול דלת אחוריתEDELIVER369.1מקורי

MX-C00085885כבל לבריח דלת צד שמאל /מוטEDELIVER914.89מקורי

MX-C00085886כבל לבריח דלת צד  ימין /מוטEDELIVER914.89מקורי

MX-C00085905 כבל קצר למנעול דלת צדEDELIVER995.87מקורי

MX-C00085908  כבל ארוך למנעול דלת אחוריתEDELIVER933.51מקורי

MX-C00085914 כבל קצר למנעול דלת אחוריתEDELIVER941.62מקורי

MX-C00085920 כבל ארוך למנעול דלת שמאל אחוריתEDELIVER967.97מקורי

MX-C00085940 שמשה אחורית לנוסעים צד ימיןEDELIVER91557.3מקורי

MX-C00085963 שמשה צד שמאלEDELIVER9606.14מקורי

MX-C00088203DELIVER9מקורי51.09 אטם דוד אגזוז

MX-C00088307DELIVER9מקורי516.6 חיישן טמפרטורת אגזוז

MX-C00088867 חלון אחורי ימיןEDELIVER91414.5מקורי

MX-C00089072 תותב גומי  לזרוע תומכת לקפיץ עליםEDELIVER935.87מקורי

MX-C00089306DELIVER9מקורי156.08 אטם סעפת לטורבו

MX-C00089898  תעלה לחימום רגלי נהגEDELIVER962.49מקורי

MX-C00090521מקורי939.86פנס ראשי

MX-C00090745 מקורי389.49 אינצ קדמי16צלחת בלם

MX-C00091181מקורי1276.59מנגנון דלת תא מטען

MX-C00091232מקורי929.57מנגנון חלון לדלת קדמית ימין

MX-C00091385-4100 כנף קדמי ימיןEDELIVER93729.78מקורי

MX-C00091666-4100מקורי21359.59דלת ימין קדמית

MX-C00091725-4100מקורי20825.67דלת שמאל אחורית

MX-C00091726-4100מקורי20825.67דלת ימין אחורית

MX-C00092839מקורי61.3כיסוי לוו גרירה

MX-C00093496מקורי5.2פקק ריקון שמן מנוע

MX-C00094317DELIVER9מקורי16.58 פחית אבטחה אחורית למגבר בלם

MX-C00094439 מיקרופוןEDELIVER9138.11מקורי

MX-C00094536 תושבת לכונס אוויר למכסה מנועEDELIVER976.6מקורי

MX-C00094770 מודול מפתחות הנעה למתג התנעהEDELIVER3366.74מקורי

MX-C00096937DELIVER9מקורי833.15 צינור מים ממשאבת מים למצנן

MX-C00097522-4100 מכסה גג קדמיEDELIVER923240.35מקורי

MX-C00098145-4100 חיבורים בגגEDELIVER91290.2מקורי

MX-C00098968מקורי762.1מכלול כיסוי מצמד

MX-C00099335 ציר מחבר לדלתות אחוריותEDELIVER33.59מקורי

MX-C00099612מקורי427.53חיישן טמפרטורה

MX-C00100299מקורי7034.26משאבת היגוי

MX-C00100328 מותחן רצועת תזמוןDELIVER9619.31מקורי

MX-C00100466 זר שיניים אחורי לחיישןABS EDELIVER9218.11מקורי

MX-C00101832מקורי162.95סליל כרית אוויר נהג

MX-C00102353מקורי389.25מסגרת חלון קדמי שמאל



MX-C00102394מקורי350.63מסגרת חלון אחורי ימין

MX-C00102437מקורי967.5פינתית ימין' שמשת דלת קד

MX-C00102718מקורי355.36צינור קירור מזגן

MX-C00102728מקורי175.64צינור קירור מזגן

MX-C00103487מקורי575.86מצלמה קדמית

MX-C00103488מקורי404.1מצלמת צד שמאל קדמית

MX-C00103490מקורי404.1מצלמת צד ימין קדמית

MX-C00103556מקורי201.24צמת חשמל למצלמה

MX-C00103769מקורי1487.72פנל לפגוש

MX-C00104033DELIVER9מקורי39.59 סוגר לפינת פגוש אחורי צד שמאל

MX-C00104090מקורי275.28אור ערפל קידמי שמאלי

MX-C00104444מקורי1363.6מיכל דלק

MX-C00104691מקורי40.3מכסה בית גלגל שמאל

MX-C00105783  שקע לכבל חשמלי סגירת דלת צדEDELIVER9168.58מקורי

MX-C00106586מקורי1259.74מכלול ידית הילוכים

MX-C00106835-4100 תפס לדלתEDELIVER950.08מקורי

MX-C00108200מקורי11.6בורג לגלגל תנופה

MX-C00108642מקורי49.2תומך מגן  קדמי עליון שמאל

MX-C00108644מקורי89.75תומך מגן  קדמי תחתון שמאל

MX-C00108801מקורי438.08גריל

MX-C00109314מקורי1105.5פגוש קדמי תחתון

MX-C00109315מקורי650.4פגוש קדמי תחתון

MX-C00111587מקורי16719.54פנס ראשי שמאל

MX-C00111841מושלמת שמאל ' מראה דלת קדEDELIVER93864.33מקורי

MX-C00112090DELIVER9צינור מים ל EGR89.03מקורי

MX-C00112321DELIVER9מקורי52.31 בית גומי לקפיץ אחורי

MX-C00112745DELIVER9 מודול ESP7246.52מקורי

MX-C00112809DELIVER9מקורי1088.02 משאבת דלק

MX-C00112886DELIVER9מקורי543.54 חיישן לחץ דלק בפילטר דלק

MX-C00112938 טבעת למסנן דלקDELIVER915.69מקורי

MX-C00113071DELIVER9מקורי213.93 צינור מזרק למרסס דלק

MX-C00113324מקורי848.55ממסר טעינה מתח גבוה

MX-C00113456מקורי15.9מעצור למסילה אמצע לדלת הזזה

MX-C00113463מקורי6720.27צמת חשמל ליחידת מתח

MX-C00113764מקורי330.6ציר לדלת

MX-C00113996 פנס ראשי ימיןEDELIVER98842.09מקורי

MX-C00118136מקורי1029.9מסרק הגה

MX-C00118328-4100 פנל חוצץ בין דלתותEDELIVER912021.63מקורי

MX-C00118505 מנוע למגבים מושלםEDELIVER3609.9מקורי

MX-C00118506 בורג לזרוע מגבEDELIVER31.9מקורי

MX-C00118660מקורי1392.6פנס קדמי

MX-C00120500DELIVER9מקורי18.27 מגן לתושבת גל הינע אחורי

MX-C00120608מקורי419.48מנוף מרים חלון צד שמאל

MX-C00120683DELIVER9מקורי15.61 בורג ניקוז שמן

MX-C00121876מקורי678.7קורת רוחב מגן קדמי

MX-C00122258מקורי428.8רדיאטור

MX-C00122487מקורי6052.7מדחס מזגן

MX-C00122529-4100 פנל דלת קדמית צד שמאלEDELIVER935936.34מקורי

MX-C00122535מקורי25269.82מנוע חשמלי ראשי

MX-C00123837מקורי664.65ממסר ראשי

MX-C00123838מקורי64.1חיישן התנגדות לטעינה

MX-C00124516מקורי1287.5מגן קדמי

MX-C00124534-M001מקורי457.8כנף קדמי שמאל

MX-C00124675 גומי אטימה פנימי עליון לדלת קדמית יימיןEDELIVER3131.23מקורי

MX-C00124679 מרזב לחלון קדמי ימיןEDELIVER3481.4מקורי

MX-C00124687 פנל תחתון חיצוני לחלון קדמי שמאלEDELIVER3267.45מקורי

MX-C00124812 ניקל לדלת קדמיתEDELIVER3153.47מקורי

MX-C00124823 פנל מתחת לדלת קדמי ימיןEDELIVER3211.5מקורי

MX-C00124830 סוגר לפינת פגוש אחורי צד שמאלEDELIVER3210.2מקורי

MX-C00124844 פנל מתחת לשמשה קדמיתEDELIVER3343.93מקורי

MX-C00124955 פנל קדמי מתחת לשמשהEDELIVER3407.42מקורי

MX-C00124974מקורי415.35חלון צד ימין

MX-C00126337 עמוד הגה ראשיEDELIVER91965.89מקורי

MX-C00126345מקורי1300.54קליפר קדמי שמאל

MX-C00126346מקורי1300.54קליפר קדמי ימין

MX-C00126583 מכלול חשמל ראשי לגלגל הגהEDELIVER930.94מקורי

MX-C00127529 רתמת לחיישני רוורסEDELIVER9715.09מקורי

MX-C00127570מאוורר רדיאטור מנוע +כונס אווירEDELIVER3594מקורי



MX-C00129633-4100מקורי4943.14קורה תחתונה קידמית

MX-C00134346DELIVER9מקורי199.14 צינור מעקף למסנן אוויר

MX-C00134852 כבל חשמלי לסגירת דלת צדEDELIVER3122.55מקורי

MX-C00138184מקורי1430.73פיוז

MX-C00138635מקורי2281.44מעבה מזגן קדמי

MX-C00138644מקורי488.3חימום מזגן' מודול להפשרה ביח

MX-C00138654מקורי2156.49מעבה מזגן אחורי

MX-C00140809 פינת פגוש אחורי צד ימיןEDELIVER3161.97מקורי

MX-C00141085 פנל תחתון בדשבורדEDELIVER353.92מקורי

MX-C00145023 פגוש אחורי תחתוןEDELIVER91197.72מקורי

MX-C00145644מקורי27.6פינת פגוש צד שמאל

MX-C00145839מקורי145.58ימין' ידית אח

MX-C00146565 כפתור לדלתות אחוריותEDELIVER33.59מקורי

MX-C00147530מקורי840.48פס קישוט דלת מטען

MX-C00148022מקורי2839.03לוחית לתא נהג

MX-C00149118 חיבורים בגגEDELIVER3186.3מקורי

MX-C00150413 חיבורים בגגEDELIVER3622.37מקורי

MX-C00152844 סוגר לפינת פגוש אחורי צד ימיןEDELIVER341מקורי

MX-C00152957 וולט 12רתמות פלוס למצבר EDELIVER9125.93מקורי

MX-C00153316 מפסק זרם ראשיEDELIVER9413.03מקורי

MX-C00154341DELIVER9מקורי13.54 תושבת למכסה מנוע עליון

MX-C00157176DELIVER9מקורי13.41 טבעות מרווח לסעפת פליטה

MX-C00157288מקורי183.11בולם לדלת מטען שמאל

MX-C00157289מקורי183.11בולם לדלת מטען ימין

MX-C00159308מקורי696.6לוח בקרת מיזוג אוויר קדמי

MX-C00159353DELIVER9 שסתום מעקף EGR333.73מקורי

MX-C00160310 חגורת בטיחותEDELIVER3532.6מקורי

MX-C00161387מקורי405.83שמאל' צמת חשמל לדלת אח

MX-C00162402DELIVER9חיישן לחץ נמוך ל EGR84.4מקורי

MX-C00165999 מנעול לדלת אחוריתEDELIVER354.9מקורי

MX-C00166010 נועל אמצעי לדלתות אחוריותEDELIVER391.5מקורי

MX-C00166022 ידיתEDELIVER322.47מקורי

MX-C00166110 ניקל דלת אחוריתEDELIVER31026.29מקורי

MX-C00166111 ניקל דלת אחוריתEDELIVER3895.82מקורי

MX-C00166112 ניקל תחתון דלת אחוריתEDELIVER3895.82מקורי

MX-C00168951 תפס לרפידת בלםEOINIQ519.75מקורי

MX-C00168964מקורי2502.09בלם אחורי קליפר ימין

MX-C00168971מקורי971.38מנוע חשמלי לבלם חניה

MX-C00169725מקורי2510.32ציריה שמאל

MX-C00174093 בוסטר  )מגבר בלם(53Kwh)823מקורי

MX-C00175241 לוגו קדמיMAXUS186.72מקורי

MX-C00176660DELIVER9מקורי178.07 מכסה עליון לבית פילטר

MX-C00176662DELIVER9מקורי157.6 מכסה תחתון לבית פילטר

MX-C00177119-F092מקורי758.3נהג-כרית אוויר קדמית

MX-C00179103-F057   דשבורדEDELIVER32913.37מקורי

MX-C00179577 כיסוי לתפס חגורת בטיחותEDELIVER317.67מקורי

MX-C00180586DELIVER9מקורי6.55 אטם צינור יניקת שמן ממשאבת שמן

MX-C00180602DELIVER9מקורי15.86 אטם לבית מסנן שמן מנוע

MX-C00181108 סוללה מושלמתEDELIVER3110808.86מקורי

MX-C00183168מקורי465.26מסגרת לדלת קדמית ימין

MX-C00185594DELIVER9אטם צינור טורבו ל EGR17.58מקורי

MX-C00185630DELIVER9מקורי10 אטמים לצינור שימון טורבו

MX-C00185652DELIVER9מקורי51.4 אטם למשאבת דלק לחץ גבוה

MX-C00185657DELIVER9מקורי54.3 טבעת אטימה למרווח למשאבת ואקום

MX-C00185799מקורי12.22בורג למוט גלגל הגה

MX-C00185996מקורי447.36תפוח הגה ימין

MX-C00186008מקורי192.75גומיות אבק למסרק הגה

MX-C00187726 סטV80 (מפתחות+מנעולים+ץ'סווי)מקורי1103.8

MX-C00187758 מפתח לדגםEV80213.9מקורי

MX-C00188797מקורי73.2מגבים קדמיים ימין

MX-C00188862מקורי419.55מנוע למערכת מגבים

MX-C00190099מקורי65משאבת מים למגבים

MX-C00190118 מסכה למילוי נוזל מגביםEDELIVER323.07מקורי

MX-C00190121 צינור מקשר ממיכל מים מגביםEDELIVER317.4מקורי

MX-C00191101-F139 מכלול שרוול למשענת ראשEDELIVER350.25מקורי

MX-C00191296 ידית כוונון זווית למושב שמאלEDELIVER387.22מקורי

MX-C00192727 שמשה קדמית ללא מראה פנימיתEV802277.6מקורי

MX-C00192904 טבעת איטוםEDELIVER346.24מקורי



MX-C00194007 צינור אוויר ברגל ימיןEDELIVER327.61מקורי

MX-C00194009מקורי807מעבה מזגן קדמי

MX-C00194011מקורי21.3חיישן טמפרטורה מזגן

MX-C00194013 מנוע למערכת מיזוגEDELIVER3149.41מקורי

MX-C00194268 תפסןEDELIVER32.7מקורי

MX-C00194269 חריץ לכרטיסEDELIVER326.06מקורי

MX-C00196854מקורי348.9רפידת בלם אחורי שמאל

MX-C00196855מקורי348.9רפידת בלם אחורי ימין

MX-C00197475 מותחן לרצועת מנועDELIVER9623.1מקורי

MX-C00197486 חגורה למנועDELIVER9351.27מקורי

MX-C00197663מקורי575.43מוט מייצב קדמי

MX-C00198381 ציר אמצעי לדלת צדEDELIVER3284.59מקורי

MX-C00198382 ציר תחתון לדלת צדEDELIVER3352.4מקורי

MX-C00198459  ברגים למאוררEDELIVER315.1מקורי

MX-C00198782מקורי1501.13אינטרקולר

MX-C00199740-4100 משקוף פנימי לדלת אמצע שמאלEDELIVER91291.1מקורי

MX-C00199937-4100מקורי1357.1עמוד אחורי לדלת הזזה

MX-C00200033 חלון הזזה שמאלEDELIVER97534.8מקורי

MX-C00200138-4100 פנל פנימי עליון דלת אמצעית ימיןEDELIVER96132.72מקורי

MX-C00201437 קורה תחתונה קדמית למנועEDELIVER95085.43מקורי

MX-C00202874  רתמה מתח גבוה למנועEDELIVER94820.19מקורי

MX-C00202877 רתמת מתח גבוה קדמיתEDELIVER91389.4מקורי

MX-C00203094 מצנן מזגן ראשיEDELIVER92225.48מקורי

MX-C00203141 רדיאטור חימום קדמיEDELIVER95474.61מקורי

MX-C00203447 צינור מיזוג קדמיEDELIVER9392.26מקורי

MX-C00203498DELIVER9מקורי159.27 שסתום חוזר למשאבת עזר

MX-C00203960 צינור ממיכל מים למגב שמאלEDELIVER314.8מקורי

MX-C00203964מקורי188.19פס קישוט לפגוש קדמי ימין

MX-C00204367 בית ידית הילוכים מושלםEDELIVER91217.29מקורי

MX-C00205306DELIVER9מקורי107.06  מתאם תושבת מנוע קטנה שמאל

MX-C00206588-4100 דלת אחורית ימיןEDELIVER325624.84מקורי

MX-C00207485מקורי410.6מתלה קדמי

MX-C00207848מקורי4047.14דגם ארוך-מדחס מזגן

MX-C00210077 כונס אווירEDELIVER9127.47מקורי

MX-C00210078 כונס אווירEDELIVER9130.98מקורי

MX-C00211080 מנוע למערכת מגביםEDELIVER9763.22מקורי

MX-C00211089 זרוע מגב שמאלEDELIVER9256.56מקורי

MX-C00211114 בורגEDELIVER99.01מקורי

MX-C00211244DELIVER9צינור מים ל EGRמקורי72.79 תחתון

MX-C00211245DELIVER9מקורי68.89 צינור מעקף לתרמוסטט

MX-C00211280מקורי336.19תומך מגן  קדמי תחתון ימין

MX-C00213317מקורי579.89ימין' ביטנה לגלגל קד

MX-C00213490-BDELIVER9 אטם ראש מנוע B448.5מקורי

MX-C00213490-CDELIVER9 אטם ראש מנוע C448.5מקורי

MX-C00215327 פיוזEDELIVER91.39מקורי

MX-C00215921 תושבת למשאבת ואקוםEDELIVER991.98מקורי

MX-C00217119 חיישןABSמקורי135.41 אחורי

MX-C00217277מקורי2420.46משאבת מים

MX-C00217494 קישוט לגלגל קדמי שמאלEDELIVER3161.97מקורי

MX-C00217891-D128 פתח מיזוג בדשבורדEDELIVER3290.82מקורי

MX-C00218023 בורגEDELIVER94.5מקורי

MX-C00218029 מכלול מפתחותEDELIVER9244.5מקורי

MX-C00218061מקורי1970.8מגבר בלמים במשאבה מרכזית מכלול

MX-C00218086 מדחס מזגןDELIVER94083.1מקורי

MX-C00218759מקורי916.3שמשת צד ימין

MX-C00219059 בוסטר מגבר בלימהEDELIVER91891.33מקורי

MX-C00219062 פקק למשאבת בלם מרכזיתEDELIVER919.31מקורי

MX-C00219065 מסנן נוזל בלמים למשאבת בלם מרכזיתEDELIVER919.31מקורי

MX-C00220184 פנל בדשבורדEDELIVER3345.59מקורי

MX-C00220995מקורי198.61מסילה תחתונה לדלת קדמית שמאל

MX-C00221029DELIVER9מקורי90.44 מכסה תחתון  ועליון לרצועת תזמון

MX-C00224840-4100מקורי5744.32כנף ימין קדמי

MX-C00227385 צינור בלמים מרכזי אחוריEDELIVER997.76מקורי

MX-C00227566 משולש תחתון קדמי שמאלEDELIVER91764.88מקורי

MX-C00227567 מושלש תחתון קדמי ימיןEDELIVER91856.86מקורי

MX-C00227925 מראה תחתונה קדמית ימיןEDELIVER9523מקורי

MX-C00228414DELIVER9מקורי266.78 צינור דלק לחץ גבוה חזרה למשאבה

MX-C00228991 תותב גומי לתושבת מוט מייצבEDELIVER932.82מקורי



MX-C00229321 פנס אחורי שמאלDELIVER95210.2מקורי

MX-C00229775DELIVER9מקורי41.12 מאריך בורג למכסה מנוע עליון

MX-C00231877-4100מקורי2495.9מסילה אמצע לדלת הזזה

MX-C00233546 ראדאר לסטייה מהנתיבEDELIVER93228.98מקורי

MX-C00233816DELIVER9מקורי654.15 סנדלי בלימה אחוריים

MX-C00233817DELIVER9מקורי47.21 תומך נועל לסנדל בלימה

MX-C00233820DELIVER9מקורי679.01 זרוע כח לסנדלי בלימה

MX-C00234027 נועל תחתון לדלתות אחוריותEDELIVER357.73מקורי

MX-C00236898 פנל חצאית תחתון קדמיEDELIVER3497.9מקורי

MX-C00236899 פנל חצאית תחתון קדמיEDELIVER3497.9מקורי

MX-C00238181-4100 פנל עליון צד ימיןEDELIVER94547.66מקורי

MX-C00238915מקורי36פין שמאל בתוף בלם

MX-C00242668מקורי264.7פינה אחורית שמאל

MX-C00242717מקורי289.7פינה למגן אחורי ימין

MX-C00245492-4100 מכלול מסגרת תחתונהEDELIVER346277.88מקורי

MX-C00245498-4100 סוגר לפגוש אחוריEDELIVER3589.6מקורי

MX-C00245500-4100 סוגר לפגוש אחוריEDELIVER3149.2מקורי

MX-C00247298מקורי121.53צופר שמאל

MX-C00247775מקורי19588הרכבה של יחידת טעינה והפצה

MX-C00248885מקורי2670.89גלגל הגה

MX-C00249361 ימין -מגן גלגל אחוריEDELIVER3366.93מקורי

MX-C00249362 ימין -מגן גלגל אחוריEDELIVER3366.93מקורי

MX-C00250109 תפס לפגוש אחוריEDELIVER927.02מקורי

MX-C00252841מקורי1051.1קופסת נתיכים ראשית

MX-C00254201-4100 פנל צד אחורי שמאלEDELIVER911921.3מקורי

MX-C00254437DELIVER9מקורי20.98 תושבת למכסה מנוע עליון

MX-C00254907 תושבת מנוע שמאליתEDELIVER91359.11מקורי

MX-C00258097 חיישןABS (מכלול אחד) ימין ושמאל אחורי DELIVER9201.8מקורי

MX-C00258299 חגורה למשאבת שמןDELIVER9144.93מקורי

MX-C00260554 מסילת אמצע לדלת הזזהEDELIVER9474.67מקורי

MX-C00260973 לחצן מצוקהEDELIVER3118.74מקורי

MX-C00261169 פד גומי לקפיץ עליםEDELIVER9183.66מקורי

MX-C00265293DELIVER9מקורי65.19 אטם למזרק דלק

MX-C00265847 חיישן כריות אווירEDELIVER9715.1מקורי

MX-C00266797מקורי2672.8מערכת מולטימדיה

MX-C00268263 תומך למושב שמאלEDELIVER3177.33מקורי

MX-C00275603DELIVER9מקורי3055.08 מיכל דלק

MX-C00277064 פנל לתאורה מספר רישויEDELIVER32826.7מקורי

MX-C00278164מקורי5115.1שמשה קדמית

MX-C00279150 צג מולטימדיהEDELIVER94764.61מקורי

MX-C00279770מקורי1190.5גריל

MX-C00280782 פחית הגנה לקליפר אחוריEDELIVER9784.77מקורי

MX-C00281192-4100מקורי27466דלת מטען

MX-C00281642 סמל אחוריEuniq5194.21מקורי

MX-C00283272 מוביל ותומך אוכףU EDELIVER9153.2מקורי

MX-C00283275DELIVER9 תומך לברגי Uמקורי218.11 קפיץ אחורי

MX-C00283477DELIVER9מקורי23427 מסרק הגה החשמלי

MX-C00284355 ציריה קדמית שמאלV802787.6מקורי

MX-C00284466 כבל בלם יד אחורי ימיןEDELIVER9155.51מקורי

MX-C00285505מקורי12.22תפס לחיישן מרחק

MX-C00285682 טבעת אטימה בין יחידת בקרה ראשית למנועEDELIVER931.6מקורי

MX-C00285760 מנגנון מפעיל חניהEDELIVER92109.49מקורי

MX-C00285762 פקק שקוף לבדיקת שמן הילוכיםEDELIVER923.35מקורי

MX-C00285768  כניסת סיבובים למנועEDELIVER936.79מקורי

MX-C00285771 כבל מינוס למנועEDELIVER9147.49מקורי

MX-C00285772 יציאת סיבובים למנועEDELIVER98.08מקורי

MX-C00285775 מחזיר שמן ליציאה מדיפרנציאל לציריותEDELIVER952.35מקורי

MX-C00285776 נשם תיבת הילוכיםEDELIVER947.04מקורי

MX-C00285777 בית תיבת הילוכיםEDELIVER91350.87מקורי

MX-C00285784 טבעת מרווח לציר ראשיEDELIVER916.19מקורי

MX-C00285786 טבעת מרווח לדיפרנציאלEDELIVER926.15מקורי

MX-C00285791 חיישן הילוך חניהEDELIVER9564.44מקורי

MX-C00285792 פין לחיישן הילוך חניהEDELIVER98.12מקורי

MX-C00285794 טבעת אבטחה לחיישן הילוך חניהEDELIVER96.91מקורי

MX-C00285977 תומך חיישן הילוך חניהEDELIVER9271.95מקורי

MX-C00285991 אטם אחורי לחיישן חניהEDELIVER93.6מקורי

MX-C00286024 מכלול דיפרנציאלEDELIVER93594.13מקורי

MX-C00287425 ציר שמאלי למכסה מנועEDELIVER312.58מקורי



MX-C00287967 נבה קדמית מושלמת ימיןEDELIVER92614.86מקורי

MX-C00288688 דלת לשקע טעינהEDELIVER33365.82מקורי

MX-C00289324 מתזיםEDELIVER320.2מקורי

MX-C00289598-4100מקורי1272.44כיסוי עליון לרדיאטור

MX-C00290358DELIVER9מקורי198.47 כבל בלם חניה שמאל

MX-C00290359DELIVER9מקורי171.54 כבל בלם חניה ימין

MX-C00293908-4100 כיסוי גג אחוריEDELIVER330010.46מקורי

MX-C00294405 וולט 12רתמות מינוס למצבר EDELIVER92178.33מקורי

MX-C00294485-4100מקורי932פנל עליון חיצוני צד ימין לדלת אמצעית

MX-C00295539 גריל קדמי מושלםEDELIVER9889.36מקורי

MX-C00295952-4100 מסגרת מרכב אחורי עליוןEDELIVER349227.59מקורי

MX-C00297033 מסגרתEDELIVER376.5מקורי

MX-C00297545 מוט לדלת אחוריתEDELIVER347.33מקורי

MX-C00297738 מפתח לדגםEUNIQ5542.2מקורי

MX-C00297763 לוח בקרת מיזוג אוויר קדמיEDELIVER91258.09מקורי

MX-C00300641 כבל לדלת אחוריתEDELIVER351.31מקורי

MX-C00301505 מכלול מאוורר פנימי למזגן וחימוםEDELIVER32963.59מקורי

MX-C00303351-4100 מסגרת מבנה קדמיEDELIVER3154392.68מקורי

MX-C00304646-A126 דשבורד מושלםEDELIVER98751.23מקורי

MX-C00309341 קופסאת בקרה לצג מולטימדיהEDELIVER33693.48מקורי

MX-C00309677 פנס ללוחיות רישויEDELIVER3522.7מקורי

MX-C00318808 כבל בלם יד אחורי שמאלEDELIVER9188.21מקורי

MX-C00322289-4100 חיבורים בגגEDELIVER32880.71מקורי

MX-C00344449 רתמת טעינת רכב משולבתAC / DC18158.8מקורי


